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The Emirates Center for Strategic Studies and Research

مركــز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية

The UAE’s wise leadership established the Emirates
Center for Strategic Studies and Research (ECSSR) in
1994 within the framework of promoting the culture of
institutions that monitor scientific and academic trends
utilizing research tools to develop future outlooks. The
ECSSR was established following a decision by
H.H. Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President
of the UAE (may God protect him), when he was
Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme
Commander of the UAE Armed Forces. Pursuant to
the directions of H.H. Sheikh Mohamed bin Zayed
Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy
Supreme Commander of the UAE Armed Forces (may
God protect him), the Center became an independent
entity that specializes in scientific research and social,
economic and political studies of significance to the
UAE, the Gulf region and the world at large.
The mission of the ECSSR revolves around
defining and monitoring the strategic dimensions of
current and potential shifts, with a focus on enhancing
academic and scientific disciplines, using a scientific
approach to analyze key urgent issues and their future
impact. Since its inception, the ECSSR has observed
the ethics of serious and responsible academic work,
and promoted scholarly knowledge through its various
publications and academic forums through which
the Center hosted many high profile international
figures, including political leaders, CEOs, scientists and
scholars. The ECSSR’s main research team consists
of educated UAE cadres who have benefited from a
program designed to promote professionalism and
dedication in performing one’s duties.
The ECSSR is a model of excellence, creativity
and innovation based on a philosophy of continued
improvement and performance development to keep
pace with the progressive ambitions of the UAE
and to provide decision makers with comprehensive
reports and analyzes that shed light on current and
future regional developments and shifts as well as
recommendations for addressing them.
The ECSSR’s achievements and accomplishments would not have been possible without the
generous care of the late Sheikh Zayed bin Sultan
Al Nahyan (may God rest his soul in peace), the
considerable attention by H.H. Sheikh Khalifa bin
Zayed Al Nahyan, UAE President (may God protect
him), and the continued support of H.H. Sheikh
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of
Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the
UAE Armed Forces (may God protect him).

أنشـأت القيـادة الحكيمـة لدولـة اإلمـارات العربية املتحـدة مركز
 يف،1994 اإلمـارات للدراسـات والبحـوث االستراتيجية يف عـام
سـياق اسـتلهام ثقافـة الدولـة الحديثـة القامئـة على املؤسسـات
 وتسرتشـد باسـترشافها،التـي ترصـد التط ُّورات العلمية واألكادميية
ـس مركز اإلمارات للدراسـات والبحوث
َ  وقد ِّأس.وخالصات بحوثها
االستراتيجية مبوجـب قرار صاحب السـمو الشـيخ خليفـة بن زايد
 حينام كان سـموه يشـغل، حفظـه اللـه، رئيـس الدولـة،آل نهيـان
. ونائب القائد األعىل للقوات املسـلحة،منصـب ويل عهد أبوظبـي
ووفقـاً لتوجيهـات صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن زايـد آل
، نائـب القائـد األعىل للقوات املسـلحة، ويل عهـد أبوظبـي،نهيـان
متخصصـة بالبحوث
ِّ  أصبـح املركز مؤسسـة مسـتقلَّة،حفظـه اللـه
العلميـة والدراسـات االجتامعيـة واالقتصاديـة والسياسـية ذات
األهميـة بالنسـبة إىل دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة ومنطقـة
.الخليـج العـريب والعامل بـأرسِه
وتتمحـور رسـالة املركـز حـول رصـد وتشـخيص األبعـاد
االستراتيجية يف التحـوالت الجاريـة واملحتملـة عبر انتهـاج
منظـور علمـي يف تحليـل القضايـا املحورية واملل َّحة وانعكاسـاتها
 مـع تركيـز االهتمام على التخصصـات األكادمييـة،املسـتقبلية
 منـذ، والتـزم املركـز. والسـعي إىل االرتقـاء بهـا،والعلميـة
 كما، بأخالقيـات العمـل األكادميـي املسـؤول والجـاد،إنشـائه
تبنـى نشر املعرفـة العلميـة عبر إصداراتـه املتنوعـة وتنظيمـه
للكثير مـن امللتقيـات األكادمييـة التـي اسـتضاف خاللهـا الكثير
، ومـن بينهـم قادة سياسـيون،مـن الشـخصيات الدوليـة البـارزة
 ويضـم فريـق البحث. وباحثـون، وعلماء،ومسـؤولون إداريـون
 التي،الرئيسي يف املركـز مجموعة مـن الكوادر الوطنيـة املتعلِّمة
اسـتفادت مـن برنامـج ُص ِّمم خصيصـاً لتشـجيع املهن َّيـة والتفاين
.يف سـعيها نحـو القيـام بواجباتهـا
،إن مركـز اإلمـارات للدراسـات والبحـوث االستراتيجية
 يرتكـز اليوم،مبـا ميثلـه مـن منـوذج يف التميز واإلبـداع واالبتـكار
على فلسـفة تؤمـن بالتحديـث املسـتمر وتطويـر األداء؛ يك
،يواكـب الطموحـات التنمويـة لدولة اإلمـارات العربيـة املتحدة
ويرفـد صانعـي القـرار بالـرؤى والتصـ ّورات القـادرة على فهـم
،املتغيرات واملسـتجدات التـي تشـهدها املنطقـة مـن ناحيـة
.وكيفيـة التعامـل اإليجـايب معهـا مـن ناحيـة ثانيـة
 مـا كان،إن اإلنجـازات واإلسـهامات املتن ِّوعـة للمركـز
تتحقـق لـوال الرعايـة الكرميـة للمغفـور لـه – بـإذن اللـه
لهـا أن
َ
، ط َّيـب اللـه ثـراه،تعـاىل – الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان
واالهتمام الكبير لصاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد
 والدعـم املسـتمر مـن، حفظـه اللـه، رئيـس الدولـة،آل نهيان
 ويل عهـد،صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان
. حفظـه اللـه، نائـب القائـد األعلى للقـوات املسـلحة،أبوظبـي
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لمـاذا الحصـاد؟
دأب مركـز اإلمـارات للدراسـات والبحـوث االستراتيجية منـذ
تأسيسـه ،عـام  ،1994على االنفتـاح الواعـي على مختلف أوجه
النشـاط األكادميـي ،فاختـار أسـلوب املحـارضة بوصفـه أداة مـن
أدوات اإلنتـاج املعـريف الحـر وآليـة مـن آليـات الفكـر التفاعلي
الجـريء ،كما اعتمـد آليـة املؤمتـر بوصفهـا توفر منصـة حقيقية
للنقـاش املوضوعـي والتفاعـل الجـاد والب ّنـاء ،ليكونـا إىل جانـب
تنظيـم النـدوات وإصـدار الكتـب والدوريـات ،عاملين داعمين
ملسيرة املركـز نحـو التألـق والصـدارة ودافعين إلنجازاتـه نحـو
إضفـاء املزيـد مـن العمـق والتنـوع والشـمول يف آنٍ واحـد.
إن القيمــة املعرفيــة التــي تتوافــر عليهــا املحــارضة ،مــن
حيــث تغطيتهــا جميــع حقــول املعرفــة ،باإلضافــة إىل تنامــي
تأثريهــا وامتــداده حتــى لــدى الجمهــور غــر املتخصــص ،قــد
حفــزا املركــز عــى جعلهــا محطــة دوريــة محوريــة ضمــن
أنشــطته واهتامماتــه ،إذ يدعــو إىل املحــارضات التــي ينظمهــا
شــخصيات يُعتــدُّ بهــا يف عــامل البحــث األكادميــي كــا يف دوائــر
صنــع القــرار الســيايس واالقتصــادي ،وتخصــص موضوعاتهــا
ملناقشــة القضايــا الراهنــة وطــرح األســئلة املل ّحــة .ويــأيت ذلــك
انســجاماً مــع السياســة البحثيــة للمركــز ،التــي تأسســت عــى
األخــذ بزمــام املبــادرة يف اســتباق األحــداث وفهــم طبيعتهــا
وتقديــر أثرهــا واســترشاف مســارها؛ مــن أجــل رســم صــورة
مســتقبلية يسرتشــد بهــا صانــع القـرار يف التخطيــط االسـراتيجي
والفعــل الدبلومــايس وتدبــر الشــأن العــام.
ويف هــذا الســياق يــأيت إصدار كتــاب «الحصــاد :محارضات
مركــز اإلمــارات للدراســات والبحــوث االسـراتيجية ،»2018–1994
الــذي يتضمــن ملخصــات للمحــارضات التي نظّمهــا مركــز اإلمارات
للدراســات والبحــوث االسـراتيجية ،والتــي صــدر عــدد منهــا كامـ ًا
ضمــن سلســلة «محــارضات اإلمــارات» ،وهــي ال تقتــر مــن
حيــث اهتامماتهــا عــى القضايــا التي تهــم دولــة اإلمــارات العربية
املتحــدة ومنطقــة الــرق األوســط فحســب ،بــل تتســع لتشــمل
كل أنحــاء العــامل أيض ـاً .واملركــز إذ يعــزز بهــذا اإلصــدار رصيــده
املعــريف ،القائــم عــى البحــث واإلبــداع ،الــذي راكمــه طــوال أكــر
مــن عقديــن مــن الزمــن ،فإنــه يؤكــد مــن خاللــه فاعليــة رؤيتــه
االســترشافية ومصداقيتهــا ،التــي صــار يحظــى بهــا يف مختلــف
األوســاط العلميــة ،ويعــزز موقعــه كمؤسســة علميــة جديــرة
باالح ـرام والثقــة ،كــا يجــدد التزامــه املبــديئ ،مبســؤولية وعــزم،
يف تــداول مشــكالت املنطقــة العربيــة وهمــوم شــعوبها ،وتلمــس
الحلــول للمعضــات القامئــة واملحتملــة.

?Why the Archives
Since its establishment in 1994, the Emirates
Center for Strategic Studies and Research
(ECSSR) has been mindful of the various forms
of academic activities. The ECSSR has chosen
to utilize lectures as a knowledge production tool
and interactive thinking mechanism. Lectures,
along with conferences, symposia, books and
periodicals, contribute to the Center’s march toward
distinction and excellence, and drive it toward new
achievements that are deeper, more diverse and
more comprehensive.
The lecture, with its knowledge value and
coverage of all fields, has a breadth of influence
that reaches even non-specialized audiences.
As such, the ECSSR management has adopted
the lectures as part of its activities. Prominent
academic scholars, decision makers, politicians and
economists are invited to discuss current issues and
answer the most pressing questions. This comes in
line with the ECSSR research policy of taking the
initiative, thinking proactively, examining events,
and analyzing trends in order to develop a future
outlook that will help decision makers in strategic
planning, guiding diplomatic efforts and managing
public affairs.
It is within this context that the book The
Archives: ECSSR Lectures 1994-2018 is issued. It
includes summaries of all the lectures organized by
the ECSSR. The topics covered are not limited to
those relevant to the UAE and the Middle East,
but extend to issues that concern the whole world.
Through this book, the ECSSR is adding to its
record of achievements in research and creativity
accumulated over more than two decades. It also
serves to highlight the credibility of its views,
analyzes and future outlooks among scholarly
circles, which enhances its position as a trusted and
respected think tank. Finally, the ECSSR reiterates
its commitment to dealing with the issues and
concerns relevant to the Arab region and finding
solutions for current and potential problems.
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سلسلة محاضرات ()001

السبت  3ديسمرب 1994

)Lecture Series No. (001

Saturday, December 3, 1994

ميخائيل جورباتشوف
رئيس االتحاد السوفيتي السابق *
روسيا االتحادية

( )

دور القـوى العظمـى
فـي أمـن الخليـج

Mikhail Gorbachev

)*( Former President of the USSR
Russian Federation

The Role of the Superpowers
in Gulf Security

قــال فخامــة ميخائيــل جورباتشــوف ،رئيــس االتحــاد الســوفيتي
الســابق ،إن نهايــة الحــرب البــاردة أدت إىل حــدوث تغــرات
كبــرة يف العالقــات الدوليــة ،مــن دون أن تضمــن االســتقرار
الــازم .كــا أشــار إىل ارتبــاط املشــكالت الجديــدة املســتعصية،
واألزمــات الدوليــة الطارئــة وغــر املتوقعــة ،باملواجهــات القوميــة
والعرقيــة والعنرصيــة ،واصفـاً ذلــك بالتحــدي التاريخــي الجديــد
الــذي فوجــئ بــه املجتمــع الــدويل .وذكــر يف الســياق نفســه أن
التغ ـرات الجديــدة التــي طــرأت عــى التــوازن الســيايس الــذي
كان قامئـاً يف املــايض ،مل تســتخدم يف توحيــد الجهــود للتعامــل مــع
املشــكالت املشــركة ،بــل وظفــت يف ســياق تحقيــق الطموحــات
القوميــة ،وهكــذا أصبــح الوضــع الراهــن مختلف ـاً كلي ـاً بالنســبة
إىل البرشيــة جمعــاء .كــا حــث الســيد جورباتشــوف املجتمــع
الــدويل واإلنســاين عــى العمــل بجــد يف القــرن الحــادي والعرشين
مــن أجــل تخليــص العــامل مــن األســلحة النوويــة ،واســتغالل
املــوارد الطبيعيــة للكــرة األرضيــة اســتغالالً عقالنيــاً وحكيــاً.
وأكــد اهتــام روســيا مبنطقــة الخليــج ذات األهميــة الحيويــة.

Former President of the Soviet Union, Mikhail
Gorbachev, pointed out that the end of the Cold War
had led to many changes in international relations
without making the system as a whole any more
stable. In his opinion, the emerging problems and
international crises are directly linked to crises and
ethnic tensions. Unfortunately, the changes that
have occurred have not been utilized to overcome
existing political imbalances but instead have been
used to further nationalistic goals and purposes.
Gorbachev also discussed the issue of nuclear
weapons, encouraging the international community to
exert great effort in order to rid the world of nuclear
weapons in the 21st century. He also emphasized the
significant interest Russia has in the Gulf region, and
accentuated points such as the need to preserve the
demographic balance of the world and to rationalize
the utilization of the world’s natural resources.

(*) سوف يتم ذكر املسميات الوظيفية للمحارضين طبقاً ملا كان عليه الحال وقت
إلقائهم املحارضة يف املركز.

(*) Designations and titles of speakers are mentioned according to
what they were at the time of the lecture.
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Lecture Series No. (002)

Tuesday, January 24, 1995

Mahmoud Sariolghalam

Research Director, Center for Scientific
Research and Middle East Strategic Studies
Islamic Republic of Iran

Comparative Sources
of Iranian Foreign Policy

)002( سلسلة محاضرات

1995  يناير24 الثالثاء
محمود سريع القلم
 مركز البحوث العلمية،مدير األبحاث
والدراسات االستراتيجية الشرق أوسطية
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

المفاهيم النظرية
للسياسة الخارجية اإليرانية

This lecture identified two periods in Iranian foreign
policy after the revolution of 1979: that which preceded
the 1988 cease-fire in the Iran-Iraq War, and the era that
followed until mid–1990s. These two distinct periods,
which represent varying orientations and learning
curves in the development of Iranian foreign policy,
were explored and highlighted.

ـاضة الضــوء عــى السياســة الخارجيــة اإليرانيــة
َ ألقــت هــذه املحـ
 التــي مــرت منــذ،1979 يف مرحلــة مــا بعــد الثــورة اإليرانيــة عــام
 لــكل منهــا ســات خاصــة؛،ذلــك التاريــخ مبرحلتــن متاميزتــن
نظـرا ً إىل ظهــور توجهــات وميــول مختلفــة إبــان تطــور السياســة
 تغطــي املرحلــة األوىل الفــرة املمتــدة بــن.الخارجيــة اإليرانيــة
.؛ أي إىل انتهــاء الحــرب العراقيــة – اإليرانيــة1988 و1979 عامــي
 حتــى منتصــف1988 أمــا املرحلــة الثانيــة فتبــدأ مــن عــام
Dr. Sariolghalam also introduced four concepts that
.التســعينيات
are fundamental for understanding Iranian foreign
policy: authenticity, accumulative historical negativism, املحاض أربعة مفاهيم جوهرية لفهم السياسـة
ِ
وقـد طرح
ideological egalitarianism, and revolutionary idealism.  واملسـاواة، والسـلبية التاريخية، األصالة: هـي،الخارجيـة اإليرانيـة
He focused on the strong relationship between the
 كما ركز على بحث العالقـة القوية. واملثاليـة الثوريـة،العقائديـة
internal conditions and the conduct of foreign policy
in Iran, suggesting that each is a continuation of the بين السياسـة الداخليـة والسياسـة الخارجية باعتبـار أن كالً منهام
.امتـداد لألخرى
other.
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سلسلة محاضرات ()003

االثنني  6فرباير 1995
جوزيف موينيهان
نائب المدير العام لشؤون البحث العلمي
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية
دولة اإلمارات العربية المتحدة

)Lecture Series No. (003

Monday, February 6, 1995

Joseph Moynihan

Deputy Director General for Scientific
Research Affairs, ECSSR
United Arab Emirates

الثورة العلمية في الشؤون
العسكريـة :تغيـرات غيـر فتـاكـة

The Revolution in Military Affairs
)(RMA): Non-Lethal Technologies (NLT

بــدأ املحـ ِ
ـاض بتعريــف التقنيات الحديثــة يف املجاالت العســكرية
التــي تعتمــد اس ـراتيجية تقليــل الخســائر املاديــة والبرشيــة إىل
أدىن حــد ممكــن عــن طريــق اســتخدام األســلحة غــر الفتاكــة،
واســترشف يف الوقــت نفســه االســتخدامات املختلفــة لهــذه
األســلحة يف املســتقبل ،كــا أبــرز الحــاالت الرضوريــة التــي تحتــم
التوســع يف اســتخدام األســلحة فيهــا ،كــا تطــرق أيضـاً إىل القيــود
املختلفــة التــي تواكــب الربنامــج الدفاعــي ،واســتعرض أحــدث مــا
توصلــت إليــه التكنولوجيــا العســكرية يف هــذا املجــال.

The speaker began by introducing modern military
technologies that aim to minimize human and material
losses through the use of non-lethal weapons, looking
at the various potential uses of such weapons in the
future. He also highlighted the cases that necessitate
the expansion of the use of weapons, examined the
various restrictions to defense programs, and reviewed
the latest military technology in this area.

10
1/8/2019 12:00:29 PM

سلسلة محاضرات اإلمارات

Al Hasad_Arb Eng Lectures_1.indd 10

سلسلة محاضرات ()004

الثالثاء  7فرباير 1995
د .توماس ستوفر

)Lecture Series No. (004

Tuesday, February 7, 1995

Dr. Thomas Stauffer

مستشار دولي لشؤون النفط والتمويل
الواليات المتحدة األمريكية

International Oil and Finance Consultant
United States of America

مالحظات حول استراتيجية
تخفيض األسعار لدى أوبك

Remarks on OPEC’s
Strategy of Reducing Prices

عــرض الدكتــور تومــاس ســتوفر يف محارضتــه أهــم القضايــا
الخاصــة بأســعار ســوق النفــط ،واالسـراتيجية املتعلقــة بتحديــد
هــذه األســعار وتقييمهــا .كــا أشــار إىل العوامــل الرئيســية
املؤثــرة يف التطــورات املســتقبلية الخاصــة بأســعار النفــط يف
إطــار منظمــة أوبــك .وقــد حــر موضــوع محارضتــه يف الفــرة
الزمنيــة الفاصلــة بــن عامــي  1980و ،1986باعتبارهــا الفــرة
التــي شــهدت تراجعــاً يف إنتــاج دول منظمــة أوبــك ،وخيــم
خاللهــا شــبح القــوى املنافســة وبدائــل الطاقــة .وقــد وضــع
ِ
املحــاض محــاور عــدة للتحليــل ،مثــل هيــكل تكلفــة اإلنتــاج
لــدى دول منظمــة أوبــك والــدول النفطيــة األخــرى مــن غــر
أعضــاء املنظمــة .واســتعرض الجوانــب اإليجابيــة ملعادلــة التكلفة
مقابــل الســعر ،واالتجاهــات نحــو الحفــاظ عــى الطاقــة .كــا
ناقــش املحـ ِ
ـاض ،فضـاً عــن تراجــع إنتــاج النفــط الخــام ،ظاهــرة
فقــدان التــوازن يف إنتــاج الغــاز الطبيعــي.

Emirates Lectures Series

1/8/2019 12:00:29 PM

Dr. Thomas Stauffer tackled key issues in relation to
oil market prices and the strategy for determining and
evaluating these prices, and the main factors within
OPEC influencing future directions of oil prices. He
limited his lecture to the period 1980—1986, which
witnessed lower production in OPEC, with much
talk about competitors and energy alternatives.
Dr. Stauffer analyzed production cost structures
in OPEC and non-OPEC countries, reviewed the
positive aspects of cost versus price formula, looked
at the tendencies toward energy conservation, and
discussed the imbalance of natural gas production.
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سلسلة محاضرات ()005

)Lecture Series No. (005

الثالثاء  14فرباير 1995

Tuesday, February 14, 1995

د .سيرج هيرتزك

Dr. Serge Herzog

باحث متخصص في السياسات
الدفاعية األوروبية واألمريكية
الواليات المتحدة األمريكية

تحديث الطيران التكتيكي لدى
الواليات المتحدة :الخيارات والقيود
محاضتــه نظــرة عامــة إىل
طــرح الدكتــور ســرج هــرزك يف
َ
التحديــث العســكري األمريــي للطائــرات التكتيكيــة املقاتلــة
والهجوميــة ،وتحــدث عــن أســباب تحديــث هــذا النــوع مــن
األســلحة مســتعرضاً مجموعــة مــن االفرتاضــات التــي متهــد
ِ
الطريــق لخيــارات التحديــث .وأجــرى
املحــاض مقارنــة بــن
خطــط التحديــث يف عهــد كل مــن جــورج بــوش وبيــل كلينتــون؛
وذلــك بهــدف اســترشاف االتجــاه املســتقبيل للط ـران التكتيــي،
كــا حــدد املشــكالت املتعــددة التــي تتعــارض مــع انتهــاج
اســراتيجية تحديــث ســليمة.
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Researcher in Defense Policies
in Europe and the US
United States of America

Upgrading US Tactical Aircrafts:
Alternatives and Limitations
Dr. Serge Herzog presented an overview of upgrading
US tactical fighter and offensive aircrafts, discussed the
reasons for such upgrades and examined a number of
assumptions that have paved the way for such updates.
He compared and contrasted the upgrade plans under
George H. W. Bush and Bill Clinton, trying to predict
the future direction of tactical aircrafts. He also
pointed to the issues that impede a proper strategy to
upgrade.
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سلسلة محاضرات ()006

)Lecture Series No. (006

االثنني  20فرباير 1995

Monday, February 20, 1995

د .رضوان السيد

Dr. Radwan El-Sayed

رئيس تحرير مجلة االجتهاد
الجمهورية اللبنانية

حركات اإلسالم السياسي
والمستقبل
ـاضة ،التــي ألقاهــا املفكــر اللبنــاين رضــوان
تناولــت هــذه املحـ َ
الســيد ،أهــم الجوانــب الفكريــة لقيــادات الحــركات اإلســامية
ِ
املحــاض النظــر إىل أن هــذه الحــركات
املعــارصة .وقــد لفــت
تســتمد جوهــر أفكارهــا السياســية مــا أورده ابــن تيميــة،
والســيام يف كتابــه «الفتــاوى الكــرى» .وقــد نجــم عــن اختــال
الفهــم لــدى قــادة الحــركات اإلســامية اعتقادهــم بــأن األحــكام
التــي تطبــق عــى املســلمني اليــوم ليســت أحكامــاً إســامية،
ودعــوا بالتــايل إىل الجهــاد الــذي يطلقــون عليــه اســم «الفريضــة
ِ
املحــاض أن اقتباســات كثــر مــن جامعــات
الغائبــة» .ورأى
اإلســام الســيايس املتحــزب تتجاهــل الســياق التاريخــي
والســيايس والفقهــي لفتــاوى ابــن تيميــة التــي فرضتهــا عليــه
ظــروف العــر الــذي عــاش فيــه .كــا أرجــع املحـ ِ
ـاض أســباب
التســييس الشــديد الــذي تتبنــاه حــركات اإلســام الســيايس اليــوم
إىل األزمــات االجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية يف املجتمعــات
اإلســامية ،األمــر الــذي مكّنهــا مــن التمتــع بشــعبية واســعة
االنتشــار ،مشـرا ً إىل ظهــور هــذه النزعــة التسييســية يف كتابــات
ســيد قطــب وراشــد الغنــويش وغريهــا مــن قــادة حــركات
اإلســام الســيايس ،والســيام يف إيــران والســودان.

Emirates Lectures Series

1/8/2019 12:00:30 PM

Editor-in-Chief, Al-Igtihad Magazine
Lebanese Republic

Political Islam Movements
and the Future
In this lecture, Lebanese thinker Radwan ElSayed dealt with the most important intellectual
aspects relating to leaders of contemporary Islamic
movements, pointing out that these movements derive
their political thoughts from the writings of Ibn
Taimiyya, particularly his book Al-Fatawa Al-Kubra.
The misunderstanding on the part of leaders of Islamic
movements led them to believe that the rules applied
to Muslims today are not Islamic rules. Therefore, they
call for jihad, which they describe as the “neglected
duty.” The references used by many political Islamic
movements ignore the historical and political context
in which the fatwas of Ibn Taimiyya were made.
The speaker attributed the politicization of political
Islamic movements today to social, economic and
political crises in Muslim societies, which explain
the popularity of these movements. He pointed out
that this politicization appeared in the writing of
Sayyid Qutb, Rached Ghannouchi and other leaders
of political Islamic movements, particularly in Iran
and the Sudan.
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Lecture Series No. (007)

Tuesday, February 21, 1995

Dr. Radwan El-Sayed

Editor-in-Chief, Al-Igtihad Magazine
Lebanese Republic

)007( سلسلة محاضرات

1995  فرباير21 الثالثاء
 رضوان السيد.د
رئيس تحرير مجلة االجتهاد
الجمهورية اللبنانية

The Issue of Al-Shura between the Religious
Text and the Nation’s Historical Experience

مسألة الشورى بين النص
والتجربة التاريخية لألمة

The speaker discussed the concept of Al-Shura
(consultation) as laid down in the books of old
and contemporary Islamic scholars. Many scholars
considered that following the principle of Al-Shura
in governance is an integral part of religion. This was
echoed by contemporary scholars who sought to prove
that Al-Shura was not only a historical experience by the
nation, but has its roots in the Quran, the Sunnah, and
the experiences of the rightly guided caliphs.
A link between Al-Shura and the representative
constitutional ruling system, as opposed to despotism,
was put forth. In order to establish the historical
significance, the speaker covered the differences between
the caliphate and the monarchy during the first century
(Hijri), examined the positions of various Islamic schools
regarding leadership, and analyzed the relationship
between Al-Shura and modern democracy as well as how
contemporary scholars view these two concepts.

ِ
املحــاض عــن مفهــوم الشــورى يف كتابــات الفقهــاء
تحــدث
 حيــث ذهــب كثــرون منهــم إىل،املســلمني القدامــى واملحدثــن
 وهــو.اعتبــار تقييــد الحكــم بالشــورى أصـاً مــن أصــول الديــن
 يف، عــى وجــه الخصــوص،مــا تعــزز لــدى الفقهــاء املعارصيــن
ســعيهم نحــو إثبــات أن الشــورى مل متــارس يف التجربــة التاريخيــة
 بــل لهــا أصــول يف القــرآن والســنة وســرة الخلفــاء،لألمــة فقــط
.ًالراشــدين أيض ـا

سلسلة محاضرات اإلمارات
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ِ
املحـاض عـن الربـط بين الشـورى والحكـم
كما تحـدث
 وتوقـف عنـد.الدسـتوري النيـايب باعتبـاره نقيضـاً لالسـتبداد
،التباينـات الحادثـة بين الخالفـة وامللـك يف القـرن األول الهجـري
 وانتهى.وتطـرق إىل موقـف الفـرق اإلسلامية من مسـألة اإلمامـة
ِ
املحـاض إىل تحليـل العالقـة بين مفهـوم الشـورى ومفهـوم
 وموقف العلماء املعارصين من،الدميقراطيـة يف العصر الحديـث
.هذيـن املفهومين
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سلسلة محاضرات ()008

)Lecture Series No. (008

السبت  25فرباير 1995

Saturday, February 25, 1995

محمد سليم

Mohammed Saleem

المدير السابق ،االتفاقية العامة
للتعرفة والتجارة (الجات)
جمهورية مصر العربية

دور ووظيفـة الجـات

Former Director General
)Agreement on Tariffs and Trade (GATT
Arab Republic of Egypt

The Role and Function of GATT

اســتعرض املحـ ِ
ـاض نظــام الجــات الــذي يهــدف إىل توســيع نطــاق
التبــادل التجــاري عــى املســتوى الــدويل ،وانعكاســات ذلــك عــى
الســام العاملــي؛ نظ ـرا ً إىل بــروز ظاهــرة االعتــاد املتبــادل بعــد
الحــرب العامليــة الثانيــة .ثــم عــرض األهــداف التــي تســعى
اتفاقيــة الجــات إىل تحقيقهــا ،وأهمهــا رفــع العقبــات أمــام حركــة
التجــارة الدوليــة ،ووضــع نظــام يحكــم العالقــات التجاريــة بــن
الــدول ،وتأســيس آليــة لــإرشاف عــى التجــارة الدوليــة ،ووضــع
نظــام للفصــل يف املنازعــات التــي تنشــب بــن دولتــن أو أكــر Also discussed were issues in the elimination of
بســبب النشــاطات التجاريــة.
discrimination in international trade, basic principles
املحـاض االتفاقيـات الخاصـة بإقامـة اتحـادات and important GATT rules and the latest developments
ِ
وتنـاول
in multilateral trade negotiations.
تجاريـة أو جمركيـة ،وانعكاسـات ذلـك على الدول األخـرى خارج
هـذه التكتلات ،والسـيام الـدول الصغيرة.

In order to focus on current issues in the area of
international economics, the speaker focused on the
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) as an
institution. He first provided an overview of how GATT
came into existence and then elaborated on the objectives
underpinning the current moves to expand and liberalize
the current international trade system.
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األحد  26فرباير 1995
محمد سليم

)Lecture Series No. (009

Sunday, February 26, 1995

Mohammed Saleem

المدير السابق ،االتفاقية العامة
للتعرفة والتجارة (الجات)
جمهورية مصر العربية

Former Director General
)Agreement on Tariffs and Trade (GATT
Arab Republic of Egypt

انعكاسات الجات على مجلس التعاون
لدول الخليج العربية ودولة اإلمارات
العربية المتحدة

Implications of GATT
for the GCC and the UAE

أشــار املحـ ِ
ـاض إىل أن اتفاقيــة الجــات وجولــة أورجــواي ظلــت
موضــع اهتــام الباحثــن وصانعــي الق ـرار واملهتمــن بالسياســة
ورجــال األعــال لســنوات طويلــة .فبعــد انتهــاء جولــة أورجــواي
رشع العــامل يف تأســيس منظمــة التجــارة العامليــة وســارعت دول
العــامل إىل االنضــام إليهــا حتــى ال تبقــى خــارج هــذا املنتــدى
املحــاضة عرضــاً تاريخيــاً حــول اتفاقيــة
العاملــي .وتضمنــت
َ
الجــات وأهدافهــا ومبادئهــا الرئيســية وإنجازاتهــا واملشــكالت
التــي اعرتضــت مســرتها.

The GATT Agreement and the Uruguay Round
received much attention from researchers, decision
makers, politicians and businessmen. After the Uruguay
Round, the world began to establish the World Trade
Organization, with countries racing to become a part
of this global forum. The lecture presented a historical
overview of the GATT Agreement, its main principles
and goals, its achievements and the issues it faced.

The lecture concluded by pointing out the benefits
ِ
املحـاض مبناقشـة اإليجابيـات والسـلبيات املرتتبـة
واختتـم
and impacts for the GCC, particularly the UAE,
على انضمام دول مجلـس التعـاون لـدول الخليج العربيـة عموماً
associated with the GATT Agreement and the World
ودولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة خصوصـاً ،إىل اتفاقيـة الجـات
Trade Organization.
ومنظمـة التجـارة العاملية.
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Monday, February 27, 1995

1995  فرباير27 االثنني

Khalil Ali Haidar

خليل علي حيدر

Writer
Al-Watan Newspaper
State of Kuwait

Reflections on the
Islamic Political System
This lecture took a historical view of the development
of Islamic movements, focusing on their popular bases
and their categorization: the Muslim Brotherhood, Salafi
groups, Hizb ut-Tahrir (Party of Liberation), Tablighi
Jamaat, and Islamic Jihad movements. The literature of
these groups focused on the illegitimacy of regimes in
contemporary Muslim countries. After examining the
discourse of Islamists regarding the Islamic state, he looked
at the most important problems that face contemporary
Muslim countries and tear their societies apart, such as
violence, economic and social stagnation, the relations
between the Islamic state and the rest of the world, and the
status of non-Muslims in the Muslim society.

كاتب
صحيفة الوطن الكويتية
دولة الكويت

تأمالت في النظام
السياسي اإلسالمي
ِ تنــاول املحـ
ـاض ســياق ظهــور الحــركات اإلســامية ذات القاعــدة
، إخــوان مســلمون: بحســب التصنيفــات املتداولــة،الجامهرييــة
 وجامعــــة التبليــغ، وحـــــزب التـــــحرير،وجامعــات سلــــفية
 وحــركات الجهــاد اإلســامي؛ حيــث ارتكــزت أدبيــات،والدعـــــوة
هــذه الحــركات عــى عــدم رشعيــة األوضــاع القامئــة يف الــدول
ِ  وبعــد فحــص املحـ.اإلســامية املعــارصة
ـاض خطابــات اإلســاميني
 اســتعرض أهــم املشــكالت التــي،حــول الدولــة اإلســامية
: مثــل،تواجــه الــدول اإلســامية املعــارصة ومتــزق مجتمعاتهــا
، ومشــكالت التخلــف االقتصــادي واالجتامعــي،ظاهــرة العنــف
 ووضــع غــر،والعالقــات بــن الدولــة اإلســامية والعــامل الخارجــي
.املســلمني يف املجتمــع اإلســامي

The speaker concluded by arguing that the
ِ
establishment of a modern Islamic state depends on وخلـص املحـاض إىل أن إقامـة دولـة إسلامية حديثـة
the ability to harmonize between the true principles of  يتوقـف على إمكانيـة االنتقـاء والتوفيـق بين قيـم،ومتحضرة
Islam and the current needs of today’s world.
.اإلسلام األصيلـة ومتطلبـات الحيـاة العرصيـة
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الثالثاء  28فرباير 1995
خليل علي حيدر
كاتب
صحيفة الوطن الكويتية
دولة الكويت

مفهوم الديمقراطية الليبرالية:
الخيارات والقيود
بــدأ املحـ ِ
ـاض بتعريــف الدميقراطيــة الليرباليــة ،وتحديــد أبعادهــا
السياســية مــن خــال تطورهــا التاريخــي .وتوقــف عنــد التجــارب
السياســية املختلفــة التــي مــر بهــا العــامل يف العــر الحديــث،
كــا تحــدث عــن انقســام املثقفــن العــرب حــول مفهــوم
الدميقراطيــة .ورأى أن التحــول نحــو الدميقراطيــة يف العــامل
العــريب تكتنفــه صعوبــات عــدة مثــل :طبيعــة املثقــف العــريب
ذاتــه ،وضغــط مطالــب الجامهــر ،وتناقضــات التيــارات الفكريــة
املختلفــة التــي متــوج بهــا الســاحة العربيــة.
ومـن خلال اسـتعراضه التيـارات الفكريـة النشـيطة يف
السـاحة الثقافيـة العربيـة ،رأى أن الليرباليـة بصورتهـا الغربيـة مل
تنتقـل إىل العـامل العـريب إال يف أواخـر القـرن التاسـع عشر وأوائل
القـرن العرشيـن .كما فحـص املشـكالت التـي ظلـت تحـول دون
انتقـال الرأسمالية بنظامهـا الغـريب إىل العـامل العـريب ،وأربكـت
بالتـايل انتقـال الليرباليـة إليه ،ذاكـرا ً منها ما يرتبط بحجم السـوق
والنخـب العسـكرية والعـادات والقيـم العربيـة واملوقـف مـن
العلامنيـة.

18
1/8/2019 12:00:30 PM

)Lecture Series No. (011

Tuesday, February 28, 1995

Khalil Ali Haidar
Writer
Al-Watan Newspaper
State of Kuwait

The Concept of Liberal Democracy:
Options and limitations
After defining the term “liberal democracy” and its
political components, an analysis was put forward
regarding the different experiences that the Arab
world has faced alongside highlighting the fractured
understanding of democracy among educated groups.
The speaker argued that there are several obstacles to
democratization in the Arab world, including the nature
of educated people, the pressures of the public and the
contradictions among various intellectual movements in
the Arab region.
He went on to review the active intellectual currents
in the Arab intellectual arena, pointing out that Western
liberalism reached the Arab world only in the late 19th
and early 20th centuries. He also examined the problems
that prevented Western capitalism from spreading into
the Arab world, thereby delaying liberalism. These
include the size of the market, the military elites,
Arab values and traditions, and the position vis-à-vis
secularism.
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األربعاء  15مارس 1995
إميل نخلة
باحث ومحلل
وكالة المعلومات األمريكية
الواليات المتحدة األمريكية

المجتمع المدني في دول
مختارة في الشرق األوسط:
تحد ناشئ طويل األجل
ٍّ

)Lecture Series No. (012

Wednesday, March 15, 1995

Emile Nakhleh

Researcher and Analyst
United States Information Agency
United States of America

Civil Society in the
Middle East: A Long-term
Political Challenge

ِ
تنــاول
املحــاض موضــوع نشــأة وظهــور منظــات املجتمــع This lecture focused on the emergence of civil societies
ـات
ـ
املوضوع
رأس
ـى
ـ
ع
ـد
ـ
يوج
ـاره
ـ
باعتب
ـط
ـ
األوس
ـرق
ـ
ال
يف
املــدين
throughout the Middle East, a topic which has surfaced
املثــرة الهتــام العديــد مــن الباحثــن واملهتمــن بقضايــا الدولــة in this part of the world as a major focus of study only
واملجتمــع املــدين خــال العقديــن األخرييــن خصوص ـاً.
within the last two decades.
إذ يرتبـط موضـوع املجتمـع املـدين يف الشرق األوسـط The speaker discussed the relationship between
بقضايـا التحـول السـيايس ملجتمعـات هـذه املنطقـة ،مـن أشـكال
the emergence of civil society and political changes
الحكـم التقليـدي واألمنـاط السـلطوية إىل أشـكال حديثـة مـن
facing the states of the region. These societies,
العالقـات تعتمـد على االنتماءات الطوعيـة ،وتوسـيع نطـاق
currently in transition, are characterized by a
املشـاركة السياسـية وغريهـا مـن أمنـاط العالقـات الحديثـة .وذكر
املحـاض أن مجتمعـات الشرق األوسـط املعـارصة متـر مبرحلـة fluctuation between cooperation and conflict of
ِ
انتقاليـة غير ثابتـة تتأرجـح فيهـا عالقـة السـلطات الحكوميـة their popular organizations and governmental
authorities.
والتنظيمات الشـعبية بين وضعـي التعـاون والصراع.
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Monday, September 18, 1995

Todd Leventhal

Researcher
United States Information Agency
United States of America

Disinformation and Misinformation:
Questions for the Gulf
The lecture focused on disinformation, arguing that it
is a deliberate policy pursued by some governments in
an organized, orchestrated way to spread falsehood in
order to manipulate perceptions. Leventhal, in charge
of disseminating disinformation at the United States
Information Agency, argued that despite the end of
the Cold War, disinformation techniques were still
being employed by many former communist states,
in addition to a number of other nations. In the Gulf
region, Iran and Iraq have made active use of spreading
and placing disinformation, with the 1991 Gulf War
serving as a prime example.

)013( سلسلة محاضرات

1995  سبتمرب18 االثنني
تود ليفينثال
باحث
وكالة المعلومات األمريكية
الواليات المتحدة األمريكية

:اإلعالم والتضليل اإلعالمي
قضايا مطروحة في الخليج
ـاضة موضــوع نــر املعلومــات املضللــة واعتربتهــا
َ تناولــت املحـ
 وتعمــل عــى تطبيقهــا،سياســة تتعمدهــا بعــض الحكومــات
بطريقــة منظمــة إلشــاعة األكاذيــب بقصــد الســيطرة عــى
ِ
 الــذي، تــود ليفينثــال،املحــاض
 وقــال.توجهــات الــرأي العــام
يعمــل يف قســم املعلومــات املضللــة يف وكالــة املعلومــات
 إن أســاليب نــر املعلومــات املضللــة ال تـزال متبعــة:األمريكيــة
يف العديــد مــن الــدول ذات اإلرث الشــيوعي ويف عــدد مــن الدول
، مثــل الع ـراق وإي ـران يف حربهــا خــال الثامنينيــات،األخــرى
.1991 كــا اســتخدمت يف حــرب الخليــج الثانيــة عــام

ِ
It is now important to be aware of the use of كما لفـت املحـاض النظـر إىل أهميـة اإلملـام بأسـاليب
disinformation in order to be able to prepare proper  حتـى يتـم امتلاك القـدرة على إعـداد،املعلومـات املضللـة
techniques to counter its effects.
.األسـاليب املناسـبة للتغلـب على آثارهـا
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الثالثاء  3أكتوبر 1995
ستيفان داوتشي
نائب مدير مكتب شؤون دول شمال إفريقيا
والشرق األدنى وجنوب آسيا ،وكالة المعلومات
األمريكية ،الواليات المتحدة األمريكية

السياسة الخارجية األمريكية:
البعد السياسي الداخلي
ِ
املحــاض عــن التغــرات السياســية التــي شــهدتها
تحــدث
الواليــات املتحــدة األمريكيــة بعــد أيــام قليلــة مــن انطــاق
حملــة االنتخابــات الرئاســية لعــام  ،1996وركــز عــى التفاعــات
الداخليــة للسياســة األمريكيــة ،مبــا يف ذلــك دور الكونجــرس
واألح ـزاب السياســية واإلعــام ومجموعــات الضغــط واملنظــات
غــر الحكوميــة .وقــد ذهــب املحـ ِ
ـاض إىل أنــه ال ميكــن فهــم منــط
اشــتغال السياســة الخارجيــة األمريكيــة إال يف ضــوء املعطيــات
الداخليــة ،مشــرا ً إىل أن انتخابــات عــام  1996لــن تحســم يف
ضــوء قضايــا السياســة الخارجيــة.
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Tuesday, October 3, 1995

Stefan Doutchi

Deputy Director for North Africa, Near East
and South Asia, United States Information Agency
United States of America

US Foreign Policy: The Domestic
Political Dimension
The speaker looked at the political changes seen in
the US in the day following the launch of the 1996
presidential campaign. Focusing on domestic politics,
including the roles of the Congress, political parties,
media, lobbies and non-government organizations,
Doutchi argued that US foreign policy can only be
understood in light of domestic affairs—stating that
the 1996 elections will not be won through foreign
policy issues alone.
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الثالثاء  17أكتوبر 1995

Tuesday, October 17, 1995

إدوين جيه .فولنر

Edwin J. Feulner

رئيس مؤسسة هريتاج
الواليات المتحدة األمريكية

سياسة الواليات المتحدة األمريكية
الخارجية :جديدة ومحافظة وعالمية
محاضتــه مــن واقــع املصالــح املتشــعبة
انطلــق الدكتــور فولــر يف َ
للواليــات املتحــدة األمريكيــة مــع بقيــة العــامل ،حيــث يــرى أن
الواليــات املتحــدة ال متلــك القــدرة وال الوســيلة لتصحيــح جميــع
األخطــاء املوجــودة ،مضيفــاً أنهــا ال تتحــرك بشــكل جــدي إال
عندمــا تتعــرض مصالحهــا الحيويــة للخطــر ،حيــث تبــادر يف
هــذه الحالــة إىل تب ّنــي ســلوك رجــل اإلطفــاء املتطــوع إلخــاد
الحرائــق التــي تهــدد تلــك املصالــح .كــا أشــار املتحــدث إىل
قامئــة املصالــح الحيويــة للواليــات املتحــدة املشــتملة عــى
حاميــة حدودهــا وأجوائهــا ،وكذلــك حاميــة أوروبــا ورشق آســيا
والخليــج العــريب مــن تهديــد أي قــوة عظمــى ،وضــان ســامة
التجــارة الخارجيــة ومصــادر الــروة ،وحاميــة األمريكيــن مــن كل
مــا يهــدد حياتهــم وســعادتهم.
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President, the Heritage Foundation
United States of America

US Foreign Policy: New,
Conservative and Internationalist
Looking at the role of the United States in this postCold War era, the US should not and cannot be the
world’s policeman according to Dr. Feulner. This is
because it does not have the ability or the resources to
right all the wrongs in the world. Where vital interests
are engaged, however, the United States can and
should function as a volunteer fireman to extinguish
fires that threaten those interests. US interests lie in
keeping the oil flowing and preventing hostile powers
such as Iran and Iraq from dominating the Gulf. In
order to secure those interests, an exclusive reliance
on multilateralism is the abandonment of America’s
leadership role in the world.
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سلسلة محاضرات ()016

األربعاء  18أكتوبر 1995
محمد رشاد الحمالوي
وكيل كلية التجارة
جامعة عين شمس
جمهورية مصر العربية

إدارة األزمات
ِ
املحــاض عــن مفهــوم األزمــة ،والتمييــز بينــه وبــن
تحــدث
املصطلحــات األخــرى التــي قــد تختلــف عنــه أو تتداخــل معــه،
مثــل الواقعــة والحــادث والــراع ،ثــم تحــدث عــن أبعــاد
األزمــة وتأثرياتهــا التــي تتمثــل يف تهديــد الرشعيــة .والحــظ
ِ
املحــاض أن دراســة األزمــات تتــم باســتخدام مداخــل عــدة
مثــل :املدخــل اإلداري ،واملدخــل االقتصــادي ،واملدخــل الســيايس،
واملدخــل االجتامعــي ،واملدخــل التاريخــي .وتطــرق إىل تصنيــف
األزمــات الــذي يتخــذ عــادة شــكل مجموعــات متميــزة تتداخــل
أحيانــاً بعضهــا ببعــض.

)Lecture Series No. (016

Wednesday, October 18, 1995

Mohammed Rashad El-Hamlawy
Undersecretary of the Faculty of Commerce
Ain Shams University
Arab Republic of Egypt

Crisis Management
This lecture revolved around defining a “crisis” and
distinguishing it from previous terminology, which
has been used to define what constitutes a crisis
such as a “struggle,” “incident” or “accident.” The
speaker went on to discuss crisis measures and the
consequences of such measures. He proposed that the
study of crises occurs through the use of various fields
such as economics, politics, sociology, history and
administration.

He also proposed preventive strategies such as
ِ
وقـد طرح
املحـاض مجموعة االستراتيجيات الوقائية ملواجهة psychological preparation, communication, etc. and
األزمـات ،مثـل :عمليـات املراجعـة ،واإلعـداد النفسي الداخليdiscussed both the theoretical and the practical aspects ،
واالتصـاالت واملعلومـات الخارجيـة ،وتحسين األوضـاع الداخليـة.
of this subject.

ومل يقتصر الحديـث عىل الجوانب النظريـة لألزمات وإدارتهاThe speaker concluded by pointing out the ،
بـل شـمل أيضـاً حـاالت تطبيقيـة عمليـة ،تسـاعد على اإلحاطـة different stages of a crisis, together with proposed
solutions and control mechanisms.
مبضمـون األزمـة وأسـاليب معالجتهـا ومحاولـة التحكـم فيهـا.
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سلسلة محاضرات ()017

)Lecture Series No. (017

االثنني  23أكتوبر 1995

Monday, October 23, 1995

فخر الدين حبيبي

Fakhruddin Habiby

باحث
مختبر إيه .كيو .خان البحثي
جمهورية باكستان اإلسالمية

المواد المتطورة
لالستعماالت الدفاعية (مشتركة)
ناقــش املحـ ِ
ـاض أهميــة االســتعامالت الدفاعيــة للمــواد املتطــورة،
وأشــار إىل أن الطلــب عــى املــواد املتطــورة التــي ميكــن توظيفهــا
يف الصناعــات الدفاعيــة مل يتناقــص برغــم انتهــاء الحــرب البــاردة
وسياســات ســباق التســلح التــي كانــت ســائدة بقــوة يف تلــك
الفــرة .وأكــد املحـ ِ
ـاض أن االهتــام بتبــادل األفــكار بــن مختلــف
فــروع العلــم فيــا يتعلــق باملــواد املتطــورة الالزمــة ملختلــف
االســتخدامات الدفاعيــة االس ـراتيجية ،مقرون ـاً بالطــرق املبتكــرة
يف تحضــر هــذه املــواد ،قــد أدى إىل ظهــور نــوع جديــد مــن
املــواد املتطــورة ميكــن أن يفــي بكامــل احتياجــات املتطلبــات
الدفاعيــة ذات التقنيــة املتقدمــة.
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Researcher
A. Q. Khan Research Laboratories
Islamic Republic of Pakistan

Advanced Materials
)for Defense Applications (Joint
The speaker discussed the importance of using
advanced materials for defense. He stated that
although the Cold War has ended, the demand for
advanced materials for strategic defense applications
has not subsided. Cross-fertilization of ideas from
different branches of science, coupled with innovative
methods of processing have given birth to a new breed
of the state-of-the-art materials to fulfill the needs of
high-tech defense requirements.
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سلسلة محاضرات ()018

)Lecture Series No. (018

االثنني  23أكتوبر 1995

Monday, October 23, 1995

عبدالعزيز مظهر

Abdel Aziz Mazhar

باحث
مختبر إيه .كيو .خان البحثي
جمهورية باكستان اإلسالمية

المواد المتطورة
لالستعماالت الدفاعية (مشتركة)
ِ
املحــاض عــن موضــوع اســتخدام املــواد املتطــورة يف
تحــدث
الصناعــات الدفاعيــة ،حيــث اســتعرض أحــدث االخرتاعــات
التقنيــة التــي تــم التوصــل إليهــا مؤخـرا ً يف صنــع مــواد متطــورة
عــدة ،بــدءا ً مــن املــواد املركبــة ذات القوالــب املعدنيــة إىل
املــواد البالســتيكية الهندســية ،ومــن الســبائك املتغــرة الشــكل
إىل املــواد الخزفيــة ذات الحـرارة العاليــة ،كــا ناقــش االســتخدام
الحــايل لهــذه املــواد يف التطبيقات الدفاعيــة ذات التقنيــة العالية.
ِ
املحــاض وصفــاً موجــزا ً للتقنيــات
وباإلضافــة إىل ذلــك ،قــدم
املســتجدة يف مجــال تحضــر املــواد وتحديــد خواصهــا ،وهــي
املــواد التــي يطلــق عليهــا اســم "املــواد الذكيــة".
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Researcher
A. Q. Khan Research Laboratories
Islamic Republic of Pakistan

Advanced Materials
)for Defense Applications (Joint
The speaker reviewed the technological breakthroughs
recently achieved in developing numerous advanced
materials, from metal-matrix composites to
engineering plastics, and from shape memory alloys to
high temperature ceramic materials and their present
use in high-tech defense applications. He also presented
an account of the latest processing techniques that
are increasingly being used to incorporate superior
engineering properties in otherwise conventional
materials.
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سلسلة محاضرات ()019

)Lecture Series No. (019

االثنني  30أكتوبر 1995

Monday, October 30, 1995

ستيفن بيلليتير

Stephen Pelletiere

أستاذ ،الكلية الحربية التابعة
لجيش الواليات المتحدة األمريكية
الواليات المتحدة األمريكية

التطورات الداخلية في العراق
أشــار املحـ ِ
ـاض إىل التنبــؤ الــذي كان مهيمن ـاً بخصــوص تفــكك
الع ـراق عقــب انتهــاء حــرب الخليــج الثانيــة مبــارشة ،مبين ـاً أن
حكــم صــدام حســن وحــزب البعــث الحاكــم مل يتعــرض للتهديــد
عــى الرغــم مــن اســتمرار األمــم املتحــدة يف فــرض العقوبــات
عــى الع ـراق وتقســيمه إىل مناطــق آمنــة مختلفــة.

Professor
US Army War College
United States of America

The Changing Situation in Iraq
The speaker indicated that immediately following the
end of Operation Desert Storm, the disintegration of
the Iraqi state was forecast. However, the continued
imposition of UN sanctions and the splitting of the
country into different protection zones have on the
surface not threatened the rule of Saddam Hussein and
the Ba’athist ruling party.

وأضـاف أنـه بإمعـان النظـر يف الداخـل العراقـي ،يتضح أن
العـراق يواجـه موقفـاً يتسـم بتزايـد عـدم االسـتقرار يف املناطـق He added that the current circumstances suggest
الكرديـة داخـل العـراق ،وهـو أمـر يالحـظ أيضـاً يف تركيـا ،كما that US policymakers have erred in assuming that
تطـرق إىل محدوديـة مفعول عمليات اإلغاثـة يف تخفيف املعاناةIraqi Ba’athist would quickly capitulate once pressure is ،
applied from many different sides.
حيـث ال تلـوح يف األفـق أي بـوادر لنهايـة قريبـة لهـا.
Therefore, the speaker argued that the future
وقـدم املحـارض يف املقابـل دالئـل عـدة تشير إىل حـدوث تغري
instability is not likely to come from the fall of Saddam
يف املوقـف داخـل العـراق بكاملـه ،منهـا حادث فـرار اثنني مـن أقارب Hussein, but will manifest itself in a growing opposition
صـدام حسين ،إال أن أحـد دالئـل هـذا التغري ،يضيف املحـارض ،يكمن to UN and US operations within the area. As Operation
يف األوضـاع التـي تتسـم بالبلبلـة املتزايـدة .لذلك يصبح مـن الرضوري Provide Comfort turns into a status quo situation, the
وضـع مـا يحـدث مـن تطـورات يف العـراق يف إطارها الصحيـح ،حيث possibility of future insecurity has to be taken into
consideration.
مـن املرجـح أن تنتشر آثارهـا لتعم سـائر منطقـة الخليج.
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Lecture Series No. (020)

Wednesday, November 1, 1995

David Lay

Managing Editor
Oxford Analytica Daily Brief
United Kingdom

After Amman: The Economic
Prospects for the Middle East
The speaker analyzed the proceedings of the Amman
Economic Summit in light of the state of the global and
regional economy and the considerations of political
risk. As far as the global economy is concerned, the
Middle East is now competing with a variety of other
regions for increasingly limited resources. Regionally, it
is important to tap into the regional flows of capital as
well as to ensure that investment in the areas of tourism
and infrastructure are provided. According to the
speaker, it is the human social conditions that ultimately
need to improve with the result being rising disaffection
and increased political risk if minimal advances cannot
be secured.
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)020( سلسلة محاضرات

1995  نوفمرب1 األربعاء
ديفيد لي
مدير تحرير
نشرة أكسفورد أناالتيكا دايلي بريف
المملكة المتحدة

االحتماالت االقتصادية في
عمان
ّ الشرق األوسط بعد قمة
ِ
 يف،عــان االقتصاديــة
قــدم
ّ املحــاض تحليــاً ألعــال قمــة
، ومعطيــات االقتصــاد اإلقليمــي،ضــوء أوضــاع االقتصــاد العاملــي
 حيــث تشــهد منطقــة الــرق،واعتبــارات املخاطــر السياســية
األوســط يف هــذه اآلونــة تنافس ـاً مــع مناطــق أخــرى متعــددة
 أشــار، وعــى الصعيــد اإلقليمــي.عــر العــامل؛ بســبب قلــة املــوارد
ِ
 والعمــل،املحــاض إىل حاجــة املنطقــة لتدفــق رؤوس األمــوال
 وبالتــايل،مجــال الســياحة والبنيــة التحتيــة
َ
عــى االســتثامر يف
ِ  حيــث يــرى املحـ،تحســن األحــوال االجتامعيــة واملعيشــية
ـاض
أنــه إذا مل يتحقــق تقــدم يف هــذا املجــال فســيزداد االســتياء
.وتتضاعــف املخاطــر السياســية
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سلسلة محاضرات ()021

)Lecture Series No. (021

الثالثاء  7نوفمرب 1995

Tuesday, November 7, 1995

روسكو سودارت

Roscoe Suddarth

رئيس معهد الشرق األوسط
الواليات المتحدة األمريكية

سياسة الواليات المتحدة
تجاه منطقة الخليج (مشتركة)
ناقــش املحـ ِ
ـاض توجهــات السياســة الخارجيــة للواليــات املتحــدة
األمريكيــة يف منطقــة الخليــج والعالقــات األمريكيــة مــع دول
املنطقــة ،ســواء دول الخليــج العربيــة أو إيـران والعـراق ،باعتبارهام
ِ
املحاض
مــن أهــم القــوى اإلقليميــة يف منطقــة الخليــج .واســتعرض
تحفظــات معظــم دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة
عــى الوجــود العســكري األمريــي يف املنطقــة .إال أنــه يــرى أن هــذا
الوجــود املكثــف للقــوات العســكرية األمريكيــة مينــح الواليــات
املتحــدة القــدرة عــى التــرف بالرسعــة الكافيــة للدفــاع عــن هذه
الــدول يف حالــة تعرضهــا للخطــر ،خصوص ـاً يف ظــل وجــود قــوى
إقليميــة قويــة تحيــط باملنطقــة ،مثــل إيـران والعـراق .كــا أشــار
ِ
املحــاض إىل عمليــات التفــاوض بــن الواليــات املتحــدة وبعــض
دول املجلــس حــول آليــات تخزيــن األســلحة عــى أراضيهــا بهــدف
اســتخدامها عنــد الــرورة.
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President, Middle East Institute
United States of America

US Foreign Policy
)in the Gulf (Joint
In this lecture, the speaker discussed US foreign policy
in the Gulf and the US relations with the countries in
the region – including Iran, Iraq or any of the Gulf
Cooperation Council (GCC) countries – as they
represent the strongest regional powers in the Gulf.
The speaker reviewed the reservations most GCC
countries hold regarding the US military presence
in the region, arguing that this presence enables
the United States to move quickly to defend these
countries. Hence, the US is negotiating with some
GCC countries regarding the possibility of storing
weapons in their territory to use if necessary.
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سلسلة محاضرات ()022

)Lecture Series No. (022

الثالثاء  7نوفمرب 1995

Tuesday, November 7, 1995

ريتشارد و .ميرفي

Richard W. Murphy

زميل أول
مجلس العالقات الخارجية األمريكية
الواليات المتحدة األمريكية

سياسة الواليات المتحدة
تجاه منطقة الخليج (مشتركة)
ِ
املحــاض عــن سياســة االحتــواء املــزدوج التــي أعلنتهــا
تحــدث
كل مــن العـراق وإيـران
الواليــات املتحــدة عــام  1993يف مواجهــة ٍّ
والتحديــات التــي واجهتهــا تلــك السياســة ،وكان عــدد مــن أعضــاء
الكونجــرس األمريــي قــد تقدمــوا باقــراح لعــزل إيــران ،أســوة
بالعـراق ،وعــدم التعــاون التجــاري معهــا ،وقــد وافقــت الحكومــة
األمريكيــة عــى اتبــاع برنامــج للعقوبــات االقتصاديــة ضــد إيـران،
ولكنهــا مل توافــق عــى اق ـراح املقاطعــة التجاريــة مــن الدرجــة
الثانيــة ،الــذي يتضمــن مقاطعــة أي رشكــة تتعامــل تجاري ـاً مــع
إيـران؛ ألن ذلــك ســيخلق مشــكالت مع أوروبا .وأشــار املحـ ِ
ـاض إىل
موقــف روســيا مــن العقوبــات االقتصاديــة املفروضــة عــى العراق،
إذ إنــه وعــى الرغــم مــن أن بغــداد ال تـزال مدينــة ملوســكو بديون
تـراوح مــا بــن  5و 7مليــارات دوالر ،وأن العـراق ال ميكنــه تســديد
هــذه الديــون إال عنــد الســاح لــه مبواصلــة تصديــر نفطــه ،فــإن
موســكو ال توافــق عــى الســاح لــه بتصديــر النفــط حاليــاً ،يف
ضــوء األدلــة األخــرة التــي حصــل عليهــا مفتشــو األمــم املتحــدة
حــول برامــج العـراق إلنتــاج أســلحة الدمــار الشــامل .ولكــن هــذا
املوقــف الــرويس املؤيــد الســتمرار العقوبــات عــى العـراق ال ميكن
االعتــاد عليــه طويـاً.

Emirates Lectures Series

1/8/2019 12:00:32 PM

Senior Fellow
Council on Foreign Relations
United States of America

US Foreign Policy
)in the Gulf (Joint
The lecture tackled the double containment policy
announced by the US in 1993 in relation to Iraq
and Iran. A number of US Congress members had
proposed economic sanctions against Iran similar
to the ones imposed on Iraq. The US government
approved those sanctions, but did not approve the
proposal to boycott any company that has dealings
with Iran, because this would create problems with
Europe. The speaker referred to the Russian position
regarding sanctions on Iraq. Although Moscow still
owes Iraq US $5–7 billion, which can be paid only if
Iraq is allowed to resume its oil exports, Russia does
not agree to the enabling of such exports, as confirmed
by evidence obtained by UN inspectors who are
monitoring Iraq’s WMD programs. However, this
Russian position may not last in the long term.

29
Al Hasad_Arb Eng Lectures_1.indd 29
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)Lecture Series No. (023

السبت  11نوفمرب 1995

Saturday, November 11, 1995

ريتشارد النجهورن

Richard Langhorne

مدير
مركز ويلتون بارك للمؤتمرات
المملكة المتحدة

Director
Wilton Park Conference Center
United Kingdom

األمم المتحدة في الوقت الحاضر:
مستقبلها في الخمسين سنة القادمة

The Contemporary United Nations:
The Next Fifty Years

ِ
املحــاض واقــع منظمــة األمــم املتحــدة ومســتقبلها
ناقــش
خــال نصــف القــرن القــادم ،وأكــد أن تاريــخ األمــم املتحــدة
قــد شــهد بعــض التعديــات التــي طــرأت عــى أهــداف هــذه
املنظمــة ،ولكنهــا مل تكــن تعديــات هيكليــة حقيقيــة .كــا أشــار
إىل تعــرض الهــدف األســايس ،الــذي قامــت مــن أجلــه األمــم
املتحــدة ،للتغيــر خــال الســنوات األخــرة ،إذ إن ســيطرة القــوى
العظمــى ،وخصوص ـاً الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،عــى هــذه
املنظمــة مــن خــال مجلــس األمــن جعــل املنظمــة مبنزلــة قســم
تابــع لــوزارة الخارجيــة األمريكيــة.

In his lecture, Richard Langhorne discussed the current
status of the United Nations (UN) and its future in the
coming 50 years. He emphasized that while the UN
has witnessed some changes to its goals, the changes
were not truly structural. He also pointed out that the
main goal, for which the UN was established, has been
modified in the past few years. Superpowers, especially
the US, have taken over the UN through the Security
Council, making the UN merely a section of the US
Department of State.

وقـد أظهـرت التطـورات والتغييرات على املسرح الـدويل
خلال السـنوات الخمسين املاضيـة عجـز األمـم املتحـدة عـن
التعامـل بفاعليـة مـع معظـم األزمـات الدولية ،ومـن األمثلة عىل
ذلـك مـا حـدث يف البوسـنة وروانـدا والصومـال وكمبوديـا ،ورمبـا
انهيـار االتحـاد السـوفيتي أيضـاً.

Developments and changes in the international
arena over the past 50 years have shown the UN’s
inability to effectively address most international crises,
such as the crises and conflicts in Bosnia, Rwanda,
Somalia, Cambodia and perhaps even the fall of the
Soviet Union.

The speaker sees the UN as a union of countries,
املحـاض أن األمـم املتحدة عبـارة عن اتحـاد للدولnoting how it was established to address problems that ،
ِ
ويـرى
وقـد أنشـئت للتعامـل مـع املشـكالت التـي تنشـأ بين الـدولmay arise between nations. In its current state, however, ،
Langhorne views that the UN has proved itself to be
ولكنهـا بوضعهـا الحـايل غير قـادرة على التعامـل مـع األوضـاع incapable of dealing with the recent circumstances in the
واملعطيـات الجديـدة يف السـاحة الدوليـة.
international arena.
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)024( سلسلة محاضرات

Monday, November 20, 1995

1995  نوفمرب20 االثنني

Lord David Owen

اللورد ديفيد أوين

Co-Chairman, International Conference
on the Former Yugoslavia
United Kingdom

The Future of Bosnia:
Peace or War? (Joint)
The speaker discussed the Bosnia–Herzegovina war,
and the prospects of a peaceful solution, stressing
that the current war in Bosnia has become the focus
of attention around the world. He explained how the
division of Yugoslavia was a direct result of the end
of the Cold War, and that nationalist leaders filled the
vacuum subsequently left by departing authoritarian
and unifying forces after the end of the war. Moreover,
he noted the intransigence of the Serbs and Bosnians
and how this has complicated the solution to the
conflict.
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 المؤتمر الدولي،الرئيس المفوض
الخاص في يوغوسالفيا السابقة
المملكة المتحدة

:مستقبل البوسنة
)الحرب أم السالم؟ (مشتركة
ِ
املحــاض قضيــة الــراع يف البوســنة ومســتقبل الحــل
ناقــش
 إذ أكــد أن الحــرب يف البوســنة قــد،الســلمي لهــذا الــراع
اســتقطبت أنظــار العــامل واهتاممــات الــرأي العــام طوال ســنواتها
 وأن تقســيم دولــة يوغوســافيا كان نتيجــة مبــارشة،األربــع
 وقــد عمــل القــادة الوطنيــون يف مختلف.النتهــاء الحــرب البــاردة
الجمهوريــات اليوغوســافية عــى ســد الفــراغ الــذي خلفتــه
 كــا أشــار.القــوة االتحاديــة التــي كانــت تهيمــن عــى االتحــاد
ِ املحـ
ـاض إىل أن تعنــت الــرب والبوســنيني كان ســبباً يف اســتمرار
.القتــال وتعقــد حــل ال ـراع
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سلسلة محاضرات ()025

االثنني  20نوفمرب 1995
حسن مورادوفيتش
وزير دولة مسؤول لجنة التعاون
مع األمم المتحدة
جمهورية البوسنة والهرسك

مستقبل البوسنة:
الحرب أو السالم؟ (مشتركة)
ِ
املحــاض األوضــاع السياســية والعســكرية يف البوســنة،
ناقــش
حيــث أوضــح أن الحــرب بالنســبة إىل الشــعب البوســني متثــل
حــرب تحريــر لألوطــان والدفــاع عــن النفــس ضــد الــرب،
ودعــا دول العــامل إىل تقديــم املعونــة االقتصاديــة لبنــاء اقتصــاد
البوســنة ،ومحاكمــة مجرمــي الحــرب الرصبيــن كــرط لضــان
الســام العــادل والدائــم .وبذلــك تصبــح البوســنة دولــة متعــددة
الجنســيات والديانــات ،كــا كان الشــأن قبــل انــدالع الحــرب.
كــا أشــار إىل االحتــاالت املختلفــة لنتائــج مؤمتــر دايتــون الــذي
كان مقــررا ً عقــده يف اليــوم التــايل للمحــارضة مبــارشة.
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)Lecture Series No. (025

Monday, November 20, 1995

Hassan Muratovic

Minister, State Committee for
UN Cooperation
Bosnia–Herzegovina

The Future of Bosnia:
)Peace or War? (Joint
The speaker discussed political and military conditions
in Bosnia, stating that the war was launched in
defense of Bosnian lives and territory. He requested
international assistance to help rebuild the Bosnian
economy and to bring the Serbian war criminals to
justice—a prerequisite for a just and permanent peace.
According to the speaker, Bosnia will eventually
become a multi-faith, multi-national country as it was
before the war. He also referred to the various possible
outcomes of the Dayton Agreement Conference,
scheduled to be held the day after the lecture.
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سلسلة محاضرات ()026

)Lecture Series No. (026

السبت  9ديسمرب 1995

Saturday, December 9, 1995

د .كينيث كاتزمان

Dr. Kenneth Katzman

محلل في قسم األبحاث ،دائرة البحوث
التابعة للكونجرس األمريكي
الواليات المتحدة األمريكية

مجلس التعاون لدول الخليج العربية
بعد قمة مسقط
املحــاضة تحليــاً ملؤمتــر القمــة الســادس عــر
تضمنــت هــذه
َ
ملجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة الــذي عقــد يف مســقط،
حيــث قــدم املحـ ِ
ـاض رؤيتــه وتحليلــه لنتائــج أعــال القمــة بعــد
أن كان موجــودا ً فيهــا وحــر مبــارشة إىل مركــز اإلمــارات للدراســات
والبحــوث االسـراتيجية .وأكــد املحـ ِ
ـاض أن الطريــق إىل التكامــل بني
دول املجلــس ليســت مع ّبــدة ،وتعتــر مســألة التعــاون يف الشــؤون
الدفاعيــة أبــرز املعوقــات ،إذ ال تـزال هنــاك خالفــات حــادة بني دول
املجلــس حــول أســلوب حاميــة أمــن الخليــج والشــؤون العســكرية
األخــرى .ورأى أن أبــرز مالمــح نجــاح قمــة مســقط تظهــر مــن خالل
إصــدار بيــان شــديد اللهجــة لــكل مــن إيـران والعـراق ،إضافــة إىل
إظهارهــا املوقــف املوحــد لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج
العربيــة إزاء عــدد مــن قضايــا السياســة الخارجيــة.
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Analyst in CRS, Congressional Research
Service, US Congress
United States of America

The Gulf Cooperation Council
after Muscat
The speaker attended the 16th Gulf Cooperation
Summit in Muscat and came to the ECSSR directly after
the meeting, to analyze its results and implications.
He stated that GCC integration was not a finished
process and that in particular areas, such as defense
cooperation, there continues to be serious differences
among the Gulf states about how best to ensure Gulf
security and proceed in military matters. The Summit,
however, was able to pass strongly-worded documents
on both Iran and Iraq and present a unified front.
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سلسلة محاضرات ()027

الثالثاء  12مارس 1996
جيمس جوستاف سبث

)Lecture Series No. (027

Tuesday, March 12, 1996

James Gustave Speth

المدير اإلداري
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
الواليات المتحدة األمريكية

Executive Director
United Nations Development
Program (UNDP), United States of America

التنمية المستدامة
في الدول المنتجة للنفط

Sustainable Development
for Oil-producing Countries

متتعــت منطقــة الخليــج ،عــر العقــود الثالثــة املاضيــة ،مبعــدالت
رسيعــة للغايــة يف التنميــة االقتصاديــة ،والتوســع يف املــوارد
والقــدرات البرشيــة .ويف تقريــر «التنميــة البرشيــة» الــذي
أصــدره برنامــج التنميــة التابــع لألمم املتحــدة عــام  ،1995جاءت
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بــن الــدول التــي حققــت أعــى
معــدل يف التنميــة البرشيــة الشــاملة ،وذلــك مــن حيــث نصيــب
الفــرد مــن الناتــج املحــي اإلجــايل ،ومســتوى التعليم ،ومتوســط
العمــر املتوقــع للحيــاة.
املحـاضة بالدراسـة والتحليـل مسـاهمة
وتناولـت هـذه
َ
برنامـج التنميـة التابـع لألمـم املتحـدة ،يف مجاالت تنمويـة بارزة،
مـن بينهـا :وضـع برنامـج إقليمي لدراسـة خبرات الـدول العربية
يف مجـال اإلدارة العامـة ،ودعـم عـدد مـن املبـادرات التـي تهدف
إىل بنـاء قـدرة الحكومـة يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة عىل
وضـع االستراتيجيات الخاصـة بالتنمية.
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Over the past three decades, the Gulf region enjoyed
rapid economic development and expansion in
natural and human resources. According to the
1995 UNDP Human Development Index, the UAE
was among the states that achieved the highest
comprehensive human development in terms of per
capita GDP, standard of education and average life
expectancy.
The lecture discussed the contribution of the
UNDP to salient developmental areas, including
the formulation of regional programs to analyze
the expertise of Arab countries in the field of public
administration, and UNDP support for a number
of initiatives aimed at reinforcing the capacity of
the UAE government to formulate development
strategies.
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سلسلة محاضرات ()028

السبت  13إبريل 1996
إدموند غريب
مستشار إعالمي ،سفارة دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،واشنطن
الواليات المتحدة األمريكية

االنتخابات األمريكية عام 1996
وتغيير نظرة الناخبين
ِ
املحــاض موضــوع االنتخابــات الرئاســية األمريكيــة
ناقــش
املقــررة عــام  ،1996مــن خــال مقارنتهــا مــع االنتخابــات التــي
أجريــت عــام  ،1992والتــي متيــزت بتنــوع االتجاهــات السياســية
للمرشــحني ،وبالرغــم مــن أن الدميقراطيــن كانــوا حينهــا أكــر
توازنــاً يف تلــك االنتخابــات ،فإنهــم أخفقــوا يف خلــق جســور
قويــة مــع الناخبــن ،كــا فشــلوا يف الحصــول عــى أغلبيــة قويــة
يف الســلطة الترشيعيــة .ومتكــن الجمهوريــون مــن الوصــول إىل
مركــز القــوة يف كال املجلســن – وال ســيام بعــد االنتخابــات
الترشيعيــة عــام  – 1994كــا فــازوا بأغلبيــة مقاعــد حــكام
الواليــات ،وســيطروا عــى مزيــد مــن مجالســها الترشيعيــة.
ِ
املحـاض تسـاؤالت عـدة حـول النجاح الـذي حققه
وطـرح
الجمهوريـون يف إحـداث تغيير يف العمليـة االنتخابيـة ،وكيـف
حـاول الدميقراطيـون تجميـع قواهـم بعـد الفشـل الذريـع عـام
 ،1994وتأثير هـذه النجاحـات واإلخفاقـات يف االنتخابـات املقرر
إجراؤهـا عـام  ،1996وكيـف ميكـن أن يؤثـر املزاج العـام لجمهور
الناخبين يف االنتخابـات ،وانعكاسـات هـذه االنتخابـات على
السياسـة الخارجيـة األمريكيـة.
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Saturday, April 13, 1996

Edmund Ghareeb

Media Advisor, UAE Embassy
Washington, DC
United States of America

The 1996 US Elections
and the Electoral Shift
The lecture started by looking at the transformation
of the American body politic from 1991–96. The end
of the Cold War and the structural insecurities of
an economy undergoing a transformation from an
industrial to a technological base significantly altered
the way in which the American public regards the
world and their place in it.
Then it focused on questions about how successful
the Republicans were in addressing this sea change
in the American electorate and how the Democrats
have managed to regroup after the devastating
Congressional election loss in 1994. What effects
would these successes and failures have on the
November 1996 elections and what would the mood
of the general public be? How this would affect the
elections was subsequently explored. A final comment
focused on the affects these elections will have on US
foreign policy.
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سلسلة محاضرات ()029

االثنني  15إبريل 1996
دوجالس منارتشك
أستاذ
مركز جورج مارشال األوروبي للدراسات األمنية
جمهورية ألمانيا االتحادية

مستقبل اإلرهاب
ِ
املحـاض عـن موضـوع مسـتقبل اإلرهـاب ،إذ شـهد العـامل
تحـدث
حقبـة يزيـد عمرهـا على  25عامـاً مـن اإلرهـاب الـدويل .ومنذ عام
 1968واملحللـون يتتبعـون ويجمعـون املعلومـات الخاصـة بهـذه
الظاهـرة .ويبـدو أن اإلرهـاب الـدويل أصبـح سـمة دامئـة للسياسـة
ِ
املحـاض أن خبراء اإلرهاب يختلفون عىل تفاصيله،
الدوليـة .ويـرى
إال أنهـم يتفقـون على شـكله العـام يف املسـتقبل.
فـأوالً ،ميثـل «اإلرهـاب املتطـرف» – أي اسـتخدام أسـلحة
الدمـار الشـامل – خطـرا ً متزايـدا ً بسـبب قابليـة الدولـة – كنظـام –
لالختراق مـن جانـب املتطرفين .وثانيـاً ،قـد يفرز اإلرهـاب املتطرف
أشـكاالً أخـرى مـن اإلرهـاب العرقـي والقومـي والفوضوي .وسـيظل
الشرق األوسـط بـؤرة لإلرهـاب يف املسـتقبل املنظـور ،وبالتايل ،تتاح
الفرصـة أمـام اإلرهـاب للذوبـان واالمتزاج مع أشـكال العنف الدويل
األخـرى ،خاصـة تهريـب املخـدرات ،والجرميـة الدوليـة املنظمـة.
ويتطلـب اإلرهـاب الـدويل يف املسـتقبل تعاونـاً دوليـاً ملواجهتـه ،وال
بـد مـن ترسـيخ اآلليـات الحاليـة وتوسـيع نطاقهـا.
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Monday, April 15, 1996

Douglas Menarchik

Professor, George C. Marshall European
Center for Security Studies
Federal Republic of Germany

The Future Face of Terrorism
The lecture discussed the future of terrorism, taking
into consideration that the world has over twentyfive years experience in international terrorism. Since
1968, analysts have collected data on the phenomenon
and, although they differ somewhat, they agree on the
general future trends for terrorism.
First, “super terrorism” or the use of WMD poses
a tremendous threat in the increasing vulnerable
state system. Second, it may also produce other
forms of ethnic, nationalistic and anarchic terrorism
to which the Middle East will remain vulnerable
for the foreseeable future. Terrorism may also mix
with other global threats, especially drug-trafficking
and organized crime. Combating this requires
international cooperation and the strengthening of
existing mechanisms.
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سلسلة محاضرات ()030

األحد  21إبريل 1996
محمد مصلح
أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية
جامعة لونج آيالند
الواليات المتحدة األمريكية

مستقبل عملية السالم
وطموحات إسرائيل في الخليج
ِ
املحــاض عــن مســتقبل مســرة الســام وطموحــات
تحــدث
ِ
إرسائيــل يف الخليــج .وأكــد املحــاض أنــه فيــا يتعلــق مبحادثــات
الســام ،فــإن االهتــام ســيكون منصبّــاً عــى املســارين
الفلســطيني والســوري ،مــع تركيــز خــاص عــى النقــاط اآلتيــة:
املوضوعــات املتعلقــة بالحــل النهــايئ عــى املســار الفلســطيني،
وأســباب الجمــود عــى املســار الســوري ،واحتــاالت كــر هــذا
الجمــود ،ومصــادر التوتــر املؤثــرة يف عمليــة الســام مــن وجهتَــي
النظــر اإلرسائيليــة والعربيــة ،وديناميــة التفاعــل بــن التطــورات
اإلقليميــة ومســرة الســام ،وطبيعــة الــدور األمريــي.
ِ
املحـاض
أمـا فيما يتعلـق مبنطقـة الخليـج ،فقـد تنـاول
بالتحليـل مفهـوم إرسائيـل ملصالحهـا يف تلـك املنطقـة وتقوميهـا
لالستراتيجية األمريكيـة فيهـا ،وذلـك ضمـن إطـار يبين أهميـة
الخليج يف الحسـابات االستراتيجية اإلرسائيلية قبـل الغزو العراقي
للكويـت وبعـده ،مـع الرتكيـز على نظـرة كل مـن حـزب العمـل
وتكتـل الليكـود إىل دور العـراق ودور إيـران يف املنطقـة.
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Sunday, April 21, 1996

Mohammed Muslih

Asst. Professor of Political Science and
International Relations, Long Island University
United States of America

The Future of the Peace Process and
Israeli Ambitions in the Gulf
The lecture focused on the future of the peace process
and Israeli calculations as far as the Gulf is concerned.
The prospects for the peace process were examined
focusing on the Palestinian and Syrian tracks, namely:
issues related to the permanent solution of the
Palestinian track; causes of the Syrian track deadlock,
and possible solutions; sources of tension in the peace
process from Israeli and Arab perspectives; dynamics
of interaction between regional developments and the
peace process; and the nature of the American role.
The speaker also discussed Israeli interests in
the Gulf, from the Israeli perspective, indicating the
importance of the Gulf in Israeli strategic calculations
before and after the Gulf War, emphasizing the Israeli
assessment of the Iraqi and Iranian roles and US
strategies in the region.
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الثالثاء  23إبريل 1996
د .فولكر برتس
باحث ،المعهد األلماني للشؤون
الدولية واألمنية
جمهورية ألمانيا االتحادية

التعاون االقتصادي العربي:
نظـرة نقديـة مـن الخـارج
ِ
املحــاض معالجــة نقديــة للتعــاون االقتصــادي العــريب
قــدم
خصوصــاً فيــا يتعلــق مبــا يــدور يف العــامل العــريب ويف الــرق
األوســط عامــة مــن حــوار حــول خيــارات وآفــاق ومخاطــر
التقســيم الجديــد للعمــل ،الــذي يتوقــع ظهــوره يف ســياق عمليــة
الســام العــريب – اإلرسائيــي .ورأى املحـ ِ
ـاض أن القضيــة الرئيســية
التــي يتمحــور حولهــا الخــاف تتعلــق مبــا إذا كان ينبغــي للعــرب
أن يقبلــوا إرسائيــل رشيــكاً وجــزءا ً ال يتجــزأ مــن املنطقــة ،وكيفيــة
فعــل ذلــك ،أم إن عليهــم االتحــاد للدفــاع عــن اقتصاداتهــم،
بــل حتــى ثقافتهــم وهويتهــم ،يف مواجهــة التغلغــل اإلرسائيــي
االقتصــادي والســيايس والثقــايف؟ ويف هــذا اإلطــار يكتســب تحليــل
الفــرص التــي ميلكهــا التعــاون العــريب والعوائــق التــي تقــف يف
طريقــه ،أهميــة خاصــة .ورأى املحـ ِ
ـاض أنــه عنــد تحليــل مثــل
هــذه القضايــا ،فــإن امليــزة التــي ميلكهــا الناظــر إىل املنطقــة مــن
الخــارج تتمثــل يف تجــرده العاطفــي – إىل حــد مــا – الســيايس
واأليديولوجــي .فهــو قــادر بســهولة أكــر عــى النظــر إىل أحــداث
املنطقــة ومشــكالتها وآفاقهــا مبنظــار محايــد ،بــل إن يف إمكانــه
أن يتجاهــل مــا يعتــر حقائــق ثابتــة ،وأن يتبــع نهج ـاً نقدي ـاً ال
معياريـاً .وبهــذا املعنــى مل يتطــرق املحـ ِ
ـاض – يف رؤيتــه للتعــاون
االقتصــادي يف الــرق األوســط ،وبشــكل خــاص بــن الــدول
العربيــة – إىل العوامــل التــي يفــرض – وفقـاً للخطــاب الســيايس –
أنهــا تشــكل قاعــدة هــذا التعــاون ،مثــل انتــاء العــرب جميع ـاً
إىل أمــة واحــدة ،بــل عمــد إىل دراســة بعــض مالمــح االقتصــاد
الســيايس للتعــاون يف العــامل العــريب ،وحــاول أن يجــري تقييــاً
نقديــاً للبنــى االقتصاديــة ،أو االقتصادية-االجتامعيــة ،للتفاعــل
بــن البلــدان العربيــة ،وكيــف تتضافــر العوامــل االقتصاديــة
والسياســية للحــد مــن الحجــم الحقيقــي للتعــاون االقتصــادي بــن
الــدول واملجتمعــات العربيــة .وقــام املحـ ِ
ـاض يف النهايــة بعــرض
املالحظــات عــن الجــدل الدائــر حــول «رشق أوســط جديــد».
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Tuesday, April 23, 1996

Dr. Volker Perthes

Research Fellow
Stiftung Wissenschaft und Politik
Federal Republic of Germany

Arab Economic Cooperation:
Critical View from Abroad
The lecture presented a critical analysis of inter-Arab
economic cooperation, especially in relation to the
buzz throughout the Arab world, and the Middle
East in general, about the potential risks and new
horizons for the distribution of roles as a result of the
Arab–Israeli peace process. The speaker argued that
the main issue at stake is whether the Arabs should
accept Israel as a partner and as part of the region
or unite against Israel in an attempt to defend their
economies, culture and identity from Israeli political,
economic and cultural permeation. An analysis of the
opportunities and obstacles in relation to inter-Arab
cooperation is of particular significance in this respect.
The speaker argued that when analyzing these issues,
an external observer has the advantage of emotional,
political and ideological impartiality, which enables
him to look objectively at the events and issues in the
region, disregarding what some consider established
facts. Therefore, his take on economic cooperation
in the Middle East intentionally did not account for
other factors which, according to political discourse,
should form the basis of this economic cooperation,
such as the fact that all Arabs belong to one nation.
Instead, he studied certain politico-economic aspects of
cooperation in the Arab world in an attempt to examine
socio-economic interaction between Arab countries and
how economic and political factors limit the prospects
of economic cooperation between Arab countries. The
speaker concluded by presenting his remarks about the
”current debate regarding the “New Middle East.

سلسلة محاضرات اإلمارات
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Tuesday, May 7, 1996

Abdel Rahman Sabri

First Secretary, General Administration
for Economic Affairs, League of Arab States
Arab Republic of Egypt

The Implications of GATT and
the Future of the Arab Economy
The lecture started out with defining the GATT
Agreement together with the latest developments
in the Arab economies. This paved the way for a
discussion, which focused on three political aspects of
direct interest to the GCC countries.
The speaker then underlined the importance of
studying these consequences in order to avoid the
negative effects and make use out of the adjustment
periods made available to the developing countries.
He also stressed the rebuilding and strengthening of
the basic Arab cooperation principles in the face of
these effects.
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1996  مايو7 الثالثاء
عبدالرحمن صبري
سكرتير أول لإلدارة العامة للشؤون االقتصادية
جامعة الدول العربية
جمهورية مصر العربية

أثـر اتفـاقيـة الجــات
فـي االقتصـادات العـربيـة
ِ تحــدث املحـ
ـاض عــن تطبيقــات اتفاقيــة الجــات التــي متخضــت
،1993  التــي انتهــت مفاوضاتهــا عــام،عنهــا جولــة أورجــواي
.وكان مــن نتائجهــا امللموســة ظهــور منظمــة التجــارة العامليــة
ِ كــا ناقــش املحـ
ـاض املســائل التجاريــة ذات العالقــة بالبلــدان
.العربيــة التــي انضمــت إىل عضويــة هــذه املنظمــة العامليــة
ويف هـذا الصـدد تنـاول املنافـع املحتملـة للـدول الناميـة
– ومنهـا الـدول العربيـة – ومـا ميكـن أن يطـرأ مـن تحسـن على
ً كما ناقـش أيضـا.الرفاهيـة االقتصاديـة لشـعوب الـدول العربيـة
 والخسـائر املتوقعـة جـراء،أوجـه القصـور يف اتفاقيـة الجـات
.تطبيـق سياسـات التحريـر االقتصـادي والتجـاري
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Sunday, May 12, 1996

1996  مايو12 األحد

Gwenn Okruhlik

جووين أكرخلك

Professor of Political Science
University of Arkansas
United States of America

Rentier Wealth and Unruly Law:
The Political Economy of Oil States
Throughout the Middle East, there have been increasing
demands for social justice, meaningful economic
development and political reform. The presence of such
demands is especially interesting in the rentier states,
or oil states. Since revenues accrue from abroad, the
state does not depend upon the populace for taxation
revenues. The primary function of government becomes
distribution rather than extraction.
The speaker argued that political reality is quite
different. The wealth generated through oil receipts
has instead often been a catalyst to opposition rather
than a tool for the placation of dissent in rentier
states. The decision not to distribute oil wealth to a
particular group/region/class is a choice with notable
consequences. The argument was illustrated in depth in
the Saudi Arabian case and then, parallels were drawn to
other rentier states (including Kuwait, the UAE, Algeria,
Iran and Venezuela).
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أستاذة العلوم السياسية
جامعة أركنساس
الواليات المتحدة األمريكية

:الثروة الريعية والقانون المتقلب
االقتصاد السياسي للدول النفطية
تتزايــد املطالــب يف معظــم مناطــق الــرق األوســط بالعدالــة
.االجتامعيــة والتنميــة االقتصاديــة املجديــة واإلصــاح الســيايس
ولكــن وجــود مثــل هــذه املطالــب يف الــدول النفطيــة أو الريعيــة
 إذ ال تعتمــد الحكومــات يف هــذه الــدول،أمــر مثــر لالنتبــاه
 تصبــح وظيفــة الحكومــة، ولــذا.عــى الرضائــب كمصــدر لإليـراد
.األساســية وظيفــة توزيعيــة أكــر منهــا وظيفــة اســتخراجية
ويقـال إن ذلـك يعفـي الـدول مـن االعتبـارات السياسـية
التـي تصاحـب فـرض الرضائـب عـادة؛ أي تحميهـا مـن الضغـط
.»القائـم على العبـارة القدميـة «ال رضائـب مـن دون متثيـل
 كما أنـه يحمـي،ويعـزز التمويـل الـذايت إمكانيـة صنـع القـرار
ِ
املحـاضة أن
 وافرتضـت.الدولـة مـن ضغـوط املجتمـع املـدين
 حيث تعـاين الدول،ًالحقيقـة السياسـية مختلفـة عـن ذلك متامـا
النفطيـة ظاهـرة الحتميـة االقتصاديـة؛ فالثروة التـي تتولـد عـن
 فضالً عـن أنها أداة،عائـدات النفـط أصبحـت حافـزا ً للمعارضـة
.السترضائها
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الثالثاء  11يونيو 1996

Tuesday, June 11, 1996

مأمون فندي

Mamoun Fandy

أستاذ العلوم السياسية
مركز الدراسات العربية المعاصرة ،جامعة جورج تاون
الواليات المتحدة األمريكية

الحركات اإلسالمية في الخليج
ألقــى املحـ ِ
ـاض الضــوء عــى الحــركات اإلســامية يف دول الخليــج.
فقــد متثلــت هــذه الحــركات يف اململكــة العربيــة الســعودية،
بوجــه عــام ،يف الوهابيــة ،بينــا تركــز الشــيعة يف إي ـران وبعــض
دول الخليــج العــريب ،مثــل دولــة الكويــت ودولــة البحريــن.
ثــم شــهدت منطقــة الخليــج يف العقــود األخــرة ظهــور بعــض
الجامعــات اإلســامية املحــدودة ،مثــل جامعــة الدعــوة والتبليــغ.
وبالرغــم مــن ظهــور نشــاط الجامعــات اإلســامية املعــارصة يف
بعــض دول الخليــج ،فــإن هــذا النشــاط كان محــدودا ً العتبــارات
اقتصاديــة واجتامعيــة حالــت دون تطــوره عــى النحــو الــذي
حــدث يف مناطــق أخــرى مــن العــامل العــريب ،مثــل :الســودان
ومــر وتونــس والجزائــر.
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Professor of Political Science, Center for
Contemporary Arab Studies, Georgetown University
United States of America

Islamic Activism in the Gulf
The lecture focused on Islamic activism in the Gulf
and its implications for stability in the region. Saudi
Arabia was presented as a case study with four Saudi
Islamist groups being discussed. The main argument
examined state-society relations and the implications
of this for strong states with weak hegemonies. The
comparative aspect of the lecture considered the Shi’a
movement in Bahrain and the Islamic movement in
Oman. From these examples, implications for regional
stability were drawn and expounded upon.
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سلسلة محاضرات ()035

االثنني  29يوليو 1996
أندرو راثمل
نائب مدير الدراسات بالمركز الدولي للتحليل
األمني التابع لقسم الدراسات العسكرية
كينجز كوليدج ،المملكة المتحدة

دور األسلحة الكيماوية
والبيولوجية في الخليج:
الدروس المستفادة من العراق

)Lecture Series No. (035

Monday, July 29, 1996

Andrew Rathmell

Deputy Director of the International Center
for Security Analysis, King’s College
United Kingdom

Chemical and Biological
Weapons in the Gulf:
Lessons from Iraq

ناقــش املحـ ِ
ـاض مشــكلة تطويــر أســلحة الدمــار الشــامل يف الــرق The issue of weapons proliferation in the Middle East
األوســط ،التــي تــأيت عــى رأس قامئــة االهتاممــات الدوليــة يف has moved to the top of the international agenda in
الســنوات األخــرة ،إذ أصبــح يُنظــر إليهــا باعتبارها تهديدا ً لالســتقرار recent years as a threat to regional stability and to the
ability of Western powers to intervene in the area.
اإلقليمــي ولقــدرة القــوى الغربيــة عــى التدخــل يف املنطقــة.
ويسـتقطب كل مـن العـراق وإيـران معظم هـذا االهتاممIraq and Iran are the main concerns, as only ،
وال سـيام أنهما الدولتـان الوحيدتـان اللتـان بإمكانهما اسـتخدام these two countries have the capacity to use WMDs.
بعـض أسـلحة الدمـار الشـامل .واملثير يف هـذا األمـر أن العراق مل Surprisingly, Iraq did not use chemical, biological or
يسـتخدم األسـلحة الكيامويـة أو البيولوجيـة أو الغـازات السـامة poisonous gases against the coalition forces in the
second Gulf War, despite having used some of these
ضـد قـوات التحالـف يف حـرب الخليـج الثانيـة ،بالرغـم مـن
weapons against its own internal opposition in north
اسـتخدامه بعـض أنـواع تلـك األسـلحة ضـد املعارضـة الداخليـة
and south Iraq.
للنظـام يف جنـوب العـراق وشماله.
The speaker reviewed the different dimensions of
ِ
واسـتعرض
املحـاض األبعـاد املختلفـة لـدور األسـلحة chemical weapons in the Gulf and possible deterrence
الكيامويـة يف الخليـج ،وكيـف ميكـن اسـتخدام أسـاليب الـردع
methods.
املختلفـة يف هـذا الصـدد.
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سلسلة محاضرات ()036

الثالثاء  30يوليو 1996
أندرو راثمل
نائب مدير الدراسات بالمركز الدولي للتحليل
األمني التابع لقسم الدراسات العسكرية
كينجز كوليدج ،المملكة المتحدة

االستخدامات االستراتيجية لصور
األقمار الصناعية المدنية
ألقــى املحـ ِ
ـاض الضــوء عــى االســتخدامات االس ـراتيجية لصــور
األقــار الصناعيــة املدنيــة ،إذ تشــر التطــورات التــي شــهدها
العــامل إىل أن اعتــاد واســتخدام صــور األقــار الصناعيــة املدنيــة
ألغـراض عســكرية بــات أســلوباً معروفـاً يف الوقــت الحــارض .أمــا
بالنســبة إىل دول الــرق األوســط ،فــإن اســتغالل هــذه اإلمكانيــة
ســوف يحقــق مزايــا اس ـراتيجية هائلــة.

)Lecture Series No. (036

Tuesday, July 30, 1996

Andrew Rathmell

Deputy Director of the International Center
for Security Analysis, King’s College
United Kingdom

Strategic Uses of Civilian
Satellite Imagery
This lecture shed light on the exploitation of civilian
satellite imagery for strategic purposes. For states
in the Middle East, exploitation of this capability
would be an enormous strategic asset. Conversely,
understanding how this capability could be used by a
potential rival is a vital precautionary measure.

وقـد شـهدت السـنوات القليلة املاضية انتقـال صور األقامر
الصناعيـة املدنيـة مـن االسـتخدام النظـري إىل التطبيـق العملي.
ويف أوائـل التسـعينيات ،أجـرت «كنجـز كوليـدج – لندن» دراسـة
أثبتـت قدرة املحللني املدربني املسـتخدمني لصـور القمر الصناعي
(سـبوت) على مراقبـة املوقـف العسـكري يف مرتفعـات الجـوالن.
ومنـذ ذلـك التاريـخ ظهـرت إمكانية اسـتخدام املعلومـات الواردة
مـن مركـز األقمار الصناعيـة الغربيـة بشـكل عملي بالنسـبة إىل
In addition to its strategic uses, civilian
قـوات األمـم املتحدة يف البوسـنة.
satellite imagery is of proven value in monitoring
ِ
ورأى
املحـاض أن هـذه الحـاالت قـد أثبتـت إمكانيـة environmental crises as well as carrying out
اسـتخدام صـور األقمار الصناعيـة يف مراقبـة وقـف إطلاق النـار
environmental surveys.
وتنفيـذ اتفاقيـات الحد مـن التسـلح ومراقبة النزاعـات واألزمات.

In the early nineties, Iraq used satellite images
purchased from a commercial provider to help plan
its invasion of Kuwait. A year later, the West European
Union decided to establish its own Satellite Center
(the WSC) to enable it to monitor and verify European
arms control agreements.
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Lecture Series No. (037)

Tuesday, October 1, 1996

Philip Ruddock

Minister for Immigration and Multicultural
and Indigenous Affairs
Commonwealth of Australia

Australia’s Experience in Managing Its
Immigration Program and Its Linkages
to the Labor Market

)037( سلسلة محاضرات

1996  أكتوبر1 الثالثاء
فيليب رودوك
وزير الهجرة وشؤون
الثقافات المتعددة
كومنولث أستراليا

تجربة أستراليا في
إدارة بـرامــج الهـجـــرة
وارتباطها بسوق العمالة

ِ
Immigration to Australia over the past fifty years املحــاض عــن موضــوع الهجــرة إىل أســراليا خــال
تحــدث
comprised mainly permanent settlers. Currently the  التــي اشــتملت أساســاً عــى،الســنوات الخمســن املاضيــة
movement of people to Australia has become a more
 ولكنهــا أصبحــت ميدانــاً أكــر تطــورا ً يف،مســتوطنني دامئــن
diversified process.
.العــر الحديــث
Australia has responded to this and made
new arrangements to expedite the process to allow  حيث،وقـد اسـتجابت أستراليا لهـذه التطـورات الجديـدة
commercial companies to attract needed foreign أعـدّت ترتيبـات جديـدة تسـتهدف متكين الشركات التجارية من
labor. Streamlined entry for long-term arrangements اسـتقدام األجانـب (الذيـن تحتـاج إليهـم) إىل أستراليا على وجـه
gives business more flexibility to build international,
 وأصبحـت إجـراءات الدخـول امليسرة لألعمال التجارية.الرسعـة
competitive links.
 متنـح الشركات مرونـة أكبر يف إقامـة الصلات،الطويلـة األجـل
The speaker talked about the current Australian
.التنافسـية الدولية
program for permanent migrants, which seeks to

achieve a balance between its social, economic and
humanitarian objectives, with widespread community
support and acceptance. The government ensures this
by administering a program that will unequivocally
assist Australia’s future development and allow it to meet
international humanitarian obligations.

سلسلة محاضرات اإلمارات

Al Hasad_Arb Eng Lectures_1.indd 44

ِ
املحـاض عـن برنامـج أستراليا الحـايل للمهاجرين
وتحـدث
 الـذي يبشر بتحقيـق تـوازن بين األهـداف االجتامعيـة،الدامئين
 والـذي يحظى بدعم وقبول واسـعني من،واالقتصاديـة واإلنسـانية
 كما أن الحكومـة الجديـدة تسـعى إىل ضمان تحقيـق.املجتمـع
ذلـك بـإدارة برنامـج ميكـن أن يسـاعد على التنميـة املسـتقبلية
. ويفـي بالتزاماتهـا اإلنسـانية الدوليـة،ألستراليا
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سلسلة محاضرات ()038

األحد  20أكتوبر 1996
كامل أبو جابر
وزير الخارجية األردني السابق
وعضو مجلس األعيان
المملكة األردنية الهاشمية

السالم العربي  -اإلسرائيلي
في ظل االنتخابات األمريكية

)Lecture Series No. (038

Sunday, October 20, 1996

Kamel Abu Jaber

Former Foreign Minister and
Member of the Senate
Hashemite Kingdom of Jordan

The Arab-Israeli Peace Process in the
Wake of the American Elections

حلــل املحـ ِ
ـاض األســباب الكامنــة وراء التعــر الــذي تتعــرض لــه This lecture focused on an analysis of the causes of the
عمليــة الســام العــريب – اإلرسائيــي ،وحــاول اســترشاف آفاقهــا obstruction of the Arab-Israeli peace process and its
املســتقبلية.
future dimensions.
فقـد شـكلت نتائـج االنتخابـات اإلرسائيليـة األخيرة،
ووصـول بنيامين نتنياهـو إىل رئاسـة الحكومـة اإلرسائيليـة املؤلفة
مـن مختلف فصائـل اليمني اإلرسائييل املتعصـب ،منعطفاً تاريخياً
حـادا ً .وهـذا املنعطـف ال يلقـي بظاللـه على عمليـة السلام
فحسـب ،بـل على مسـتقبل اسـتقرار منطقـة الشرق األوسـط
بأكملهـا ،حيث سـتؤدي بالتأكيـد للعودة إىل سياسـات الفعل ورد
الفعـل املسـتندة إىل عقائديـة الرفـض لـدى األطـراف املعنيـة.

The recent Israeli election results and the rise of
Benjamin Netanyahu as premier of an Israeli government
composed of the various factions of fanatical Israeli right
represent an historic sharp turn. This crossroad does
not only hamper the peace process but also threatens
Middle East security as it will certainly return to actionreaction policies based on the ideological rejection of
the concerned parties.

وبسـبب أهميـة شـخصية رئيـس الـوزراء يف عمليـة
The lecture discussed Netanyahu’s political
ِ
املحـاض على الخلفيـة السياسـية
اتخـاذ القـرار يف إرسائيـل ،ركـز
background through his familial upbringing and argued
والعقائديـة لنتنياهـو ،مـن خلال نشـأته العائليـة .كما تعـرض for the pivotal role that the US can play in getting the
للـدور املحـوري للواليـات املتحـدة األمريكيـة يف عمليـة السلام.
process back on track.
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سلسلة محاضرات ()039

االثنني  4نوفمرب 1996
مالكولم ريفكند
وزير الخارجية
المملكة المتحدة

بريطانيا والشرق األوسط
نحو القرن الحادي والعشرين
ناقــش املحـ ِ
ـاض العالقــات بني بريطانيا والرشق األوســط ومســتقبل
هــذه العالقــات التــي تعــود إىل زمــن بعيــد ،وال ســيام مــع دولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة التــي ترتبــط بربيطانيــا بعالقــات
وطيــدة منــذ أكــر مــن قــرن ونصــف القــرن ،وتعكــس مثــاالً جيــدا ً
للعالقــات مــن النواحــي السياســية والتجاريــة والثقافيــة.

)Lecture Series No. (039

Monday, November 4, 1996

Malcolm Rifkind

Secretary of State for Foreign
and Commonwealth Affairs
United Kingdom

Britain and the Middle East:
Into the Twenty-first Century
The interaction of Britain with the Middle East goes
back a long way—especially with the UAE, which has
maintained relations with Britain for over a century
and a half and reflects a good example of political,
commercial and cultural relations.

املحـاض حـول السلام واالزدهـار والتقـدم ،وأكد The speaker talked about peace, prosperity and
ِ
وتحـدث
أن املجتمعـات التـي تتمتـع بطأمنينة داخلية وسلام مـع جريانهاprogress and he stressed that states enjoying domestic ،
stability and peace with their neighbors are able to
تسـتطيع توفير حيـاة أفضـل ملواطنيهـا ،وبنـاء قاعـدة اقتصاديـة
create a better life for their citizens and establish a strong
واجتامعيـة قوية.
economic and social base.
وأشـار إىل أن دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة ،بقيـادة
He pointed out that the UAE, under the leadership
صاحـب السـمو الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان ،تشـهد على of HH Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, is the perfect
الحقائـق السـالفة الذكـر.
testament to this.
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Lecture Series No. (040)

Saturday, November 9, 1996

Peter Gubser

President of the American
Near East Refugee Aid
United States of America

An Analysis of the American Elections
The lecture covered the following areas:
First, a closer analytical look at the various elections that
were held in the United States on November 5, 1996.
This included not only the outcome of the predominant
presidential campaign between incumbent Bill Clinton
and his republican challenger Robert Dole, but also the
Congressional elections in the House and Senate and
various gubernatorial contests.

)040( سلسلة محاضرات

1996  نوفمرب9 السبت
بيتر جوبسر
رئيس البرنامج األمريكي إلغاثة
الالجئين في الشرق األدنى
الواليات المتحدة األمريكية

تحليل االنتخابات األمريكية
ِ
:املحاض املحاور اآلتية
تناول
 نظــرة رسيعــة إىل نتائــج االنتخابــات األمريكيــة التــي:ًأوال
ِ  وتنــاول املحـ،1996  نوفمــر5 أجريــت يف
:ـاض يف هــذا املحــور
،انتخابــات الرئاســة األمريكيــة وانتخابــات مجلــس الشــيوخ
.وانتخابــات مجلــس النــواب

 األسـباب التـي أدت باالنتخابـات إىل هـذه النتائـج:ًثانيـا
 وتنـاول يف هذا املحور،»والرتكيز عىل مسـألتي «السلام واالزدهار
Second, themes that played a significant role for منـو الناتـج القومـي اإلجمايل يف االقتصـاد األمريكي واالقتصـاد
the election outcome, namely, the state of the American . وتخفيـف العجـز يف امليزانيـة،العاملـي وتخفيـض نسـبة البطالـة
economy; American attitudes toward the government’s
.كما تناول بعـض القضايا االجتامعية ودور الشـخصيات املرشـحة
role in social issues; and the different personalities
involved.
 وتنـاول يف. التأثير املسـتقبيل لالنتخابـات األمريكيـة:ًثالثـا
Third, the future impact of the elections specifically  وقضايـا، وقضايـا سياسـية عامليـة، قضايـا اقتصاديـة:هـذا املحـور
in terms of world trade, nuclear issues, Russia, the
.اجتامعيـة مسـتقبلية سـتتأثر بنتائـج االنتخابـات األمريكيـة
Pacific Rim and the Middle East.
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)Lecture Series No. (041

األحد  10نوفمرب 1996

Sunday, November 10, 1996

روسكو سودارت

Roscoe Suddarth

رئيس معهد الشرق األوسط
الواليات المتحدة األمريكية

السياسة المحتملة لإلدارة
األمريكية الجديدة تجاه
الخليج والشرق األوسط
رشح املحـ ِ
ـاض ،مــن واقــع تجربتــه ســفريا ً يف عــدد مــن الــدول
العربيــة ،ومســؤوالً يف وزارة الخارجيــة األمريكيــة ،ورئيســاً
ملعهــد الــرق األوســط يف واشــنطن ،رؤيتــه للسياســة األمريكيــة
املحتملــة يف الــرق األوســط خــال األعــوام املقبلــة ،وذلــك
اســتنادا ً إىل التطــورات املتســارعة لألحــداث يف املنطقــة ،وبخاصــة
عــى صعيــد مســرة الســام الفلســطينية – اإلرسائيليــة واألوضــاع
يف منطقــة الخليــج العــريب ،وقــد ظهــر مــن خــال املحــارضة
إملــام املحـ ِ
ـاض بأوضــاع الخليــج والــرق األوســط ،إملامـاً واســعاً،
وقــد انعكــس ذلــك بشــكل إيجــايب عــى النقــاش الهــادف الــذي
أعقــب املحــارضة.
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President, Middle East Institute
United States of America

Prospective Policies of the New US
Administration in the Gulf
and the Middle East
Based on his experience as ambassador to a number of
Arab countries, as an official in the State Department,
and as the president of the Middle East Institute, the
speaker explained his view of future American policies
toward the Middle East over the short to medium
terms, with reference to the rapid unfolding of events
–in the region, especially on the level of the Palestinian
Israeli peace process and the situation in the Arab
Gulf region. The discussion after the lecture revealed
the speaker’s intimate knowledge of the Gulf and the
Middle East situation.
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Lecture Series No. (042)

Saturday, November 23, 1996

Mohammed Ibrahim Al-Mansour
Deputy Director for Student Affairs
United Arab Emirates University
United Arab Emirates

Social Development in the
United Arab Emirates
As part of the lecture series held to mark the 25th
year of the Federation, the speaker discussed social
development in the UAE focusing in particular on
education, demographic composition, as well as social
and economic consciousness.
He stated that such development does not
necessarily mean a maximum use of human resources
as much as it points toward the effective management
and improvement of these resources. Dr. Al-Mansour
then discussed in some detail the area of education,
focusing in particular on the problems and solutions at
both the high school and university levels.
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)042( سلسلة محاضرات

1996  نوفمرب23 السبت
محمد إبراهيم المنصور
نائب المدير لشؤون الطلبة
جامعة اإلمارات العربية المتحدة
دولة اإلمارات العربية المتحدة

التنمية االجتماعية في
دولة اإلمارات العربية المتحدة
تــأيت هــذه املحــارضة يف إطــار سلســلة محــارضات حــول التجربــة
25 االتحاديــة لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة مبناســبة الذكــرى
ِ  حيــث تحــدث املحـ،لقيــام دولــة االتحــاد
ـاض عــن أهــم مالمــح
الخطــط والتوجهــات التــي تطبقهــا الدولــة للنهــوض باملســتويات
.االجتامعيــة للمواطنــن
ِ
املحـاض على التنميـة االجتامعيـة بوصفهـا
كما ركـز
أحـد الجوانـب املهمـة ملسيرة التنميـة الشـاملة التـي يقودهـا
،ويرعاهـا صاحـب السـمو الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان
 وقـد أكـد أن توظيـف الثروة النفطيـة مـا َرس.رئيـس الدولـة
دورا ً رئيسـياً يف تحديـد الخصائـص واملالمـح العامـة للتنميـة
.االجتامعيـة يف مجتمـع دولـة اإلمـارات
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سلسلة محاضرات ()043

السبت  23نوفمرب 1996
معالي د .أنور قرقاش
أستاذ العلوم السياسية
جامعة اإلمارات العربية المتحدة
دولة اإلمارات العربية المتحدة

التحديات السياسية الداخلية التي
تواجه دولة اإلمارات العربية المتحدة

)Lecture Series No. (043

Saturday, November 23, 1996

HE Dr. Anwar Gargash
Professor of Political Science
United Arab Emirates University
United Arab Emirates

Political Challenges Facing
the United Arab Emirates

محاضتـه ،التـي تنـدرج
اسـتعرض معـايل الدكتـور أنـور قرقـاش يف َ
ضمن سلسـلة محـارضات حـول التجربـة االتحادية لدولـة اإلمارات
العربيـة املتحـدة مبناسـبة الذكـرى  25لقيـام دولـة االتحـاد ،أهـم
التحديات السياسـية التي تواجه السـاحة الداخلية يف دولة اإلمارات
العربيـة املتحـدة خلال ربـع القـرن املايض وأهـم اآلراء بشـأنها.
The speaker discussed upcoming challenges
املحـاض عـن األمـور التـي يراهـا مناسـبة including those faced in the fields of human resources
ِ
كما تحـدث
لتفعيـل الحيـاة السياسـية ،التـي مـن شـأنها تحقيق أكبر قدر من and education. For each, he proposed solutions that
النهـوض بدولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة ،ودعـم وحدتهـا التي may help prepare the country to better face these
challenges and overcome them.
متثـل أنجـح تجربـة وحدويـة على صعيـد الوطـن العـريب.

The lecture started with a quick assessment of the UAE
experience as a Federation during the past 25 years
while recounting the achievements and challenges it
has faced.
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Lecture Series No. (044)

Sunday, November 24, 1996

Khalifa Shaheen Al-Murar
United Arab Emirates
Ambassador to Iran
United Arab Emirates

Regional Challenges Facing
the United Arab Emirates

)044( سلسلة محاضرات

1996  نوفمرب24 األحد
خليفة شاهين المرر
سفير دولة اإلمارات
العربية المتحدة في إيران
دولة اإلمارات العربية المتحدة

التحديات اإلقليمية التي تواجه
دولة اإلمارات العربية المتحدة

 التي جاءت يف سـياق سلسـلة محارضات،املحـاضة
أشـارت هـذه
َ
،حـول التجربـة االتحاديـة لدولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة
 إىل أن املتغيرات، لقيـام دولـة االتحـاد25 مبناسـبة الذكـرى
اإلقليميـة السـائدة يف منطقـة الخليـج والشرق األوسـط أوجـدت
ثالثـة أنـواع مـن التحديـات بالنسـبة إىل دولـة اإلمـارات العربيـة
 وال سـيام يف، التحـدي األول يتعلـق باألمـن اإلقليمـي:املتحـدة
 والتحـدي الثـاين يتمحـور حـول دفـع عمليـة.منطقـة الخليـج
 أمـا التحـدي.السلام يف الشرق األوسـط ومـا سـيرتتب على ذلـك
األخير فيتصـل بالتعـاون بني الدول الخليجيـة والحاجة إىل تعميق
.مسـتوى التعـاون الحـايل يف مـا بينهـا
He went on to clarify what is meant by each
challenge when used in its proper context, driving
املحـاضة توضيحـاً ملـا يعنيـه كل تحـ ٍّد عنـد
كما تضمـن
َ
the definition away from its negative connotation and
stating that facing a challenge represents the attempt  مبينة أن التحديات اإلقليمية ليسـت،وضعـه يف السـياق الصحيـح
to secure a country’s interest and fulfill its objectives  وإمنـا ميكـن النظـر إليهـا على أنهـا عمليـة،سـلبية على اإلطلاق
through the negotiation of a reasonable solution فعـل إيجـايب ميكـن أن يؤدي إىل خلـق أوضاع ُمرضيـة مثل تعاون
acceptable to all parties involved.
.األطـراف اإلقليميـة وتحقيـق مصالـح مشتركة مفيـدة لها

As part of the lecture series held to mark the 25th year
of the Federation, the speaker pointed out that the
prevailing regional variables in the Gulf and the Middle
East have created three kinds of challenges facing the
UAE. The first deals with issue of security in the Gulf,
of which regional security is at the forefront. The second
challenge revolves around the development of the Middle
East peace process and its subsequent implications. The
last challenge deals with the cooperation among the
AGCC member states and the need to further deepen
the existing level of cooperation.
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سلسلة محاضرات ()045

األحد  24نوفمرب 1996
د .عبداهلل جمعة الحاج
المستشار الثقافي بسفارة دولة
اإلمارات العربية المتحدة في واشنطن
دولة اإلمارات العربية المتحدة

التحديات الدولية التي تواجه
دولةاإلمارات العربية المتحدة
ِ
املحـاض خلال مداخلتـه ضمن سلسـلة محـارضات حول
تحـدث
التجربـة االتحاديـة لدولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة مبناسـبة
الذكـرى  25لقيـام دولـة االتحـاد عـن حالـة عـدم االسـتقرار
السـيايس التـي نجمت عن التغيرات التي أعقبت الحـرب الباردة،
وانهيـار االتحـاد السـوفيتي ،وظهـور الواليـات املتحـدة األمريكية
بوصفهـا قطبـاً وحيـدا ً ميـارس دورا ً مؤثـرا ً يف شـؤون العـامل كافـة.
وعلى الرغـم من ذلـك ،فإن دولة اإلمـارات العربيـة املتحدة أدت
خلال السـنوات األخيرة دورا ً مهماً يف حفـظ التـوازن يف املنطقـة
العربيـة ،وخاصـة يف منطقـة الخليـج العـريب ،ويف توفير قنـوات
للحـوار بين دول املنطقـة والعـامل الخارجـي.
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)Lecture Series No. (045

Sunday, November 24, 1996

Dr. Abdullah Jomaa Al-Hajj
Cultural Advisor
UAE Embassy in Washington, DC
United Arab Emirates

International Challenges Facing
the United Arab Emirates
As part of the lecture series held to mark the 25th
year of the Federation, the speaker discussed how
instability in today’s world may greatly affect the Gulf
region, especially since decisions of a world power
such as the US have played a major role in many of
the regional struggles. It is therefore important for
the UAE to attempt to coordinate the various stances
when confronting different regional security issues.
Russia and India were two other countries on which
he focused and placed great emphasis, in terms of
regional power and potential impact on the UAE.
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Lecture Series No. (046)

Monday, November 25, 1996

Dr. Mohammed Obeid Ghobash
Professor of Political Science
United Arab Emirates University
United Arab Emirates

Political Union and Political
Integration: An Assessment
of the UAE Model
As part of the lecture series held to mark the 25th
year of the Federation, the speaker presented a
comparative view on assessment of the Federation and
its experience throughout the years. Following this, he
presented an analysis of how the Federation leaders
were able to efficiently deal with emerging problems.
He proceeded to discuss some of the Federation’s most
important achievements, such as successful social
integration among UAE citizens together with an even
geographical spread of advancement throughout the
Emirates.
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)046( سلسلة محاضرات

1996  نوفمرب25 االثنني
 محمد عبيد غباش.د
أستاذ العلوم السياسية
جامعة اإلمارات العربية المتحدة
دولة اإلمارات العربية المتحدة

االتحاد السياسي واالندماج
 تقييم لتجربة دولة:السياسي
اإلمارات العربية المتحدة
املحـاضة ضمـن سلسـلة محـارضات حـول التجربة
تنـدرج هـذه
َ
االتحاديـة لدولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة مبناسـبة الذكـرى
 حيـث اسـتعرض صاحبهـا اإلطـار العـام، لقيـام دولـة االتحـاد25
،واملفاهيـم النظرية ملوضوع االتحاد السـيايس واالندماج السـيايس
ثـم تنـاول موضـوع التجربـة االتحاديـة لدولـة اإلمـارات العربيـة
 وشـخّص العالقـة بني املؤسسـات االتحادية واملؤسسـات،املتحـدة
 وذلـك مـن،وبين عالقـة كل منهما مبواطنـي الدولـة
ّ ،املحليـة
منظـور تقييمـي أضاف بُعـدا ً جديـدا ً إىل النظرة التحليلية ملسيرة
.اتحـاد الدولـة خلال السـنوات الخمـس والعرشيـن املاضيـة
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Lecture Series No. (047)

Monday, November 25, 1996

Dr. Mohammed Abdel
Rahman Al-Asoomi

Manager of Economic Studies
Emirates Industrial Bank, United Arab Emirates

Economic Development
in the United Arab Emirates
As part of the lecture series held to mark the 25th year
of the Federation, the speaker provided an informative
lecture focusing on the economic aspect of UAE
achievements throughout the past 25 years. He stated
that the country had made gigantic leaps forward in
the economic field. Challenges nevertheless remain
including the need to develop the industrial sector, the
need for an integrated Gulf economy in order to secure
its economic niche in the future, the demographic
composition narrowed down to the individual UAE
citizen, and the need to integrate the various foreign
factors that can impact the UAE economy.
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)047( سلسلة محاضرات

1996  نوفمرب25 االثنني
 محمد عبدالرحمن العسومي.د
مدير البحوث االقتصادية
مصرف اإلمارات الصناعي
دولة اإلمارات العربية المتحدة

التنمية االقتصادية في
دولة اإلمارات العربية المتحدة
ِ
املحـاض يف مداخلتـه ضمـن سلسـلة محـارضات حـول
تحـدث
التجربـة االتحاديـة لدولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة مبناسـبة
 لقيـام دولـة االتحـاد عـن التطـور االقتصـادي يف دولة25 الذكـرى
1971 اإلمـارات العربيـة املتحـدة خلال الفترة مـا بين عامـي
 وتطـرق إىل الناتـج املحلي اإلجمايل والقطـاع النفطـي،1995و
 كما تحـدث عـن األوضـاع االقتصاديـة،وغيره مـن القطاعـات
 وحلـل النمـو،1996 يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة يف عـام
 كام.االقتصـادي املحلي وأوضـح تأثيرات أسـواق النفـط العامليـة
 وذكـر أن أهمهـا يتمثـل يف،تحـدث عـن التحديـات املسـتقبلية
. والتعـاون الخليجـي، والتصنيـع،العالقـات االقتصاديـة الجديـدة
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سلسلة محاضرات ()048

الثالثاء  26نوفمرب 1996
علي قاسم الشعيبي
عضو هيئة التدريس في قسم االتصال الجماهيري
جامعة اإلمارات العربية المتحدة
دولة اإلمارات العربية المتحدة

تجربة اإلعالم في دولة
اإلمارات العربية المتحدة
ِ
املحـاض خلال عرضـه ملحارضتـه ضمن سلسـلة محارضات
تنـاول
حـول التجربـة االتحاديـة لدولة اإلمارات العربية املتحدة مبناسـبة
الذكـرى  25لقيـام دولـة االتحـاد ،بشـكل عـام مسيرة اإلعلام
بوسـائله املختلفـة يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة خلال
السـنوات الخمـس والعرشيـن املاضيـة ،كام ركز على تقديم رؤية
مسـتقبلية لإلعلام يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة.

)Lecture Series No. (048

Tuesday, November 26, 1996

Ali Qasim Al-Shuaibi

Faculty Member, Mass Communication
Department, United Arab Emirates University
United Arab Emirates

Media in the UAE
As part of the lecture series held to mark the 25th year of
the Federation, the speaker discussed the importance
of the mass media in today’s world and emphasized the
need to fine-tune the quality of mass media through
refinement methods that will ultimately help the UAE
face future challenges.

His proposals for refinement included the proper
ِ
وأشـار
املحـاض يف ختـام حديثـه إىل رضورة االهتمام coordination among the country’s media authorities,
مبسـألة الحريـة والتنسـيق بين وسـائل اإلعلام املختلفـة ووضـع the implementation of a clear strategic mass media
استراتيجية إعالميـة ،كذلـك أشـار إىل أهميـة توفير الـكادر development plan, as well as the need to expand the
national horizons.
اإلعالمـي املواطـن.
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Lecture Series No. (049)

Tuesday, November 26, 1996

Hisham Dabbagh
Broadcaster
Abu Dhabi Television
United Arab Emirates

Positive and Negative
Phenomena in the
Arab Media: The Case of the UAE
As part of the lecture series held to mark the 25th year of
the Federation, the speaker shed light on the importance
of reconciling local and official Arab media in view of
ensuring objective and balanced coverage and in terms
of building a sense of citizenship based on a true Arab
identity. The various media outlets should also identify
the trends and developments among the Arab youth and
direct it to serve the objectives of the nation. He stressed
the necessity to emphasize heritage and also to examine
the contemporary issues of the Arab people.
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)049( سلسلة محاضرات

1996  نوفمرب26 الثالثاء
هشام الدباغ
مذيع
تلفزيون أبوظبي
دولة اإلمارات العربية المتحدة

الظواهر اإليجابية والسلبية
:في اإلعالم العربي
حالة دولة اإلمارات العربية المتحدة
ِ
 ضمن سلسـلة محـارضات حول،املحـاض خلال محارضتـه
ألقـى
التجربـة االتحاديـة لدولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة مبناسـبة
 الضـوء على أهميـة التوافـق، لقيـام دولـة االتحـاد25 الذكـرى
 فيما يتعلق،بين اإلعلام العـريب املحلي واإلعلام العـريب املوجه
 وأكـد أهميـة بنـاء حـس املواطنة،بقـول الحقيقـة بشـكل دائـم
 باإلضافـة إىل رصد،على أسـاس قاعـدة االنتماء العـريب الصـادق
،حركـة الشـباب ومواكبتهـا وتوجيههـا لخدمـة أهـداف الوطـن
ِ
 وبحـث القضايـا،املحـاض رضورة االهتمام بالتراث
وأكـد
.املعـارصة لإلنسـان العـريب
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Lecture Series No. (050)

Wednesday, November 27, 1996

Nesreen Abdel Rahman Murad

Assistant Professor, Political Science Department
Faculty of Humanities and Social Sciences
United Arab Emirates University, United Arab Emirates

The Issue of Borders and the UAE
As part of the lecture series held to mark the 25th year
of the Federation, the speaker focused on the Gulf
region’s border disputes, starting with a historical
account that traced the emergence of disputes that
date back to the early twentieth century. Four kinds
of conflict were pointed out including regional, local,
resource-related, and functional.
She highlighted the negative consequences of such
disputes on the relationship between the GCC countries
and the need for the proposal of reasonable solutions
from students and professors of political science in order
to avoid such disputes erupting into major struggles.

)050( سلسلة محاضرات

1996  نوفمرب27 األربعاء
نسرين عبدالرحمن مراد
عضو هيئة تدريس في قسم العلوم السياسية
 جامعة،بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 دولة اإلمارات العربية المتحدة،اإلمارات العربية المتحدة

المشاكـل الحـدوديـة
املحـاضة التـي ألقيـت يف إطـار سلسـلة محارضات
جـاءت هـذه
َ
حـول التجربـة االتحاديـة لدولة اإلمارات العربية املتحدة مبناسـبة
 لتلقـي الضوء على موضوع يُعد، لقيـام دولـة االتحاد25 الذكـرى
مـن أهـم املوضوعـات التي شـكلت عنصر توتر بين دول الخليج
 ووقفـت عائقـاً أمـام تطويـر العالقـات الثنائيـة بشـكل،العربيـة
خـاص والعالقـات بني دول مجلـس التعاون لـدول الخليج العربية
.بشـكل عام
ِ
ولفتـت
املحـاضة االنتبـاه إىل خطـورة ظاهـرة منازعـات
 وذلـك مـن خلال اسـتعراض،الحـدود بين دول الخليـج العربيـة
 والعقبات، طبيعة املشـكالت الحدوديـة: أهمها،عـدد مـن النقاط
 والنتائـج،أو املعوقـات التـي تقـف أمـام حـل هـذه املشـكالت
.املرتتبـة على هـذه املشـكالت

The speaker proposed a number of solutions
ِ
املحـاضة املقرتحـات والتوصيـات التـي ميكـن
وقدمـت
such as creating neutral zones and the distribution of
بواسـطتها مواجهـة هـذه التحديـات أو الحـد مـن خطورتهـا
islands or land among the contending sides.
.وتأثرياتهـا السـلبية يف دول املنطقـة والعالقـات القامئـة بينهـا
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األربعاء  27نوفمرب 1996
محمد أحمد آل حامد
مديرية العمليات
القيادة العامة للقوات المسلحة
دولة اإلمارات العربية المتحدة

أمن الخليج وتأثيره في
دولة اإلمارات العربية المتحدة

)Lecture Series No. (051

Wednesday, November 27, 1996

Mohammed Ahmad Al Hamed
Directorate of Operations
GHQ, UAE Armed Forces
United Arab Emirates

Gulf Security and the UAE
The ECSSR concluded the lecture series held to mark
the 25th year of the Federation with a lecture on the
crucial strategic topic of Gulf security, which has both
regional and international implications.

اختتـم مركـز اإلمـارات للدراسـات والبحـوث االستراتيجية
محاضاتـه حـول «التجربـة االتحاديـة لدولـة اإلمـارات
سلسـلة
َ
العربيـة املتحـدة مبناسـبة الذكـرى الخامسـة والعرشين لقيـام
املحـاضة التـي يعـد موضوعهـا مـن أهـم
دولـة االتحـاد» بهـذه
َ
املوضوعـات االستراتيجية ،ليـس على السـاحة الخليجيـة فقـط
وإمنـا على السـاحة الدوليـة أيضاً ،أال وهـو موضوع :أمـن الخليجThe speaker presented legal and technical .
clarifications of some strategic security concepts and
ِ
وقـد اسـتعرض املحـاض بشـكل عـام موضوع أمـن الخليج discussed the important strategic balance between the
العـريب والعنـارص الفاعلـة فيه ،كما قدم إيضاحات فنيـة وقانونية
UAE and Iran, the UAE and the other GCC states,
لبعـض املفاهيـم االستراتيجية لألمـن ،كما تحـدث عـن التـوازن
as well as the determinants involved in creating this
االستراتيجي يف القـوى بين إيـران مـن جهـة ودول مجلـس
balance.
ِ
التعـاون لـدول الخليـج العربية مـن جهة أخرى ،وأوضـح
املحاض
املحـددات املؤثـرة يف خلـق ذلـك التـوازن.
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األحد  8ديسمرب 1996
د .أويا أجونك

دروس من البوسنة
ِ
املحـاضة عـن الـدروس الكثيرة التـي ميكن اسـتخالصها
تحدثـت
مـن حـرب البوسـنة ولعـل مـن أهمهـا أن مشـكلة الحـروب
األهليـة العرقيـة متثـل عـارا ً على البرشيـة يف هـذه الحقبـة مـن
التاريـخ ،ومـن شـأن الفشـل يف منـع حـدوث مـآس شـبيهة بها أن
يؤثـر سـلبياً يف سـمعة القـوى الدوليـة الكبرى (وال سـيام الواليـات
املتحـدة األمريكيـة بوصفهـا تحتل مرتبـة قيادة العامل ،ومـن ورائها
العـامل الغـريب) .كما نسـتخلص رضورة االهتمام بالـدور الحيـوي
للدبلوماسـية املدعومـة بالقـوة ،وشـدة تأثريها يف إمـكان التوصل
إىل إنهـاء الحـروب األهلية .كام نسـتخلص كذلـك رضورة أن ينظر
املجتمـع الـدويل إىل العمـل العسـكري الـذي يهـدف إىل إنهـاء
الحـروب األهليـة بوصفـه التزامـاً أخالقيـاً وواجبـاً إنسـانياً.
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Sunday, December 8, 1996

Dr. Oya Ozkanca

Lessons from Bosnia
Many lessons can be learned from the war in Bosnia.
Most important is that ethnic civil wars are a shame to
humanity at this juncture in history. Failure to prevent
similar tragedies will negatively affect the reputation
of major powers (especially the hegemon, the US, and
other Western countries). Other lessons include the
vital role of force-backed diplomacy in ending civil
wars, and the need for the international community
to view military action aimed at ending civil wars as a
moral and humane obligation.
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الثالثاء  17ديسمرب 1996

Tuesday, December 17, 1996

د .مور يارا رويسن

Dr. Mor Yara Ruesin

النماذج المتغيرة للتجارة
في منطقة الخليج
ِ
املحـاضة أسـباب ضعـف التجـارة البينيـة الخليجيـة
ناقشـت
مقارنـة بأحجـام التبـادل التجـاري لـدول مجلـس التعـاون لـدول
الخليـج العربيـة مـع باقـي دول العـامل ،حيـث أوضحـت أن هـذا
الضعـف مـرده إىل عـدم التنسـيق ،وكذلـك نقـص وسـائل النقـل
الالزمـة وتجهيزاتهـا ،إضافـة إىل قضيـة االتحاد الجمـريك بني الدول
السـت الـذي مل يتـم إنجـازه .إذ يـرى بعـض الباحثين االقتصاديني
أن هـذا التواضـع يف حجـم التجـارة البينية بين دول الخليج يعود
إىل اختلاف األنظمـة الجمركيـة يف الدول السـت ،وبالتـايل تفاوت
التعريفـات الجمركيـة ،إضافة بالطبع إىل إجـراءات الحدود ،وعدم
مالءمـة شـبكات النقـل الحتياجـات التجـارة ،مع اإلشـارة أيضاً إىل
ضعـف التنسـيق بين الـوزارات املعنيـة يف البلـدان السـتة .ومـن
اإلشـكاليات األخـرى للتجـارة يف منطقـة الخليـج أيضاً تشـابه منط
اإلنتـاج بين دول الخليـج ،وبالتـايل تشـابه الصـادرات الخليجيـة،
مـا يجعـل مـن تبادلهـا نشـاطاً غير اقتصـادي .وحتـى النشـاطات
الصناعيـة التـي شـهدتها دول الخليـج مؤخـرا ً هـي نشـاطات
صناعيـة متشـابهة تقريبـاً ،مـا يجعلهـا بعيـدة عـن مجـال التبادل
التجـاري وتخلـق نوعـاً مـن التنافـس أكثر مـن كونها تخلـق منطاً
تجاريـاً تبادليـاً وتكاملياً.
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Changing Models
of Trade in the Gulf
The speaker discussed the causes of low intraGCC trade compared to trade between the GCC
and the rest of the world. Ruesin discussed how
such low rates of trade can be explained by lack of
coordination, insufficient transport infrastructure
and the incomplete customs union between the six
GCC states. Some economists argue this this low level
of intra-GCC trade is the result of different customs
systems in the six states, which means varying tariffs
and different procedures at the borders. In addition,
the transport networks are insufficient and there
is lack of coordination among ministries in the six
countries. The production patterns are similar, which
means exports are similar and cannot be exchanged.
Even industrial activities recently seen in the GCC
states are similar, which results in competition rather
than contributing to integration.
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االثنني  23ديسمرب 1996
دبليو آر بويننج

دول الدخل المرتفع
والحاجة إلى العمالة األجنبية
عـادة مـا ترتبـط ظاهرة ارتفـاع الدخل يف أي دولـة بظاهرة ازدياد
الحاجـة إىل العاملـة األجنبيـة .وقـد رافـق تدفق النفـط ،قبل أكرث
مـن  60عامـاً يف دول مجلـس التعاون لـدول الخليج العربية ،الذي
أحـدث ارتفاعـاً كبيرا ً يف متوسـطات الدخـول ،تدفـق مـوا ٍز ملاليني
األيـدي العاملـة األجنبيـة ،وعـدد كبير مـن الشركات العاملـة يف
طفرت
كثير من األنشـطة االقتصادية واالسـتثامرات ،والسـيام بعد َ
النفـط األوىل والثانيـة يف منتصف السـبعينيات وبداية الثامنينيات
مـن القـرن املـايض ،ففـي تلـك الفترة تنوعـت مسـتويات األيـدي
العاملـة األجنبيـة ما بين الخرباء والكفـاءات املؤهلة تأهيلاً عالياً،
واأليـدي العاملـة غير املاهـرة ،والعاملين يف املنـازل .ولقد أحدث
هـذا التطـور الهائـل ،يف غضـون سـنوات قليلـة ،تغيرات جذريـة
يف بنـى املجتمعـات الخليجيـة البسـيطة ،وح ّولهـا إىل مجتمعـات
حديثـة تسـتخدم آخـر مبتكـرات العلـم والتكنولوجيـا ،وتتمتـع
بواحـد مـن أرفـع مسـتويات املعيشـة وأرقـى البنـى التحتيـة يف
العـامل .لكـن هـذه الظواهـر تولِّـد تحديـات صعبـة أمـام الـدول،
فازديـاد االعتماد على العاملـة األجنبيـة يقلـص فـرص العاملـة
املواطنـة ويدفعهـا إىل البطالـة ،كما ينتـج عنـه تحديـات أخـرى
تتعلـق بالرتكيبة السـكانية.
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Monday, December 23, 1996

W. R. Böning

High Income Countries
and the Need for Foreign Labour
High income in any given state is usually associated
with the need for foreign labor. The discovery of oil in
the GCC states more than 60 years ago brought with
it a significant increase in average income alongside a
proportionate influx of foreign laborers and companies
—operating in various economic and investment fields
which was particularly the case following the first and
second oil booms in the mid-1970s and early 1980s.
During that period, foreign labor included highly
qualified experts, unskilled labor and domestic
workers. This rapid development led to radical changes
in the structures of Gulf societies, transforming
them into modern societies with the most advanced
infrastructures, the latest technologies and the highest
living conditions in the world. These developments,
however, have created significant challenges for these
countries, which include increased dependence on
foreign labor, a demographic imbalance and the
subsequent high rates of unemployment among
citizens.
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الثالثاء  25فرباير 1997

Tuesday, February 25, 1997

لينكولن بلومفيلد

Lincoln Bloomfield

مؤسسة أرميتاج
الواليات المتحدة األمريكية

السياسة األمريكية في الخليج

Armitage Associates
United States of America

US Policy in the Gulf Region

ترتكـز معظـم التحليلات السياسـية والعسـكرية لألوضـاع يف Most political and military analyzes of the situation
منطقـة الخليـج العريب على قضيتي السياسـة الخارجيـة والوجود in the Gulf focus on US foreign policy and military
العسـكري األمريكي يف املنطقـة ،وتبيـان اإليجابيـات والسـلبيات
presence in the region.
لهاتين القضيتين.
The speaker noted that over time US security
ومـن منطلـق حـرص مركـز اإلمـارات للدراسـات والبحـوث
االستراتيجية على متابعـة وعـرض القضايـا التـي تهـم منطقـة
املحاضة التي اسـتعرض
الخليـج العـريب ،قـام املركز بتنظيم هـذه
َ
ِ
املحـاض تاريـخ الوجـود األمريكي يف منطقـة الخليـج
خاللهـا
العـريب ،وأوضـح األسـباب التي دعـت الواليات املتحـدة األمريكية
إىل أن تكثـف وجودهـا السـيايس والعسـكري يف هـذه املنطقـة.
كما تحـدث عـن املتغيرات يف السياسـة األمريكيـة عبر الفترات
الرئاسـية املختلفـة ،وقـد ركـز على املسـتجدات التـي طـرأت يف
عهـد الرئيـس بيـل كلينتـون.
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policy in the Gulf has been characterized by two
elements: a practical sense of how the policy will
address the problem at hand, and a vision of what a
more stable region would look like if the policy were
fully and successfully carried out. He concluded that
the second Clinton administration was likely to be
more forceful internationally and would certainly
address the first element of Gulf policy – practically
dealing with the issues at hand – quite well.
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الثالثاء  4مارس 1997
عدنان السيد حسين
أستاذ في كلية الحقوق والعلوم
السياسية واإلدارية ،الجامعة اللبنانية
الجمهورية اللبنانية

المشكلة السكانية
والسلم الدولي

)Lecture Series No. (056

Tuesday, March 4, 1997

Adnan El-Sayed Hussein

Professor of Law and Political and
Administrative Sciences, Lebanese University
Lebanese Republic

The Relationship between Population
Pressures and International Peace

تطرقـت
َ
املحـاضة إىل ثالثـة محـاور؛ متثـل أولهـا يف جغرافيـة Adnan El-Sayed Hussein addressed three key aspects
ِ
السـكان خلال نهايـة القرن العرشيـن؛ وقد ناقـش
املحاض ضمن in his lecture. The first aspect concerned the geography
th
هـذا املحـور توزيـع السـكان ومراكـز الكثافـة السـكانية ،وعالقـة of the population at the end of the 20 century, in
which he discussed the population distribution and its
ذلـك بالسـلم الـدويل.
relation to international peace.
ويف املحـور الثـاين تطـرق إىل موضـوع الزيـادة السـكانية
والنزاعـات الحدوديـة؛ حيـث نتجـت عـن الزيـادة السـكانية The second aspect covered the topics of
ضغـوط على املـوارد والثروات طلبـاً للغـذاء ،ويف هـذا السـياق population growth and border conflict. With the
املحـاض عـن للهجـرة بحثـاً عـن العمـل ،كأحـد النتائـج influx of minorities and increasing rates of migration,
ِ
تحـدث
املبـارشة عـن هـذا الوضـع .ونظـرا ً إىل تزامـن ذلـك مـع بـروز deportation and settlements, local peace has been
ظاهـرة األقليـات ومشـكالتهم ،وتهديـد السـلم األهلي ،والتهجير threatened alongside escalating conflicts over the
والهجـرة واالسـتيطان ،فقـد اهتـم هـذا املحـور بدراسـة النزاعات increasingly strained resources such as food and fresh
water.
على املـوارد والثروات ،مثـل امليـاه العذبـة.
املحـاض ملوضـوع تفاقم The third aspect involves the growing phenomenon
ِ
أمـا املحـور الثالـث فقـد خصصـه
ظاهـرة الحـروب األهليـة يف نهايـة القـرن العرشين؛ حيـث ناقش of civil wars at the end of the 20th century. Here,
املحـاض خلال هـذا املحـور ظاهـرة الحـروب األهليـة مـن حيث the speaker discussed the relationship between civil
ِ
عالقتهـا بالواقـع السـكاين ومشـكالته ،ومـدى تأثري هـذه الظاهرة wars and population problems and how it affects
international peace.
يف السـلم الدويل.
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السبت  15مارس 1997
جيرزي فياتر
وزير التعليم الوطني
جمهورية بولندا

التعليم في القرن
الحادي والعشرين
ِ
املحـاض عـن أبرز التغيرات التي أفرزها القـرن الحايل؛ التي
تحـدث
تتمثـل يف امتـداد نظـم التعليم إىل مناطق من العـامل ،وقطاعات من
املجتمـع مل يكـن لها تعليم رسـمي مـن قبل ،وإىل اتسـاع وتغري دور
التعليـم العـايل مـن النظـام العـام إىل نظام أكثر تخصصـاً ،باإلضافة
إىل مـا حـدث مـن تطويـر نظـم املعرفـة ونظـم التعليم ،وانتشـار
اسـتخدام التقنيـات الجديـدة يف مجال البيانـات ومعالجتها.

)Lecture Series No. (057

Saturday, March 15, 1997

Jerzy Wiatr

Minister of National Education
Republic of Poland

Education for and
in the 21st Century
The twentieth century saw education spreading to
every corner of the world and all sectors of society.
The speaker discussed the expansion and change
in the role of higher education from the broad to a
more specialized system, and the developments in
knowledge and educational systems, the diversity of
equipment and the widespread use of new information
technologies.

ومع اقرتاب نهاية القرن العرشين ،فإن املنظرين واملامرسين
يف مجـال التعليـم يـرون أن الحاجـة أصبحـت ماسـة إىل تغييرات With the end of the twentieth century, education
جوهريـة ،وأن األمـر مل يعـد مقصـورا ً على مجـرد تغيريات شـكليةexperts of today consider that substantial reform in the .
approach to education is imperative.
ويف هذا السـياق قدم الربوفيسـور فياتر توصيـات عدة ،أهمها:
The speaker recommended that character building
الرتكيـز يف املقـام األول على بنـاء الشـخصية بـدالً مـن الرتكيـز على
be emphasized and that education return to a more
اسـتيعاب املعلومـات والخصائـص فقط ،وأنـه يجب أن يعـود التعليم general system and become more international,
إىل العموميـة بـدالً مـن التخصـص الضيـق ،وأن يصبـح التعليـم عامليـاً emphasizing teacher and student exchange programs
مـع الرتكيـز على تنقل الطلاب واملدرسين ،والنقـل الرسيـع للمعرفة.
and the rapid transfer of knowledge.
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سلسلة محاضرات ()058

السبت  3مايو 1997
ديفيد بريس
عضو هيئة التدريس في قسم
العلوم السياسية ،جامعة دوك
الواليات المتحدة األمريكية

)Lecture Series No. (058

Saturday, May 3, 1997

David Priess

Faculty Member, Political Science Department
Duke University
United States of America

قدرة األحالف على االستمرار:
التحالفات الشرق أوسطية مع التركيز
على مجلس التعاون العربي ومجلس
التعاون لدول الخليج العربية

Alliance Durability:
Middle Eastern Alignments
with a Special Focus on the
ACC and the GCC

ِ
املحـاض بعـض مداخـل العالقـات الدوليـة املتعلقـة
اسـتعرض
بقـدرة التحالفـات الدوليـة عىل االسـتمرار ،ومنها املـدارس الفكرية
السـائدة يف هـذا املجـال ،إضافـة إىل نظريتـه الخاصـة التـي تعتمد
عىل البحوث النفسـية االجتامعية ،والهوية املشتركة بني الجامعات
املختلفـة ،واألطروحـة األساسـية هنا هـي أن الهويـات التي تتعدى
نطـاق الـدول القوميـة ،تـؤدي يف بعـض األحيـان إىل الحفـاظ على
التحالفـات .ثـم انتقـل بريـس إىل الحديـث عـن مجلـس التعـاون
لـدول الخليج العربية ،ومجلس التعاون العريب ،مشيرا ً إىل أن هناك
فترات تاريخيـة شـهدت تحديات ،وهـذا ما هدد املجلسين كليهام
على حـد سـواء ،وهـذه العوامـل أدت إىل تفـكك مجلـس التعـاون
العـريب ،بينما كانت عوامل بناء بالنسـبة إىل مجلـس التعاون لدول
ِ
املحـاض دالالت هـذا الوضـع
الخليـج العربيـة .ويف الختـام تنـاول
بالنسـبة إىل مسـتقبل مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة،
وبالنسـبة إىل العالقـات الدوليـة يف املنطقـة.

The speaker discussed various international relations
theories regarding the durability of international
coalitions. He looked at prevailing intellectual
schools and discussed his own theory based on sociopsychological research and on common identity
between different communities. The main premise
is that transnational identities lead, at times, to the
preservation of coalitions. Moving to the GCC and
the Arab Cooperation Council, he highlighted the
challenging historic moments that threatened both
councils alike. While they led to the disintegration
of the Arab Cooperation Council, they solidified the
GCC. Finally, the speaker discussed the significance
of this situation for the future of the GCC and for the
region.
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Lecture Series No. (059)

)059( سلسلة محاضرات

Sunday, April 8, 1997

1997 إبريل8 األحد

Daniel Safran

دانييل سافران

Director, the Center for the Study
of Parent Involvement
United States of America

The Psychology and Politics
of Parent Involvement in Education
The speaker gave an overview of the four goals for
parents’ involvement in the education process. These
goals are improving student performance, facilitating
social integration, supporting democratic involvement,
and increasing popular support of the education process.
The speaker then addressed the issue of complicated
communication between parents and teachers while
discussing major issues pertaining to educational
decisions such as responsibility and authority. He
highlighted the childhood memories that last into
adulthood affecting parents’ conduct. Statistics show that
the high school graduate in the United States would have
spent around 15 thousand hours as a student. In addition,
some American sociologists consider teaching “a semiprofession” – a popular misconception which believes
that anyone can teach in addition to the bureaucratic
nature of teaching.

مدير مركز دراسات مشاركة اآلباء
في العملية التعليمية
الواليات المتحدة األمريكية

التعليـم ومشـاركة اآلبـاء
بيـن علـم النفـس والسيـاسـة
اسـتعرض املحـارض األهـداف األربعـة ملشـاركة اآلبـاء يف العمليـة
 وتتمثـل تلـك األهـداف يف تحسين أداء الطلاب.التعليميـة
وتيسير التكامـل االجتامعـي ودعم املشـاركة الدميقراطيـة وزيادة
 ثـم تنـاول مسـألة االتصال.الدعـم الجامهيري للعمليـة الرتبويـة
املعقـد بين األرسة واملعلمين مـع مناقشـة أهـم القضايـا املتعلقة
 فأبـرز مـا.باملسـؤولية والسـلطة فيما يخـص القـرارات الرتبويـة
يعلـق بذاكـرة اآلبـاء مـن ذكريـات الطفولـة ودورهـا يف تشـكيل
 إذ تبني اإلحصائيـات أن خريج املرحلة،سـلوكهم يف مرحلـة النضج
 يكـون قـد قضى قرابـة،الثانويـة يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة
 باإلضافـة إىل اعتبـار بعض، ألـف سـاعة على مقاعـد الدراسـة15
 وهـي،»علماء االجتماع األمريكيين أن التدريـس «شـبه مهنـة
املقولـة الشـائعة (الخطـأ) التي ترى أن أي شـخص ميكـن أن يقوم
. فضلاً عـن اصطبـاغ التعليـم بالصبغـة البريوقراطيـة،بالتدريـس

The speaker concluded the lecture by presenting وختـم املحـارضة باسـتعراض أربعـة منـاذج للربامـج التـي
four models of programs that facilitate social inclusion,
support democratic involvement and demand of ، وتدعـم املشـاركة الدميقراطيـة،تيسر التكامـل االجتامعـي
higher education institutions to prepare qualified وتطالـب مؤسسـات التعليـم العـايل بإعـداد املعلمين املؤهلين
teachers to evaluate, and encourage, cooperation
.لتقييـم التعـاون بين البيـت واملدرسـة وتشـجيعه
between home and school.
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سلسلة محاضرات ()060

األحد  4مايو 1997
د .جمال زكريا قاسم
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر
جامعة عين شمس
جمهورية مصر العربية

مشكالت األمن في الخليج العربي
من االنسحاب البريطاني إلى غزو
وتحرير الكويت

)Lecture Series No. (060

Sunday, May 4, 1997

Dr. Gamal Zakaria Qassim

Professor of Modern and Contemporary History
Ain Shams University
Arab Republic of Egypt

Gulf Security Issues from the British
Withdrawal to the Invasion and
Liberation of Kuwait

املحـاض إىل أن مفهـوم أمـن الخليـج اقتصر ،خلال فترة The speaker indicated that during the colonial era,
ِ
أشـار
السـيطرة االسـتعامرية ،على تحقيـق السلام الربيطـاين ،باعتبـار Gulf security was limited to maintaining the Pax
أن الخليـج العـريب كان يشـكل الخـط الدفاعـي والطريـق الحيوي Britannica as the Arab Gulf formed the defensive
line and vital route for British links with the Indian
للمواصلات الربيطانيـة إىل شـبه القـارة الهنديـة.
subcontinent.
وقـد جـاء تأسـيس مجلس التعـاون لـدول الخليـج العربية
يف مايـو  ،1981ملواجهـة األخطـار التـي باتـت تهدد دولـه ،إضافة The establishment of the GCC was intended to
overcome threats to its members and to enhance
إىل التنسـيق والتعـاون فيما بينهـا يف الكثير مـن املجاالت.
coordination and cooperation among them.
ِ
وأكـد
املحـاض أن األمـر الـذي ال شـك فيـه هـو أن الغـزو
العراقـي للكويـت شـكل تحديـاً خطيرا ً لـدول املنطقـة ،ملـا نجـم The speaker emphasized that the Iraqi invasion
عنـه مـن إتاحـة الفرصـة للوجـود األمنـي الغـريب ،وإذا كانـت of Kuwait posed a serious challenge to the Gulf states
دول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة سـتضطر ،على by opening the door to a Western military presence
املـدى القريـب ،إىل االعتماد على املعاهـدات الدفاعيـة الثنائيـة in the region. The dependence of the GCC countries
مـع الواليـات املتحـدة األمريكيـة وغريهـا مـن دول الغـرب ،فـإن on bilateral defensive treaties with the US and other
تلـك السياسـة لـن تصلـح على املـدى البعيد لتكـون مصـدرا ً ثابتاً Western powers would not be a sustainable long-term
security policy for the region.
لتعزيـز األمـن.
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سلسلة محاضرات ()061

االثنني  5مايو 1997
لورنس ر .كالين
أستاذ كرسي بنجامين فرانكلين في
علم االقتصاد ،جامعة بنسلفانيا
الواليات المتحدة األمريكية

اآلثار المترتبة على عضوية دولة
اإلمارات العربية المتحدة في منظمة
التجارة العالمية ،ودور الدولة في
االقتصاد العالمي
ِ
املحـاض العالقـة بين التجـارة الدوليـة واألداء االقتصـادي
تنـاول
املحلي ،وقـدم عرضـاً موجـزا ً للمبـادئ املقبولة ،بصفـة عامة ،فيام
يتعلـق بالتجـارة الحـرة وبعـض الحقائـق التاريخيـة عـن التجـارة
والتنميـة االقتصاديـة والنمـو االقتصـادي.
وتحـدث عـن الـدور املهـم الـذي تلعبـه التجـارة الدوليـة،
وأوضـح أننـا اآلن يف مرحلـة انفتـاح لـكل االقتصـادات ،باعتبارهـا
مجـاالً خصبـاً متـارس فيـه منظمـة التجـارة العامليـة نشـاطها،
واسـتعرض األنشـطة التـي قامـت بهـا تلـك املنظمـة يف مطلـع
حياتهـا ،واألهـداف املحـددة بفترات زمنيـة معينـة ،مـع إلقـاء
الضـوء على املجـاالت التـي تشـهد تأثيرا ً واضحـاً للمنظمـة فيما
يتعلـق بغريهـا من املؤسسـات املتعـددة األطراف ،وعلى العقبات
الرئيسـية التـي تعترض منظمـة التجـارة العاملية يف تعزيـز التجارة
الدوليـة ،مثـل الخدمـات التجارية واملنتجات األولية واألشـياء التي
تدخـل ضمـن امللكيـة الفكريـة.
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)Lecture Series No. (061

Monday, May 5, 1997

Lawrence R. Klein

Benjamin Franklin Professor of Economics
Emeritus, University of Pennsylvania
United States of America

Implications of WTO
Membership and the Role
of the UAE in the
Global Economy
The speaker dealt with the relationship between
international trade and domestic economic performance.
He presented a brief overview of the generally accepted
principles of free trade, and presented some historical
facts regarding trade, economic development and
economic growth.
On the important role of international trade, he
noted that the world is experiencing greater economic
openness, which facilitates the initiatives of the World
Trade Organization (WTO). He reviewed WTO
activities since its inception and shed light on the
main difficulties obstructing the WTO in its endeavor
to reinforce international trade such as trade services,
primary products, items of intellectual property and
conditions for membership.
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سلسلة محاضرات ()062

األحد  25مايو 1997
هاني الحوراني
مدير عام
مركز األردن الجديد للدراسات
المملكة األردنية الهاشمية

التجربة الديمقراطية في األردن:
الواقع واآلفاق

)Lecture Series No. (062

Sunday, May 25, 1997

Hani Al-Hourani

Director
Al-Urdun Al-Jadid Research Center
Hashimate Kingdom of Jordan

Democratization in Jordan:
Aspects and Prospects

ِ
املحـاض األبعـاد الدميقراطيـة يف الحيـاة السياسـية
اسـتعرض
األردنية ،واسـتهلها باسترجاع تاريخـي للتجربة السياسـية يف البلد
منـذ تأسـيس إمـارة رشق األردن عـام  1921إىل انتخابـات عـام
 1989التـي مثَّلـث انبثـاق العهـد الدميقراطـي الجديـد يف األردن،
مركـزا ً على مؤرشات ودالالت املشـاركة السياسـية وتقويم النتائج.

The speaker reviewed democratic dimensions in
Jordanian political life since the founding of Transjordan
in 1921 to the elections of 1989, which marked the
beginning of a new democratic era. He focused on the
indicators and significance of political participation.

ِ
املحاض ،أنه مبقتىض بنـود امليثاق الوطني ،تم إلغاء
وأوضـح
األحـكام العرفيـة وقوانني الطـوارئ ،كام تم إقرار القوانني األساسـية
للدميقراطيـة ،مثـل :قانـون األحزاب السياسـية ،وقانـون املطبوعات
والنشر ،وتالهـا ترخيص األحزاب السياسـية التي بلـغ عددها حتى
نهايـة عـام  )25( 1996حزبـاً ،وترخيـص الصحـف الحزبيـة ،وعدد
كبري من الصحف املسـتقلة ،وال سـيام الصحف األسـبوعية.

He pointed out that one result was that martial
law and emergency law were annulled. Democratic
legislation was introduced, such as the laws on political
parties and publications. By the end of 1996, more
than 25 political parties were licensed, along with
partisan newspapers and a great number of independent
newspapers.

ثـم انطلقـت بعـد ذلـك املرحلـة الثانيـة ،ابتـداء مـن سـنة
املحاض عىل تشـخيصها The legislative elections of 1993 and all developments
ِ
 1993إىل الوقت الحايل  ،1997التي عمل
مـن خلال تقوميـه االنتخابـات النيابيـة لعـام  ،1993والتطـورات that influenced parliament in the period 1993–1997
were also assessed.
الداخليـة والخارجيـة التـي أثـرت يف املجلـس النيـايب.
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سلسلة محاضرات ()063

السبت  31مايو 1997
د .سليمان القدسي
أستاذ في قسم االقتصاد بكلية سييرا
جامعة كاليفورنيا
الواليات المتحدة األمريكية

أسواق العمالة في دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية :تحليل دقيق
لألسواق واالتجاهات الرئيسية بها
املحـاضة ،التـي ألقاهـا الدكتـور سـليامن القـديس ،هياكل
حللـت
َ
أسـواق العاملـة يف دول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة،
تقـص دقيـق يف البيانات الخاصـة باالقتصاد ال ُعامين،
معتمـدة على ٍّ
ِ
باعتبـار سـلطنة ُعمان إحـدى دول املجلس ،وطبَّـق املحاض بدقة
«مجموعـة» مـن منـاذج «بواسـون» على عينـة مسـتمدة مـن
التعـداد السـكاين الـذي أجـري يف سـلطنة ُعامن عـام 1993؛ بهدف
تحديـد القـوى املحليـة التـي تؤيـد النظـرة الشـاملة والدوافـع
السياسـية الخاصـة بها.
املحـاضة الـدروس املسـتقاة مـن التحليـل
واسـتنتجت
َ
الدقيـق ،التـي تسـهم يف إجـراء تحليـل نقدي التسـاق السياسـات
الخاصـة بالسـكان وسـوق العاملـة ،فيما يتعلـق بتحقيـق هـدف
التنميـة الرئيسي ،املتمثـل يف إحلال العاملـة الوطنيـة محـل
ِ
املحـاض اإلصالحات
العاملـة الوافـدة يف سـوق العمـل ،كام ناقش
املطلوبـة يف السياسـات القامئـة يف ظـل وضـع امليزانيـة العامـة.
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)Lecture Series No. (063

Saturday, May 31, 1997

Dr. Sulaiman Al-Qudsi
Adjunct Professor at Sierra College
University of California at Davis
United States of America

Labor Markets and Policy
in the GCC: Micro Diagnostics
and Macro Profile
This lecture analyzed the structure of labor markets in
the GCC states based on an investigation of economic
data from the Sultanate of Oman, a member of the
GCC. The speaker applied a group of Poisson models
to a sample derived from the 1993 census in Oman in
order to assess the micro-forces that support macroprofiles and policy drivers.
The lecture critically analyzed the consistency of
demographic and labor market policies in achieving
the main long-term development objective, namely the
nationalizing of domestic labor markets. The lecture
also discussed the required policy reforms in the
context of drawing up a public budget.
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Lecture Series No. (064)

Tuesday, June 10, 1997

Mohammed Aref

Head of Science & Technology Section
Al-Hayat Newspaper
United Kingdom

The Impact of Space and Computer
Technology on Arab Media
The speaker started by indicating that the recent
advances in media technology in the Arab world were
only the beginning of a technological revolution in the
field of media. There are several ongoing initiatives
internationally that will lead to a revolution in the field
of information technology.

)064( سلسلة محاضرات

1997  يونيو10 الثالثاء
محمد عارف
رئيس قسم العلوم والتكنولوجيا
صحيفة الحياة
المملكة المتحدة

تأثير تقنيات الكمبيوتر والفضاء على
الصحافة والراديو والتلفزيون في
العالم العربي
ِ
املحـاض يف البدايـة أن مـا يشـهده العـامل العـريب مـن تطـور
ذكـر
 مـا هـو إال بدايـات للثـورة التقنيـة يف مجـال،يف تقنيـات اإلعلام
 فهنـاك الكثير مـن املرشوعـات الجاريـة حاليـاً على،اإلعلام
 التـي سـوف تـؤدي إىل إحـداث ثورة شـاملة يف،املسـتوى العاملـي
.مجـال اإلعلام

ِ
He dealt with the extent/scope of the technological  مـدى التأثير التقني الواضح يف،املحـاض بالتفصيـل
وتنـاول
impact on the production and services of the three  املتمثلـة،تطـور إنتـاج وخدمـات وسـائل اإلعلام الرئيسـية الثلاث
main forms of media, namely newspapers, television
. والراديو، والتلفزيـون، الصحـف:يف
and radio.
He concluded that the Arab world faces formidable وخلـص يف الختـام إىل أن العـامل العـريب يواجـه تحديـات
challenges because of the technological revolution. ، ويف هذا الصدد.هائلـة بسـبب الثـورة التقنيـة يف املجال اإلعالمـي
Several steps need to be taken, particularly since the فـإن هنـاك الكثير مـن اإلجـراءات والخطـوات التـي يتعين القيـام
Arab world possesses human resources and Arab  وأبرزهـا اإلرشاك الفعلي للثروات البرشيـة والجاليات العربية،بهـا
communities living abroad that can participate strongly
املوجـودة يف الخـارج يف الربامـج الوطنيـة لالسـتفادة مـن ثـورة
in the information revolution. Education in the Arab
world needs to be emphasized more. Tremendous  باإلضافـة إىل تكثيـف االهتمام بالتعليـم وتحديـث،املعلومـات
development is necessary to possess the ability to  مـن أجـل امتلاك القـدرة على مواجهـة التطـورات،منظومتـه
confront the above-mentioned challenges.
.الحادثة
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Tuesday, October 28, 1997

Stephane Le Grix De La Salle
Commodore, French Navy
French Republic

France’s Defence Policy
in the Indian Ocean
The lecture focused on the principles governing
France’s defence policy, in addition to defence strategy,
military equipment and development.
It addressed France’s defence policy in the Indian
Ocean in terms of its dimensions and modes of
implementation, and the usual movements of the
French fleet. The French naval fleet’s peacekeeping
efforts around Yemen’s Hanish Islands were cited as
an example.
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1997  أكتوبر28 الثالثاء
ستيفان لوغري دي السال
 البحرية الفرنسية،عميد
الجمهورية الفرنسية

السياسة الدفاعية الفرنسية
والمحيط الهندي
،املحـاضة األسـس التـي تحكم سياسـة فرنسـا الدفاعية
تناولـت
َ
.إضافـة إىل استراتيجية الدفـاع والوسـائل العسـكرية والتطوير
كما تناولـت سياسـة فرنسـا الدفاعيـة يف املحيـط الهنـدي
 وتطرقـت إىل الحركـة،مـن حيـث أبعادهـا وطـرق تنفيذهـا
 مـع تقديـم منـوذج حي،االعتياديـة لألسـطول البحـري الفرنسي
 مـن خلال جزيـرة حنيـش،ملشـاركته يف مهمـة حفـظ السلام
.اليمنيـة
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االثنني  3نوفمرب 1997
أ .د .علي أمين المزروعي
مدير معهد دراسات الثقافة الدولية
جامعة بينجهامتون الحكومية
الواليات المتحدة األمريكية

اإلسالم وديمقراطية الغرب
والثورة الصناعية الثالثة:
تقارب أم صراع؟
ِ
املحـاض مقارنة بني التاريخني اإلسلامي واملسـيحي ،باعتبار
عقـد
التاريـخ اإلسلامي هـو نتاج كفـاح طويـل يف البحث عـن التوحيد
والوحـدة االجتامعيـة ،والتاريـخ املسـيحي الغـريب هو نتـاج كفاح
طويـل يف البحـث عـن الحريـة والتعدديـة .ثـم تطرق إىل األسـس
التـي تقـوم عليهـا الفلسـفة اإلسلامية املتمثلـة يف :التوحيـد،
وإجماع األمـة ،والقـرآن ،والسـنة ،ليصـل بعدهـا إىل مظاهـر
التعدديـة يف اإلسلام.
ِ
املحـاض حـول إمكانيـة وجـود تعـارض بين
وتسـاءل
التوحيـد الدينـي والتعدديـة السياسـية ،وإذا مـا كانـت التعدديـة
السياسـية الغربيـة جـزءا ً مـن التعدديـة املسـيحية – التثليـث،
ِ
املحـاض عـن اعتقـاده بـأن التثليـث املسـيحي (األب
عبر
حيـث ّ
واالبـن والـروح القـدس) يحمـل داللـة تشير إىل تضمنـه معـاين
(إلـه القـوة ،وإلـه الحـب ،وإلـه الحكمـة) ،وهـي دالالت كان لهـا
وقعهـا على مسـار الفكـر األورويب الـذي مل يبـارش عمليـة التحـرر
إال بعـد نجاحـه يف خلـق تـوازن بين العنـارص الثالثـة .ويف نهايـة
ِ
املحـاض بتكثيـف الجهـود لسـد الفجـوة بين
املحـاضة ،طالـب
َ
الفكـر اإلسلامي ومكتسـبات العقـل الحديـث ،مؤكـدا ً أن اإلسلام
ديـن اإلبـداع الحـر ،وأنـه يشـجع على التفكير واالبتـكار.
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Monday, November 3, 1997

Prof. Ali Ameen Al-Mazrui

Director of the Institute of Global Cultural Studies
Binghampton State University of New York
United States of America

Islam, Western Democracy and
the Third Industrial Revolution:
?Convergence or Clash
The speaker argued that Islamic history is the product
of a long struggle for social unity and monotheism.
Christian history is the product of a long search for
freedom and political pluralism. He looked at the
foundations of Islamic philosophy: monotheism,
consensus, Quran and Sunnah.
The speaker asked: Do religious monotheism and
political pluralism clash? Is western political pluralism
part of Christian Trinitarian pluralism? The Christian
Trinity (Father, Son and Spirit) may be interpreted as
the God of Strength, the God of Love and the God
of Wisdom. Europe only started to free itself when
it struck a balance between these three elements.
Islamic philosophy recognizes the existence of other
monotheistic religions. Finally, the speaker called for
bridging the gap between Islam and modern technology,
stressing that Islam encourages creative thinking and
innovation.
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Monday, November 17, 1997

Dr. Tawfiq Youssef Hassou
Professor of Political Science
Middle East Institute
United States of America

The US and the Middle
East: Mutual Interests
or Dominance?
The US has vital strategic interests in the Arabian Gulf
region and the Middle East, which have increased since
Richard Nixon was at the White House. US policy
makers recognize that the stability of the region and
strong relations with regional actors are of paramount
importance. The Middle East is closely associated
with US national security. Official circles and strategic
research institutes are of the opinion that US ties with
the Middle East have three objectives: preserving Israel’s
security, maintaining easy access to Arabian Gulf oil,
and securing the stability of the region in general.
US policy toward the region went through three
phases: Cold War; post-Kuwait liberation; and the
third phase, still in its infancy, based on the idea that
the Middle East will not be any more stable in the
foreseeable future, and that there are alternative oil
sources around the world.
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1997  نوفمرب17 االثنني
 توفيق يوسف حصو.د
أستاذ العلوم السياسية
معهد الشرق األوسط
الواليات المتحدة األمريكية

الواليات المتحدة األمريكية
 مصالح مشتركة:والشرق األوسط
أم هيمنة مطلقة؟
تتمتـع الواليـات املتحـدة األمريكيـة مبصالـح استراتيجية ذات
 ويدرك،ًأولويـة يف منطقـة الخليـج العريب والرشق األوسـط عموما
منظـرو السياسـة األمريكيـة أن اسـتقرار املنطقـة والحفـاظ على
 ميثـل رهانـاً بالـغ األهميـة للمصالـح،عالقـات قويـة مـع دولهـا
 يف ضبط عالقاتها، وتقوم السياسـة األمريكيـة.الحيويـة األمريكيـة
، عىل أسـاس تحقيق ثالثة أهداف رئيسـية،بـدول الشرق األوسـط
 وضامن الوصـول إىل نفط، الحفـاظ على أمـن إرسائيـل:تتمثـل يف
. واسـتقرار املنطقـة بشـكل عام،الخليـج العـريب
وقـد عملـت الواليـات املتحـدة األمريكية على تحقيق هذه
 عرب تكييف سياسـتها تجـاه املنطقة مبقتضيات املرحلتني،األهـداف
 مرحلة، والثانيـة. مرحلـة فترة الحـرب البـاردة، األوىل:التاريخيتين
 غير أن مرحلـة ثالثـة بـدأت تتشـكل.مـا بعـد تحريـر الكويـت
 وتفـرض بالتايل ترتيباً جديـدا ً ألولويات،مالمحهـا منـذ فترة وجيـزة
 وأن هناك،ً أن الرشق األوسـط لن يسـتقر قريبا، مفادها،واشـنطن
.بدائـل أخـرى ملصـادر نفـط املنطقة
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)Lecture Series No. (068

الثالثاء  6يناير 1998

Tuesday, January 6, 1998

د .ديفيد جارنم

Dr. David Garnham

أستاذ العلوم السياسية
جامعة وسكونسن–ميلووكي
الواليات المتحدة األمريكية

أمن دولة اإلمارات العربية المتحدة:
سيناريوهات للعقد القادم

Professor of Political Science
University of Wisconsin-Milwaukee
United States of America

UAE Security: Scenarios for the
Coming Decade

محاضته ،أن التنبؤ مبسـار
أعلـن الدكتـور ديفيـد جارنـم ،يف بداية َ
القضايـا الدوليـة أمـر بالـغ الصعوبـة ،غير أن األمـن العاملـي عىل
وجـه الخصـوص هـو أكرث هـذه القضايا اسـتعصاء عىل ذلـك ،قبل
أن يسـتعرض حالـة دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة التـي أشـاد
مبيزاتهـا ،كونهـا دولـة غنيـة وتتمتـع إىل حد كبير باألمـن ،غري أنه
لفـت النظـر إىل أن أي تغيير يف الواقـع الراهـن مـن املحتمـل أن
He presented an overview of UAE security
تكـون لـه تأثريات سـلبية.
املحـاض القضايـا األمنيـة املتعلقـة بدولـة issues and suggested specific policy initiatives to
ِ
واسـتعرض
اإلمـارات العربيـة املتحـدة ،واقترح مبـادرات محـددة يف إطـار enhance security, including strengthening the Gulf
سياسـة تعزيـز األمـن ،مـن بينهـا العمـل على تقويـة مجلـس Cooperation Council (GCC), resolving the ambiguous
التعـاون لـدول الخليـج العربيـة ،والتوصـل إىل حـل للنزاعـات and contentious border disputes that exist in the
region, and reducing reliance on expatriate labor.
الحدوديـة املتسـمة بالغمـوض واملثيرة للخالفـات يف املنطقـة مع
وضـع خطـة لتقليـل االعتماد على العاملـة الوافـدة.

The speaker started by stating that international
affairs are highly unpredictable and that international
security is especially volatile. The UAE is wealthy and
reasonably secure, so any changes to the current status
quo are likely to have a negative impact.
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)069( سلسلة محاضرات

Wednesday, January 7, 1998

1998  يناير7 األربعاء

Dr. Victor Lebedev

 فكتور ليبيديف.د

Director
Russian Regional Media Center
Russian Federation

Political, Economic and Security
Considerations in the Russian Federation

مدير
المركز اإلعالمي اإلقليمي الروسي
روسيا االتحادية

األوضاع السياسية واالقتصادية
واألمنية في روسيا االتحادية

ِ
املحـاض الصعوبـات التـي واجهـت االقتصـاد الـرويس
اسـتعرض
، والصدمـات التي دفعـت به إىل حافـة االنهيار،1997 خلال عـام
 منهـا تـدين الناتـج القومي،مقدمـاً عـددا ً مـن املـؤرشات السـلبية
 وتقلـص،%40 اإلجمايل خلال الخطـة الخمسـية األخيرة بنسـبة
،%35  واإلنتاج الزراعي إىل نحو،اإلنتـاج الصناعـي إىل نحو النصف
 بنزوله1997 ووصـول مسـتوى املعيشـة إىل حده األدىن يف نوفمبر
،ً دوالرا ً شـهريا70  آالف روبل قديم؛ أي أقل من408 إىل مسـتوى
وبلـوغ عـدد املواطنين الذيـن ال تصـل مداخيلهـم إىل الحد األدىن
 املرتبة،1997  عـام، مـا جعـل روسـيا تحتـل، مليـون مواطـن34.7
. بني دول العامل76 الـ
The speaker also discussed the case of instability
that prevails in Russia on political and security levels—
ِ
املحـاض أيضـاً عنـد حالـة الالاسـتقرار التـي
كما توقـف
which has led to the growth of pressure groups, mainly
financial and industrial unions, as they control almost  مـا أدى إىل،تسـود روسـيا على الصعيديـن السـيايس واألمنـي
half the economic sector. In addition, security forces ،ًسـيطرة مجموعـات ضغـط ماليـة على نصـف االقتصـاد تقريبـا
inside Russia are unable to gain full control of the إضافـة إىل عـدم قدرة األجهزة األمنية داخل روسـيا عىل السـيطرة
security situation.
.على األوضـاع األمنيـة بصـورة كاملـة

The speaker reviewed the difficulties that the Russian
economy witnessed in1997. He provided several negative
indicators including the rate of the GDP decline by 40
percent, the shrinking of the industrial production
by half and the agricultural sector decreasing to 35
percent. The standard of living reached its minimum in
November 1997 at the level of RUR 408,000 (less than
US$70) per month. The incomes of 34.7 million citizens
did not reach the minimum, which made Russia rank, in
1997, 76th among the countries of the world.
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السبت  10يناير 1998
د .بوبندرا جاساني
أستاذ في إدارة الدراسات الحربية
كينجز كوليدج
المملكة المتحدة

األقمار الصناعية المدنية
لالستشعار عـن بعـد واألمن القومي
ِ
املحـاض بإيجاز تقنية االسـتطالع املعتمـدة عىل األقامر
اسـتعرض
الصناعيـة ،وأوضـح أن اسـتخدام البيانـات املسـتمدة مـن األقمار
التجاريـة لالستشـعار عـن بعـد ميكـن أن يسـهم يف تعزيـز األمـن
ودعـم إجـراءات بنـاء الثقـة .ورأى أن الوقـت قـد حـان لوضـع
ترتيبـات أمنيـة إقليميـة ،ميكـن يف إطارهــا اسـتغالل بيانـات
األقمار الصناعيـة التجاريـة يف املجـال األمنـي مبنطقـة الشرق
ِ
املحـاض يف هذا الصـدد ،بإيجـاز ،إمكانية وضع
األوسـط .وناقـش
ترتيبـات إلنشـاء وكالة لألقمار الصناعية باملنطقـة ،مامثلة للوكالة
األوروبيـة لألقمار الصناعيـة التـي أنشـئت عـام  ،1990وتعـرف
مبركـز األقمار الصناعيـة التابع التحـاد أوروبا الغربيـة ،الذي أُعلن
مؤخـرا ً تأسيسـه.
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Saturday, January 10, 1998

Dr. Bhupendra Jasani

Professor in the Department of War Studies
King’s College
United Kingdom

Civil Remote Satellites and
National Security
The speaker explained that a spying eye in the sky
is not a new idea; however, the use of commercial
remote sensing data for enhancing national security,
monitoring international arms treaties and collecting
information as a confidence-building measure is new.
Commercial satellites have improved enormously and
many more countries have image processing capacities
so that data can be used widely. He proposed an
arrangement, similar to the Western European Union
Satellite Center, for the benefit of regional Middle East
security.
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Sunday, January 18, 1998

Dr. Richard Higgott

Director of the Center for the Study
of Globalisation and Regionalisation
University of Warwick, United Kingdom

Globalization and Regionalization:
The New Trend in World Politics
The speaker discussed common views and interpretations
of globalization, demonstrated the limitations of these
views and showed that globalization represents a
fundamental shift in the behavior of the modern world
economy, with ensuing implications for contemporary
world politics. He discussed the growth of economic
integration and that of institutional economic
cooperation as the two major trends of regionalization
and examined their relationship with globalization.
Finally, he argued that the management of the global
and regional orders cannot be undertaken separately,
and new forms of governance are needed.
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1998  يناير18 األحد
 ريتشارد هيجوت.د
مدير مركز العولمة واألقلمة
جامعة ووريك
المملكة المتحدة

 اتجاهات:العولمة واألقلمة
جديدة في السياسات العالمية
ِ
املحـاض التفسيرات املتداولـة للعوملـة ووجهـات النظـر
ناقـش
 وسـاق األدلة، مشيرا ً إىل قصور هذه التفسيرات،املختلفة بشـأنها
على أن العوملـة متثـل تحـوالً جوهرياً يف مسـلك االقتصـاد العاملي
 مبـا يرتتـب على ذلـك مـن دالالت لهـا انعكاسـاتها عىل،الحديـث
 فقـد ناقش منو التكامـل االقتصادي،السياسـات العامليـة املعارصة
 باعتبارهما االتجاهني،وكذلـك منـو التعـاون االقتصـادي املؤسسي
 وقـد قامـت. وحلـل عالقاتهما مـع العوملـة،الرئيسـيني لألقلمـة
أطروحـة هيجـوت على رفـض تنـاول كل مـن إدارة النظامين
 ويؤكد وجـود رضورة لقيام، مبعـزل عن اآلخـر،العاملـي واإلقليمـي
.أشـكال جديـدة مـن الحكم
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األحد  18يناير 1998

Sunday, January 18, 1998

خليل علي حيدر

Khalil Ali Haidar

كاتب
صحيفة الوطن الكويتية
دولة الكويت

الحركات اإلسالمية
في الدول العربية

Writer
Al Watan Newspaper
State of Kuwait

Islamic Movements
in the Arab World

املحـاضة للتنظيمات اإلسلامية يف الـدول العربيـة ،من
تعرضـت
َ
حيـث غاياتهـا وتأثرياتهـا يف الـدول العربيـة عمومـاً ودول مجلس
التعـاون لـدول الخليـج العربيـة عىل وجـه التحديـد .حيث تطرق
ِ
املحـاض إىل ظهور جامعـة اإلخوان املسـلمني واصطدامها بالنظام
النـارصي الحاكـم يف مصر ،وكذلـك تغير األوضـاع بعـد نكسـة
يونيـو  ،1967وتب ّنـي الرئيـس السـابق السـادات سياسـة االنفتـاح
على اإلسلاميني ،وانعـكاس ذلـك على تنامـي قوتهـم ،خاصـة يف
صفـوف جامعـة اإلخـوان املسـلمني وتنظيمات الجهـاد والتكفير
التـي قامـت باغتيالـه فيما بعد.
In addition, the upsurge of popularity of such
املحـاض الحركة اإلسلامية يف بالد الشـام ،وخاصة organizations in Algeria, Tunisia, Sudan and the Levant
ِ
كما تنـاول
يف سـوريا ولبنـان ،وكذلـك يف الجزائر وتونس ،واألحـداث التي متخض were scrutinized, particularly their development at the
عنهـا تطبيـق الرشيعـة اإلسلامية يف زمـن الرئيـس األسـبق جعفـر expense of nationalism and liberalism, with legislative
املحـاض الحديـث positions being conceded and social institutions
ِ
املحـاضة خصـص
منيري يف السـودان .ويف نهايـة
َ
radicalized.
عـن منطقـة الخليج العـريب واألحـزاب الشـيعية وإيـران ،وما يتعلق
بتوجهـات تلـك الحـركات وتأثرياتهـا يف منطقة الخليـج العريب.

The implications for GCC states of the growth of the
modern Islamic movement were evaluated through
an in-depth examination of Iranian Shi’a groups, the
Muslim Brotherhood, as well as the Al-Jihad and
Takfeer organizations in Egypt, and subsequent clashes
with Nasserism culminating in the assassination of
President Sadat.
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األربعاء  21يناير 1998

Wednesday, January 21, 1998

د .آنجس رينولدز

Dr. Angus Reynolds

باحث
مؤسسة بروتيوس ،نيومكسيكو
الواليات المتحدة األمريكية

Researcher
Proteus Corporation, New Mexico
United States of America

الذكاء االصطناعي ونظم االستخبارات
الدفاعية :بنية وطنية (مشتركة)

Artificial Intelligence and Defense Intelligence
)System: A National Architecture (Joint

املحـاضة موضـوع توظيـف الـذكاء االصطناعـي يف نظـم
تناولـت
َ
االسـتخبارات الدفاعية ،وكيفية إنشـاء البنى االسـتخباراتية الوطنية
باالعتماد على آخـر مـا توصلـت إليـه االخرتاعـات العلميـة ،وآخـر
ِ
املحـاض اإلمكانـات التي
التقنيـات يف هـذا املجـال .وقـد اسـتعرض
تتيحهـا نظـم الـذكاء االصطناعـي وتطبيقاتهـا املختلفـة ،فالـذكاء
االصطناعـي هـو عبـارة عـن سـلوك معين يتميـز بخصائص محددة
يتـم تلقينهـا للحاسـوب مـن خلال برمجيـات حاسـوبية لتجعلهـا
بالنهايـة تحـايك القـدرات الذهنيـة البرشيـة وأمنـاط عملهـا .وذكـر
ِ
املحـاض مـا ميكـن أن يوفـره الـذكاء االصطناعـي مـن خدمـات عىل
مسـتوى تطويـر كفـاءة محللي االسـتخبارات ،مـن خلال اسـتثامر
التقنيـات املتطـورة يف جمـع املعلومـات مـن مصـادر متعـددة
واختزالهـا وتحليلهـا وتوزيعهـا ،وانعكاسـات كل ذلـك على تعزيـز
األمـن الداخيل.

The lecture discussed the utilization of artificial
intelligence within Defense Intelligence Systems,
and how to create national intelligence structures
based on the latest scientific inventions and the most
recent technologies in this field. The speaker explored
the opportunity for further, multisource artificial
intelligence gathering, reduction, analysis, collation
and distribution. Various applications of artificial
intelligence were examined including those for crosstell intelligence, counter espionage, internal security
and population control, as well as border interaction,
in addition to directed automatic data mining, and
gaming situations.
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)074( سلسلة محاضرات

Wednesday, January 21, 1998

1998  يناير21 األربعاء

Anthony Contri

أنتوني كونتري

Researcher
Proteus Corporation, New Mexico
United States of America

باحث
 نيومكسيكو،مؤسسة بروتيوس
الواليات المتحدة األمريكية

Artificial Intelligence and Defense Intelligence
System: A National Architecture (Joint)

الذكاء االصطناعي ونظم االستخبارات
) بنية وطنية (مشتركة:الدفاعية

The speaker discussed the main points of weakness
in the US Defense Intelligence System, which is
considered the best in the world due to the scientifically
and technologically advanced equipment the US
has at its disposal, in addition to the massive cost
of assembling this system— deemed to be the most
expensive intelligence system in history.
The speaker explored associated problems,
referencing a study recently published by Congress.
He also discussed the various sources and applications
of artificial intelligence in addition to mimicking
technologies and simulation. He also presented an
electronic decision report and the decision making
involved that come in the form of a small user-friendly
adaptable device.

ِ
املحـاض إىل نقـاط الضعف الرئيسـية يف نظام االسـتخبارات
أشـار
 الـذي يعتبر األفضـل واألمثـل على مسـتوى،الدفاعيـة األمريكيـة
 إضافة،ً  إذ إنه يسـتند إىل قاعـدة علمية وتقنية هائلـة جدا،العـامل
 الـذي يجعـل منـه،إىل حجـم التكلفـة الكبير جـدا ً لهـذا النظـام
.النظـام االسـتخبارايت األكثر كلفـة عبر الزمن
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ِ
ً املحـاض نقـاط الضعـف هـذه مستشـهدا
واسـتعرض
 كام،بخالصـات دراسـة صـدرت مؤخـرا ً عـن الكونجـرس األمريكي
 وكذلـك،تنـاول مصـادر تقنيـة الـذكاء االصطناعـي وتطبيقاتهـا
 كما قـدم،تقنيـات املحـاكاة وتصميـم النماذج املشـابهة للواقـع
 التـي تأخـذ،وصفـاً لألشـكال اإللكرتونيـة الجديـدة لدعـم القـرار
صـورة جهـاز صغير سـهل االسـتعامل وقابـل للتأقلـم مـع طبيعة
.العمـل وظروفـه
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السبت  24يناير 1998
محمد علي النقي
رئيس مجلس اإلدارة
شركة الصناعات الكويتية
دولة الكويت

األلمنيوم :معدن القرن
الحادي والعشرين
املحـاضة معــدن األملنيـوم يف ضـوء التسـاؤل حـول
تناولـت
َ
إمكانيـة اسـتمرار احتفاظـه بلقـب «معـدن القـرن» خلال القرن
املقبـل ،بالنظـر إىل التطـورات واالخرتاعـات الجديـدة التي صارت
ِ
املحـاض مراحـل إنتـاج األملنيـوم
تلـوح يف األفـق .وقـد اسـتعرض
بصفتـه أكرث املعادن انتشـارا ً عىل مسـتوى القرشة األرضية ،مشيرا ً
إىل القـدرة التنافسـية لألملنيـوم ،على الرغـم مـن حداثتـه.
ِ
املحـاض أيضـاً إىل أن معدن األملنيـوم قد حقق ،منذ
وأشـار
مطلـع الخمسـينيات ،أعلى مسـتويات النمو يف االسـتهالك مقارنة
بجميـع املعـادن األخـرى ،حتـى إنـه زاحـم ،برغـم عمـره القصير
نسـبياً ،كالً مـن النحـاس والحديـد الصلـب ،وانتزع منهما الريادة
يف بعـض الصناعـات .كما أكـد أن كفـة األملنيـوم سـتظل راجحـة
مقارنـة بباقـي املعـادن ،وأنـه سـيدخل القـرن القادم حاملاً لقب
معـدن القـرن الحـادي والعرشيـن وإىل أجـل غري مسـمى.

82
1/8/2019 12:00:39 PM

)Lecture Series No. (075

Saturday, January 24, 1998

Mohammed Ali Al-Naqi
Chairman
Kuwaiti Industries Company
State of Kuwait

Aluminum: Metal of the
Twenty-first Century
Since the early 1950s, the growth in aluminum
consumption has been higher than any other metal.
Developments in alloy manufacturing methods
suggest that this growth rate is likely to be sustained
well into the next millennium.
As the third most common metal on earth,
aluminum accounts for about eight percent of the
earth’s crust and has been the subject of the most
intensive research and development this century.
Reserve estimates are likely to meet demands for the
next ten centuries and outstrip the use of iron, steel
and copper.
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األحد  25يناير 1998
د .باري لوي
أستاذ مشارك في قسم اللغة
اإلنجليزية واالتصال ،جامعة المدينة
هونج كونج

اإلعالم واإلنترنت واألمن القومي
املحـاضة عرضـاً وصفيـاً لخصائـص عصر املعلومـات
تناولـت
َ
الجديـد ،خصوصـاً ثــورة اإلنرتنـت ،واسـتعرضت تأثير االتصـاالت
الجديـدة يف الـدول القوميـة الحديثـة ،كما ركـزت على كيفيـة
اسـتفادة الـدول السـائرة يف طريـق النمـو مـن مزايـا االتصـال
الفـوري بالشـبكات اإللكرتونيـة ،مـع احتفاظهـا يف الوقـت نفسـه
بالسـيطرة على االنفالتـات املرتتبة على نقل املعلومـات التي من
شـأنها أن تؤثـر يف السـيادة واألمـن القومـي.
املحـاضة مبوجـز حـول التغيرات املرتقبـة يف
واختُتمـت
َ
مجـال االتصـاالت العامليـة بفعـل الثـورة الجاريـة ،وألقـت الضوء
على الفوائـد واملخاطـر املحتملـة جـراء هـذه التغيرات .كما
اسـتعرضت بعـض تجـارب الـدول املختلفـة يف التعامـل مـع ثـورة
اإلنرتنـت ،وقدمـت صـورة حـول مـدى مالءمـة االستراتيجيات
الخاصـة بسياسـات االتصـاالت اإللكرتونيـة الفوريـة وفاعليتهـا.
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Sunday, January 25, 1998

Dr. Barry Lowe

Associate Professor, Department of English
and Communication, City University
Hong Kong

Media, Internet and National Security
The lecture examined the salient characteristics of
the new information age, particularly the Internet
revolution, and their impact on modern nation
states. Both the benefits and potential risks of these
developments were explored, such as aspects relating to
national security, fraud and censorship.
The speaker concluded by discussing the expected
changes in global communications and the experiences
of other countries were commented upon, together
with the appropriateness of current policy strategies for
online communication.
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الثالثاء  27يناير 1998

Tuesday, January 27, 1998

د .فاروق الباز

Dr. Farouk El-Baz

مدير مركز االستشعار عن بعد
جامعة بوسطن
الواليات المتحدة األمريكية

العالم العربي وبحوث الفضاء:
أين نحن منها؟
املحـاضة مـن حقيقـة مفادهـا أن التطـور الـذي تحقـق
انطلقـت
َ
يف مجـال استكشـاف الفضـاء قـد سـاعد على رفع مسـتوى املعرفة
العلميـة والتقنيـة يف الـدول التـي متلـك برامـج فضائيـة ناجحـة،
حيـث صـارت هذه الـدول ،بحكم أقدميتهـا وريادتهـا ،تحتكر مزايا
التطـور الحـادث يف هـذا املضمار .واسـتعرض الدكتور فـاروق الباز
املحـاضة أنظمـة التصويـر باألقمار الصناعيـة املتوافـرة
يف هـذه
َ
حاليـاً وبياناتهـا ،وقـدم مقرتحـات لتخطيـط وإطلاق وتشـغيل
القمـر الصناعـي «ديزرت سـات» املصمم خصيصاً لتصويـر األرايض
ِ
املحاض مناذج لالسـتخدامات
الصحراويـة يف العـامل العريب ،كام قدم
العملية للتصوير الفضايئ يف حل املشـكالت ،والسـيام املتعلقة بفهم
نشـوء الصحـاري العربية ،عىل أمـل أن تؤدي النتائج املتحصل عليها
إىل املزيـد مـن التوسـع يف اسـتخدام التصويـر الفضايئ ،واالسـتفادة
منـه يف خطـط التنميـة بالعـامل العريب.
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Director of the Center for Remote Sensing
Boston University
United States of America

The Arab World and Space Research:
?Where Do We Stand
The lecture started with the underlining of the fact
that advances in space exploration have raised levels of
science and technology in countries with viable space
programs, with tangible benefits. Dr. El-Baz reviewed
the available satellite imaging systems and their data,
and outlined a proposal for the planning, launch, and
operation of “Desert Sat,” an imaging satellite to be
dedicated to photographing arid lands, particularly in
the Arab world. He gave examples of the practical uses
of space images in solving problems, particularly those
relating to a better understanding of the origin and
evolution of the Arab deserts.

سلسلة محاضرات اإلمارات

Al Hasad_Arb Eng Lectures_1.indd 84

Lecture Series No. (078)

Tuesday, February 17, 1998

Dr. Ahmad Qassem El-Ahmad
Researcher
Royal Scientific Society
Hashemite Kingdom of Jordan

European‒Arab Partnership: The
Case of Jordan
The lecture reviewed European–Arab cooperation
since the early 1970s, specifically 1973, during which
political dialogue was mostly absent, although
economic and technical cooperation agreements were
implemented. The speaker traced the development
of the cooperation between the two parties with the
expansion of the membership of the European Group
and its development into a partnership. Since the 1995
Barcelona Conference, strategic ties between the South
Mediterranean countries and the European Union
have grown significantly, based on security, political,
economic and social stability aspects, and leading,
hopefully, to the creation of a Free Trade Zone. In
addition, the speaker provided an overview of the
cooperation agreement Jordan has had with the EU
since 1977 through which much beneficial assistance
was received. A comparison between similar agreements
signed with Israel and Tunisia was also made.
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1998  فرباير17 الثالثاء
 أحمد قاسم األحمد.د
باحث
الجمعية العلمية الملكية
المملكة األردنية الهاشمية

: العربية- الشراكة األوروبية
حالة األردن
املحاضة موضوع التعاون األورويب – العريب منذ بدايات
تناولت
َ
 ومسار التعاون بني الجانبني،1973  وتحديدا ً بعد عام،السبعينيات
 وأشار.عىل أساس الحوار العريب – األورويب الذي انطلق حينها
ِ
 مل يؤثر يف،املحاض إىل أن انقطاع الحوار السيايس بني الطرفني
الجانب االقتصادي الذي استمر يف التطور وترجم يف شكل اتفاقيات
للتعاون االقتصادي والفني بني الدول األوروبية وعدد كبري من
ِ
املحاض تطور التعاون بني الطرفني مع
 واستعرض.األقطار العربية
 وانتقال العالقة،التوسع الحادث يف الئحة أعضاء املجموعة األوروبية
 بعد انعقاد مؤمتر برشلونة،من مستوى التعاون إىل مستوى الرشاكة
 الذي رسخ اقتناع دول االتحاد األورويب برضورة،1995 يف عام
 تستند إىل،إقامة عالقات اسرتاتيجية مع دول جنوب البحر املتوسط
 وتروم،مقومات األمن واالستقرار السيايس واالقتصادي واالجتامعي
 كام أجرى.خلق منطقة للتجارة الحرة لتحسني أوضاع املنطقة
ِ
املحاض قراءة يف مضامني اتفاقية الرشاكة األوروبية – األردنية يف
ضوء املقارنة باالتفاقيات املشابهة التي وقعها االتحاد األورويب مع
.كل من تونس وإرسائيل
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Monday, May 4, 1998

)079( سلسلة محاضرات

1998  مايو4 االثنني

Prof. Farhad Kazami

 فرهاد كاظمي. د.أ

US–Iranian Relations

 اإليرانية- العالقات األمريكية

New York University
United States of America

Dr. Kazami reviewed developments in Iranian internal
politics. He looked at the issues and factors that led to
the landslide victory of President Mohammad Khatami.
Both the social base for his support and potential
opposition forces were reviewed.
He then examined how Iran is seen in American
foreign policy circles. Special attention was paid
to President Clinton’s containment policy and
its implications. The three critical areas of dispute:
terrorism, weapons of mass destruction and the peace
process were singled out. Finally, both positive and
negative aspects of US–Iran relations since Khatami’s
elections were examined. Although there is room for
some guarded optimism, Kazami pointed out that there
have been no real breakthroughs.
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جامعة نيويورك
الواليات المتحدة األمريكية

محاضتــه تحــوالت املشــهد
تنــاول الدكتــور فرهــاد كاظمــي يف
َ
 ومناقشــة،الســيايس الداخــي يف إي ـران خــال الســنوات األخــرة
األســباب والعوامــل التــي أدت إىل نجــاح الرئيــس محمــد خامتــي
 وكذلــك دواعــي تراجــع القــوى،يف انتخابــات الرئاســة اإليرانيــة
.املعارضــة لــه
واسـتعرض بالخصـوص مالمـح صـورة إيـران يف الدوائـر
 مركـزا ً بشـكل خـاص على سياسـة الرئيـس،السياسـية األمريكيـة
 كما رشح بالتفصيـل نقـاط.األمريكي بيـل كلينتـون تجـاه إيران
الخلاف األمريكي – اإليـراين التـي حرصهـا يف ثالثـة أمـور تتمثـل
 وعمليـة السلام بين، وأسـلحة الدمـار الشـامل، اإلرهـاب:يف
 وأشـار يف السـياق نفسـه إىل املظاهـر اإليجابية.العـرب وإرسائيل
والسـلبية للعالقـات األمريكيـة – اإليرانيـة منـذ انتخـاب الرئيـس
.محمـد خامتـي
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Lecture Series No. (080)

Saturday, June 20, 1998

Prof. Dale F. Eickelman

Professor of Anthropology and Human Relations
Dartmouth College
United States of America

Education, the New Media and Their
Implications for Political and
Religious Authority
The speaker examined how recent shifts in religious
consciousness throughout the Muslim world have
increasingly blurred the line between religion and
politics. The growing fragmentation of political and
religious authority, associated in part with the rise of
mass education, the inexorable growth of multiple
channels of communication, and intensified migration
and travel, has added multiple voices and views to
the political arena and expanded the sense of what
is political. The speaker comparatively assessed the
prospects for Islamic liberalism –and its opponents – in
the Middle East.
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)080( سلسلة محاضرات

1998  يونيو20 السبت
 إيكلمان. ديل ف. د.أ
أستاذ في علم األجناس والعالقات اإلنسانية
جامعة دار تموث
الواليات المتحدة األمريكية

التعليم ووسائل اإلعالم الحديثة
وتأثيرهما في المؤسسات
السياسية والدينية
املحـاضة لقـراءة التحـوالت األخيرة على مسـتوى
تعرضـت
َ
 واالتجاهـات العامـة،الوعـي الدينـي عبر أرجـاء العـامل اإلسلامي
 وقاربـت سـعي،نحـو الفصـل بين السـلطتني الدينيـة والسياسـية
الكثير من املسـلمني إىل التوفيـق بني خصوصية هويتهـم الثقافية
ومسـتلزمات التحـوالت االقتصاديـة والسياسـية يف أواخـر القـرن
املحـاضة لتقويـم اآلفــاق املسـتقبلية
 كما تعرضـت،العرشيـن
َ
لليرباليـة اإلسلامية وخصومهـا يف الشرق األوسـط وجنـوب رشق
 كما تفعـل تيـارات، التـي تـدل على أن تسـييس الديـن،آسـيا
 جـزء مـن حالـة أكثر شـموالً لخلـق هويـة،اإلسلام السـيايس
.مسيسـة تتجـاوز حـدود العـامل اإلسلامي

Emirates Lectures Series

1/8/2019 12:00:39 PM

Lecture Series No. (081)

Tuesday, July 7, 1998

Dr. Christian Koch
Researcher, ECSSR
United Arab Emirates

)081( سلسلة محاضرات

1998  يوليو7 الثالثاء
 كريستيان كوخ.د
 مركز اإلمارات للدراسات والبحوث،باحث
 دولة اإلمارات العربية المتحدة،االستراتيجية

Strategic Balance of Power after India
and Pakistan’s Nuclear Tests

التوازن االستراتيجي للقوى بعد
التجارب النووية الهندية – الباكستانية

The speaker discussed the strategic balance of power
after the successful nuclear tests conducted by both India
and Pakistan, the implications for the two countries after
joining the nuclear club (central to which includes
the future relationship between the two adversaries in
light of this development), and the challenges posed
by these tests to regional and international security.
These tests arrived as a result of the arms race that
ensued between the two countries—pinned against the
backdrop of simmering tensions in Kashmir and were
widely condemned in the west. India and Pakistan’s
respective nuclear tests came more than five decades
after the first ever test carried out by the United States in
1945 in the desert of Mexico.

محاضته موضـوع التوازن
َ تنـاول الدكتـور كريسـتيان كوخ ضمـن
االستراتيجي بعـد التجـارب النوويـة الناجحـة لـكل مـن الهنـد
 وتداعيـات دخـول البلديـن معـاً إىل نـادي الـدول،وباكسـتان
 وذلك،النوويـة ومسـتقبل العالقـة بينهما يف ضـوء هذا املسـتجد
بالنظـر إىل حجـم التحديـات التـي طرحتهـا هـذه التجـارب على
 التـي توجت مسلسـل، فهـذه التجـارب.األمـن اإلقليمـي والـدويل
السـباق نحـو التسـلح بني البلديـن الجارين عىل خلفيـة الوضع يف
 جاءت بعد أكرث من خمسـة،ًكشـمري ولقيـت تنديـدا ً غربياً واسـعا
عقـود مـن أوىل التجـارب الناجحـة التـي قامـت بهـا الواليـات
 يف، يف صحـراء املكسـيك1945 املتحـدة األمريكيـة خلال سـنة
وقـت يعـرف تزايـدا ً للـدول املنضمـة إىل اتفاقيـات منـع انتشـار
.األسـلحة النوويـة
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سلسلة محاضرات ()082

الثالثاء  14يوليو 1998
د .محمد ظافر محبك
باحث ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االستراتيجية ،دولة اإلمارات العربية المتحدة

التنمية الزراعية في دولة
اإلمارات العربية المتحدة
لطاملا دأبت دولة اإلمارات العربية املتحدة منذ تأسيسها يف الثاين من
ديسـمرب من عام  1971بفضل جهود صاحب السـمو الشـيخ زايد بن
سـلطان آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله ،وإخوانه حكام اإلمارات
يف السـعي إىل االرتقـاء بالوطـن واملواطـن ،واالهتمام بتنميـة مـوارده
املختلفة ،وتحقيق كل ما من شأنه أن يعزز مكانة الدولة الفتية عىل
الصعد كافة ،فارتقت الرؤى السـديدة من القيادة الرشـيدة إىل عمق
اليقين واالهتمام بجميـع الحقـول واملجاالت التي من شـأنها أن تعزز
هذه النظرة الشمولية الفاحصة ،فشهدت الدولة نهضة شاملة عمت
الجوانب التعليمية واالقتصادية والصحية واالجتامعية ،ومل تحد هذه
النظـرة ،وخصوصـاً مـن قبـل صاحب السـمو الشـيخ زايد بن سـلطان
آل نهيـان ،عـن االرتقـاء بالجانـب الزراعـي ،على الرغـم مـن وجـود
عقبـات وعوامـل متعـددة تصعـب مـن عمليـة التنميـة الزراعيـة يف
الدولـة ،ومـن هـذه العوامـل :ارتفاع درجات الحرارة ،والجفاف ،وشـح
املـوارد املائيـة ،ورداءة الرتبـة.
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)Lecture Series No. (082

Tuesday, July 14, 1998

Dr. Mohammad Zafer Mihbek
Researcher, ECSSR
United Arab Emirates

Agricultural Development
in the United Arab Emirates
Since its foundation on December 2, 1971, the
United Arab Emirates has exerted considerable effort
toward developing its agricultural resources. The wise
leadership has paid notable attention to a number
of fields and areas that will enhance this holistic
approach toward achieving educational, economic,
health and social development. This, however, has
not distracted the leadership, particularly HH Sheikh
Zayed bin Sultan Al Nahyan, from developing the
country’s agricultural system despite the multiple
obstacles and factors that compound such efforts,
including high temperatures, scarcity of water
resources and infertile soil.
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سلسلة محاضرات ()083

)Lecture Series No. (083

الثالثاء  21يوليو 1998

Tuesday, July 21, 1998

د .نجيب غضبيان

Dr. Najib Ghadbian

باحث ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االستراتيجية ،دولة اإلمارات العربية المتحدة

مستقبل النظام العراقي
والمتغيرات الدولية
يعـد العـراق مـن بين أكثر الـدول التـي تـم الرتكيـز عليهـا خلال
السـنوات القليلـة املاضيـة ،نظـرا ً إىل األحـداث الكبيرة التـي مرت
ومتـر بهـا املنطقـة ،التـي كان آخرهـا التجاذبـات الحادثـة بين
العـراق واملجتمـع الـدويل بشـأن موضوع أسـلحة الدمار الشـامل،
وفريـق مفتشي األمـم املتحـدة املخصـص للتفتيـش عـن هـذه
األسـلحة يف العـراق ،خاصـة بعـد القـرارات الصـادرة عـن األمـم
املتحـدة ،التـي تطالـب العـراق بالسماح لفـرق التفتيـش عـن
أسـلحة الدمـار الشـامل بالوصـول الفـوري وغير املشروط وغير
املقيـد إىل كل املرافـق يف العـراق.
وقـد نظَّـم مركـز اإلمـارات للدراسـات والبحـوث االستراتيجية
محـارضة بعنـوان «مسـتقبل النظـام العراقـي واملتغيرات الدوليـة»،
ألقاهـا الدكتـور نجيـب غضبيـان ،وقـد اسـتهل غضبيـان محارضتـه
باسـتعراض التطـورات السياسـية على السـاحة العراقية يف السـنوات
األخيرة ،وذلـك منذ فـرض عقوبـات اقتصادية على العـراق ،وبرنامج
النفـط مقابـل الغـذاء ،وموضـوع أسـلحة الدمـار الشـامل وفريـق
املفتشين األممـي املكلـف بالبحـث عنهـا يف العـراق ،كما تطـرق
ِ
املحـاض إىل انعـكاس العقوبـات املفروضـة عىل العـراق ،حيث حاول
طـرح وجهات نظره وتوقعاته تجاه مسـتقبل النظـام العراقي ،بالنظر
إىل الكثير مـن املتغيرات الدوليـة واإلقليميـة ،ومواقـف الالعبين
الدوليين ،وعلى رأسـهم الواليـات املتحـدة األمريكيـة وروسـيا.
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Researcher, ECSSR
United Arab Emirates

International Shifts and the Future
of the Iraqi Regime
Iraq has been cast under the spotlight in recent times
due to the major events seen that have unfolded
within its borders and friction between Iraq and the
international community regarding Baghdad’s alleged
weapons of mass destruction. UN resolutions have
demanded that Iraq grant UN weapons inspection
teams instant, unconditional and unrestricted access
to all of its nuclear facilities.
Dr. Najib Ghadbian started by reviewing recent
political developments involving or impacting upon
Iraq, including the economic sanctions on Iraq, the
Oil-for-Food Programme (OIP), the possession or
planned development of WMDs, and opening the
doors to the UN inspection team. He also discussed
the impact of the sanctions on Iraq and presented
his views and expectations regarding the future of
the Iraqi regime in light of the many international
and regional shifts and the positions of international
players, particularly the US and Russia.
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سلسلة محاضرات ()084

الثالثاء  28يوليو 1998
د .إبراهيم المقصقص
باحث ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االستراتيجية ،دولة اإلمارات العربية المتحدة

)Lecture Series No. (084

Tuesday, July 28, 1998

Dr. Ibrahim Mokaskas
Researcher, ECSSR
United Arab Emirates

البنية التحتية لقطاع االتصاالت في
دولة اإلمارات والتـأثيــرات المتوقعـة
عليه عند تطبيق اتفاقيـات منظمة
التجـارة العالمية

The Telecommunication Infrastructure
in the UAE and the Potential Impacts of
the WTO Agreements

اهتمـت دولـة اإلمـارات العربية املتحـدة منذ نشـأة اتحادها عام
 1971بتطويـر بنيتهـا التحتية ،والعمل عىل جعـل اقتصادها قادرا ً
عىل اسـتقبال االسـتثامرات األجنبية واحتضان األنشطة االقتصادية
كافـة بـكل تنويعاتها ،واألخـذ بطرق اإلنتاج الحديثـة ،والتي تعترب
تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت إحـدى أهم وسـائلها ومعاملها
الرئيسـية .ومـن هنـا فقد سـعت دولة اإلمـارات العربيـة املتحدة
على مـدار العقـود املاضية إىل متكين قطاع تكنولوجيـا املعلومات
واالتصـاالت ونشر اسـتخدام التكنولوجيـا بين فئـات املجتمـع
كافـة ،هـذا إىل جانـب نشر اسـتخدام التكنولوجيـا وتطبيقاتها يف
املؤسسـات الحكوميـة على مختلـف املسـتويات :االتحاديـة منها
واملحليـة .ولذلـك فقـد أصبـح اسـتخدام التكنولوجيـا ومواكبـة
التطـورات العامليـة يف هـذه الجوانـب مـن السمات واملالمـح
األساسـية التـي متيـز الحيـاة اليوميـة يف دولـة اإلمـارات العربيـة
املتحـدة ،بدايـة مـن املواطـن العـادي ،مـرورا ً مبؤسسـات القطـاع
الخـاص ،واملؤسسـات الحكومية ،وصوالً إىل أعىل مسـتويات اتخاذ
القـرار يف الدولة.

Since its foundation in 1971, the UAE has focused on
developing its infrastructure and making its economy
capable of receiving foreign investment, embracing all
economic activities and adopting modern production
methods that rely heavily on information technology
and telecommunications. The UAE has, over the past
few decades, sought to rapidly develop its information
technology and telecommunications capabilities in
light of the increased use of technology in UAE society,
at the local, institution, emirate and federal levels. As
a result, the use of technology and keeping up with
global developments have become key features that
characterize daily life in the United Arab Emirates,
affecting average citizens, private sector businesses,
government institutions and decision-makers in equal
measure.
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سلسلة محاضرات ()085

الثالثاء  4أغسطس 1998
أمين أسعد أبو عز الدين
باحث ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االستراتيجية ،دولة اإلمارات العربية المتحدة

النشر العلمي والتحرير باللغة العربية:
تجربة إدارة النشر العلمي بمركز
اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية

)Lecture Series No. (085

Tuesday, August 4, 1998

Amin Asaad Abu Ezzeddin
Researcher, ECSSR
United Arab Emirates

Editing and Publishing in Arabic: The
Experience of the ECSSR Publications
Department

سـلَّطت هذه
َ
املحاضة الضوء عىل أهمية أقسـام أو إدارات النرش This lecture sheds light on the significant role played
العلمـي يف مراكـز البحـوث والدراسـات والجامعـات ،باعتبارهـا by the publications departments/sections in think
tanks and universities the world over, and their role in
تقـدم اإلنتـاج املعـريف والبحثي لهـا يف املجـاالت املختلفة.
publishing research.
ِ
املحـاض إىل تجربـة إدارة النشر العلمـي يف مركـز
وأشـار
اإلمارات للدراسـات والبحوث االستراتيجية ،معتربا ً أن املنهج الذي The speaker looked at the experience of the
تطبقـه هـذه اإلدارة يف النشر العلمـي ،سـواء للكتـب أو الدراسـات ECSSR Publications Department, pointing out that
أو البحـوث املختلفـة ،يأخـذ يف االعتبـار أحـدث أسـاليب منهـج it follows cutting-edge academic approaches when
البحـث العلمـي ،وهـذا مـا مييـز إصداراتهـا التـي تتسـم بالعمـق publishing its books and studies, thereby ensuring that
واملوضوعيـة والرصانـة العلميـة؛ ولهـذا تحـرص مراكـز البحـوث its publications are characterized by depth, objectivity
والدراسـات الخليجيـة والعربيـة والجامعـات املختلفـة عىل اقتنائها and integrity. Hence, think tanks, studies centers and
والتـزود بهـا ،مـن أجـل االسـتفادة منهـا يف تطويـر مناهـج البحـث universities in Arab and Gulf countries are eager to
get their hands on these publications and benefit from
ونشر اإلصـدارات العلميـة.
them in developing curricula and publishing scientific
ِ
املحـاض إىل أن إدارة النشر العلمـي مبركـز اإلمـارات
وأشـار
publications.
للدراسـات والبحوث االستراتيجية ،تتبنى قواعد صارمة ،بخصوص
املوضوعـات التـي تختارهـا للنشر ،حيـث تشترط أن يكـون هـذا The speaker indicated that the ECSSR Publications
Department adopts strict publishing rules regarding
املوضـوع جديـدا ً ومبتكـرا ً ،وأن ميثـل إضافـة نوعيـة للمكتبـة
subject matter—it should be original material and
العربيـة والعامليـة على حد سـواء يف املجـاالت املختلفة ،االقتصادية
add to existing regional and international literature
والسياسـية والعسـكرية واألمنيـة والثقافيـة ،كما تحـرص إدارة
that focuses on a variety of fields including economic,
النرش العلمي عىل أن تسـتويف األعامل املنشـورة الرشوط العلمية
political, military, security and cultural.
واألكادمييـة املتعـارف عليهـا ،وأن تكتـب بلغـة بحثيـة رصينـة.
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سلسلة محاضرات ()086

الثالثاء  18أغسطس 1998
طايل الحجي
باحث ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االستراتيجية ،دولة اإلمارات العربية المتحدة

تراجع أسعار النفط:
األسباب والنتائج والحلول

)Lecture Series No. (086

Tuesday, August 18, 1998

Tayel Al-Hajji
Researcher, ECSSR
United Arab Emirates

The Fall of Oil Prices:
Causes, Effects and Solutions

يعـد النفـط مـن السـلع االستراتيجية الرئيسـية التـي تلعـب دورا ً Oil is an important strategic commodity and it plays a
vital role in economic development worldwide.
مهماً وحيويـاً يف أداء االقتصـاد العاملـي والتنميـة يف جميـع أقطار
العـامل ،ومتتلـك دول الخليـج العـريب والـدول العربيـة بوجـه عـام The Gulf states and several Arab countries benefit
كماً كبيرا ً مـن املـوارد النفطيـة ،مـا يعـزز مكانتهـا على خريطـة from large oil reserves; these countries are key players
االقتصـاد العاملـي كأحد أهـم الفاعلني فيه ،وكإحـدى أهم املناطق on the global economic map and give the region
االستراتيجية الغنيـة مبصـادر الطاقـة ،إال أن الهبـوط الحـاد الـذي
strategic significance.
شـهدته أسـعار النفـط يف اآلونـة األخرية جـراء االنهيـار الحادث يف The sharp decline in oil prices, however–as seen
األسـواق اآلسـيوية يؤثـر بقـوة يف أداء االقتصاد الخليجـي والعريبrecently due to the collapse of Asian markets– strongly ،
والعاملـي على حد سـواء ،كون االقتصـاد العريب جـزءا ً ال يتجزأ من affects the performance of the Gulf, Arab and world
االقتصـاد العاملـي .إن رضورة البحـث يف األسـباب التـي أدت إىل economies. Therefore, it is important to pinpoint the
انخفـاض األسـعار والبحـث يف الحلـول العمليـة لرفع األسـعار أمر factors that have contributed to this decline and to find
بالـغ األهميـة ملعالجة املشـكلة.
solutions to mitigate their effects.
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الثالثاء  25أغسطس 1998
نبيل عبدالحميد حسن
باحث ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االستراتيجية ،دولة اإلمارات العربية المتحدة

السياسة الخارجية لجمهورية جنوب
إفريقيا وأبعاد توجهاتها نحو دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
تغيرت السياسـة الخارجيـة لجمهوريـة جنـوب إفريقيـا بعـد
التحـول الدميقراطـي الـذي بـدأ مع تـويل الرئيس نيلسـون مانديال
الحكـم ،فقـد اسـتطاعت ابتـداء مـن ذلـك التاريـخ أن تلعب دور
الوسـيط يف تسـوية النزاعـات بين الدول وتشـجيعها على تحقيق
النهضـة االقتصاديـة والتحـول الدميقراطـي السـلس.
وتحتـل دول مجلـس التعـاون لدول الخليـج العربية موقعاً
استراتيجياً يف السياسـة الخارجيـة لجنـوب إفريقيـا ،حيث سـعت
إىل لعـب دور وسـيط يف حـل النزاعـات التـي دارت يف املنطقـة،
كما رفعـت العالقـات بني جنـوب إفريقيـا ودول مجلـس التعاون
إىل أعلى مسـتوى ،فأصبحـت بعثاتهـا الدبلوماسـية توجـد يف
كل أعضائـه ومتكنـت مـن تجـاوز الخالفـات السـابقة مـع بعـض
دول املجلـس على خلفيـة الغـزو العراقـي للكويت .كما ازدادت
الزيـارات املتبادلـة رفيعـة املسـتوى بين الطرفين ،وارتفـع بينهما
حجـم التجـارة واالسـتثامر والدفـاع والتعـاون التقنـي ،كام تحظى
منطقـة الخليـج بأهميـة استراتيجية لـدى جنـوب إفريقيـا التـي
تعتمـد يف الجـزء األكبر مـن وارداتهـا النفطيـة على دول الخليج،
كما وقـع الطرفـان الكثير مـن اتفاقيـات التعـاون الثنايئ املشترك
يف مجـاالت األمـن والدفـاع.
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)Lecture Series No. (087

Tuesday, August 25, 1998

Nabil Abdul Hamid Hassan
Researcher, ECSSR
United Arab Emirates

South Africa’s Foreign
Policy toward the GCC States
The foreign policy of the Republic of South Africa
has seen a change after the democratic transition
that began with the inauguration of President Nelson
Mandela. South Africa, equipped with its new foreign
policy, has been able to act as mediator in disputes
between countries in an effort to encourage them to
achieve economic revival and smooth democratic
transition.
The GCC countries are of strategic importance to
South Africa’s foreign policy. South Africa sought to
act as mediator in conflicts that arose in the region,
uplifted its relations with GCC countries to a higher
level, established diplomatic missions in each GCC
country, and was able to overcome past differences
with them on the back of the Iraqi invasion of Kuwait.
Furthermore, mutual high-level visits have increased
between the two sides, as did trade, investment, defense
and technical cooperation. South Africa relies on the
Gulf states for the bulk of its oil imports, and several
security and defense cooperation agreements have been
signed starting from 1995.
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الثالثاء  1سبتمرب 1998
عبدالعزيز جاسم أحمد
باحث ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االستراتيجية ،دولة اإلمارات العربية المتحدة

)Lecture Series No. (088

Tuesday, September 1, 1998

Abdul Aziz Jassim Ahmad
Researcher, ECSSR
United Arab Emirates

سيناريو إدارة أزمة دبلوماسية

Diplomatic Crisis Management Scenario

املحـاضة آليـات إدارة األزمـات اإلقليميـة والدوليـة،
ناقشـت
َ
وخصوصـاً األزمـات الدبلوماسـية ،إذ إن إدارة األزمات أضحت من
العلـوم املهمـة التي تـدرس يف الجامعات العامليـة ويؤخذ بنتائجها
ِ
املحاض أن
وتوصياتهـا مـن قبل حكومات الـدول املتقدمة .وأكـد
التعامـل السـليم مـع األزمـة بغـض النظـر عـن طبيعتهـا يجب أن
يكـون عمليـة اسـتباقية وليس عمليـة الحقة لوقـوع األزمة ،إذ إن
أفضـل وسـيلة إلدارة األزمـة هـو وضع تصور مسـبق لهـا وتحديد
سـيناريوهاتها وأدوات التعامـل معهـا .وإن سـبب تطـور معظـم
األزمـات يف العـامل الثالـث يكمـن يف عـدم االسـتعداد ملثـل هـذه
األزمـات وعـدم التحضير الجيـد للتعامـل معهـا ،مـا يجعـل مـن
أي أزمـة عابـرة أزمـة مسـتمرة ومتطورة باسـتمرار .ومـن هنا تأيت
أهميـة اإلدارة السـليمة لألزمـات والخالفـات التي تتعـرض لها أي
دولـة يف عالقاتهـا الخارجيـة ،وهـذا الـدور هـو دور الدبلوماسـية
كإحـدى أدوات تسـوية النزاعـات الدوليـة ومعالجـة األزمـات
التـي تنتـج عنهـا ،فـإدارة األزمـة الدبلوماسـية بالشـكل الصحيـح
هـي الطريـق األمثـل لتجنـب وصـول األزمـة إىل حالة مـن حاالت
الرصاع املسـلح.

The lecture discussed mechanisms for managing
regional and international crises, especially diplomatic
ones. Crisis management has become an important
discipline taught at universities around the world and is
relied upon by the governments of developed countries.
The speaker stressed that proper crisis management
must be proactive rather than reactive; the best way
to manage a crisis is to consider different scenarios in
advance and determine the best way to deal with each
of them. Most crises emerge and spread in the Third
World because these countries rarely prepare for these
eventualities. Hence, proper management of crises and
disputes should be an important concern to all nations.

Emirates Lectures Series

1/8/2019 12:00:41 PM

Thus, diplomatic crisis management is an effective
tool for settling international disputes and dealing with
ensuing crises. The best way to avoid the escalation
of diplomatic crises into a state of armed conflict is
through efficient and sound management.
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الثالثاء  8سبتمرب 1998
د .خالد عباس حسب ربه
باحث ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االستراتيجية ،دولة اإلمارات العربية المتحدة

المشكلة العلمية في ترجمة النصوص

)Lecture Series No. (089

Tuesday, September 8, 1998

Dr. Khalid Abbas Hasab Rabbuh
Researcher, ECSSR
United Arab Emirates

Scientific Issues in Translation

تعتبر الرتجمـة محـركاً ثقافيـاً يقـدم األرضيـة املناسـبة التي ميكن Translation is a cultural engine that offers researchers
للمبـدع والباحـث والعـامل أن يقـف عليهـا ومـن ثـم ينطلـق إىل and scientists a solid ground from which to launch
عـوامل جديـدة ويبـدع فيهـا ويبتكـر ويخترع.
into new worlds of creativity and innovation.
فالرتجمـة توفـر املعـارف للشـعوب األخـرى التـي حققـت Translation offers access to the models and
تراكماً عبر التاريـخ ،وتدفـع النخبـة الفكريـة مـن النقطـة التـي
methods of others—which in turn contributes to
بلغتهـا الثقافـة البرشيـة إىل آفـاق أخـرى ،كما تتيـح النماذج
the accumulated knowledge of mankind. In a bid to
واألسـاليب التـي متكنـت الشـعوب السـابقة مـن إيجادهـا عبر
كفاحهـا املتواصـل واملسـتمر لتحسين العقـل البشري وتطويـر improve the human mind, a key role of translation is
املعرفـة لـدى اإلنسـان ،ومـن أهـم أدوار الرتجمـة جسر الهـوة to bridge the gap between civilizations and generations
القامئـة بين الشـعوب ،ألن اإلنسـان يف سـعيه الحثيـث والدائـب for those who seek to expand their knowledge.
الكتسـاب املعرفـة يتطلـع دامئـاً إىل مـن سـبقه يف هـذا امليـدانTranslation additionally enriches languages through ،
والرتجمـة وسـيلة إلغنـاء اللغـة وتطورهـا وتحديثهـا ألن املياديـن the transfer or development of new terms, expressions
and structures.
الجديـدة التـي تخوضهـا الرتجمة تقتيض منهـا أن تبحث عن صيغ
جديـدة وتعابير مناسـبة وكلمات مالمئـة.
An issue of concern, however, relates to the
لكـن أهـم املشـكالت العلميـة يف الرتجمـة تتمثـل يف ضبـط
املصطلـح العلمـي ونقلـه بدقـة ،خصوصـاً أن بعـض اللغـات قـد ال
توجـد لديهـا كلامت مقابلة لبعـض املصطلحات العلميـة بالوضوح
نفسـه والسهولة نفسـها املوجودة يف اللغة األصلية للامدة املرتجمة.
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accuracy behind the transfer of scientific terms,
as some languages are less clear and more limited
in terms of expressing the true equivalent for the
originating text.
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Monday, September 14, 1998

Dr. Mohammed Luckett
Researcher, ECSSR
United Arab Emirates

The Status of Education
in the GCC States
The education sector in the GCC has developed
considerably in recent years, as governments have
actively sought to educate their citizens and make
education available to all. As such, education systems
have been further developed in a bid to stay abreast of
the latest developments in various fields.
In particular, the GCC states have enhanced their
efforts and focused on the following areas: improving
the quality of education; expanding the opportunities
available in higher education; establishing more worldclass universities; and sending students to study abroad
to gain more international experience and to contribute
more toward the education sector upon their return.
Despite the successes achieved by GCC states in the
field of education, they are still facing big challenges.
These include developing quality standards of education;
managing schools; changing the traditional templates of
education; developing modern teachers; setting atypical
targets for schools; utilizing technology in a better way;
continuously developing curricula as well as assessment
and examination systems; achieving optimal partnership
with community organizations and individuals; and
keeping up with the needs of the labor market.
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1998  سبتمرب14 االثنني
 محمد لوكيت.د
 مركز اإلمارات للدراسات والبحوث،باحث
 دولة اإلمارات العربية المتحدة،االستراتيجية

واقع التعليم في دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية
شـهد قطـاع التعليـم يف دول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج
 حيـث أولـت،العربيـة تطـورا ً ملموسـاً يف السـنوات األخيرة
جـل اهتاممهـا لنشر التعليـم وإتاحتـه
ّ حكومـات دول املجلـس
 وعملـت على تطويـر منظومـة التعليم لتواكـب التطور،للجميـع
 فسـعت دول،الكبير الـذي يشـهده العـامل يف شـتى املجـاالت
املجلـس إىل اسـتحداث برامـج تسـتهدف إحـداث تطويـر نوعـي
.يف مدخلات النظـم التعليميـة والعنايـة مبسـتوى جـودة التعليم
كما اهتمـت دول املجلـس باالبتعاث الـدرايس إىل الخـارج؛ وذلك
مـن أجـل تأهيـل الكـوادر املواطنـة ومتكينهـا مـن القيـام بدورها
 وهنـاك خطـط للتوسـع يف التعليم،يف تطويـر هـذا القطـاع املهـم
.العـايل وإنشـاء املزيد مـن الجامعات مبواصفـات ومقاييس عاملية
،وبرغـم النجاحـات التـي حققتهـا دول املجلـس يف مجـال التعليم
 تطويـر معايري جودة: مـن أهمها،فهنـاك تحديـات كبيره تواجهها
 والخـروج بالعمليـة التعليميـة،التعليـم والرقابـة على املـدارس
 وصياغـة، والوصـول إىل املعلـم العصري،مـن قالبهـا التقليـدي
 إىل توظيـف التكنولوجيا،أهـداف غير منطية أو مألوفة للمدرسـة
 واالسـتمرار يف تطويـر املناهـج ونظـم،واسـتثامرها بشـكل أفضـل
 وتحقيـق الرشاكـة املثلى مـع مؤسسـات،التقييـم واالمتحانـات
. ومواكبـة احتياجـات سـوق العمـل باسـتمرار،املجتمـع وأفـراده
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االثنني  21سبتمرب 1998

Monday, September 21, 1998

د .هاشم العلي

Dr. Hashim Al-Ali

باحث ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االستراتيجية ،دولة اإلمارات العربية المتحدة

Researcher, ECSSR
United Arab Emirates

القطاعات الرائدة واستراتيجية التنمية
المستقبلية لالقتصاد الوطني لدولة
اإلمارات العربية المتحدة

Key Sectors and the National Economic
Development Strategy
in the UAE

ِ
املحـاض عـن القطاعـات الرائـدة يف اقتصـاد دولة اإلمارات
تحـدث
العربيـة املتحـدة واستراتيجية التنميـة املسـتدامة التـي تسـعى
دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة إىل تنفيذهـا مـن أجـل تنويـع
اقتصادهـا وتخفيـض نسـبة االعتماد على النفـط كمصـدر للدخل،
ِ
املحـاض إىل مفهـوم التنميـة املسـتدامة وذكـر أن منظمـة
وأشـار
األغذيـة والزراعـة (الفـاو) ع ّرفـت التنميـة املسـتدامة بأنهـا إدارة
وحاميـة قاعـدة املـوارد الطبيعيـة وتوجيه التغري التقني واملؤسسي
بطريقـة تضمـن تحقيـق واسـتمرار إرضـاء الحاجـات البرشيـة
لألجيـال الحاليـة واملسـتقبلية ،موضحـاً أنهـا «مفهوم شـامل يرتبط
باسـتمرارية الجوانب االقتصادية ،واالجتامعية واملؤسسـية والبيئية
للمجتمع».

The speaker reviewed the leading economic sectors in the
United Arab Emirates and the sustainable development
strategy that the UAE is seeking to implement to diversify
its economy and reduce dependence on oil as a source
of income. He noted that sustainable development,
as defined by the Food and Agriculture Organization
(FAO), means to manage and protect natural resources
and direct technical and institutional change in a manner
that ensures the continued satisfaction of human needs
of current and future generations. The speaker pointed
out that it was “a comprehensive concept that is linked
to the continuity of economic, social, institutional and
”environmental aspects of the community.

ِ
املحـاض عـن الجهـود التـي تبذلهـا دولـة
كما تحـدث
اإلمـارات العربية املتحدة يف سـبيل التغلب عىل أي عقبات تواجه
تحقيـق التنميـة املسـتدامة ،وذلك من خالل وضع االستراتيجيات
املناسـبة ،وعقـد االتفاقيات الدولية ،وسـن الترشيعـات والقوانني،
وإقامـة املؤسسـات الكفيلـة بإنجـاز أهـداف التنميـة املسـتدامة
وتذليـل معوقاتهـا ،يف مختلـف املجاالت ،سـواء يف مجـال البيئة أو
البنيـة التحتيـة وغريهـا مـن القطاعـات التـي تتعلق بهـذا املجال،
ِ
وذكـر
املحـاض أن جهـود الدولة الحثيثة لتنويـع االقتصاد الوطني
ووضـع الخطـط الطموحـة واملبتكـرة يف مجـال الطاقـة النظيفـة
وضعـت األسـس الراسـخة لتحقيـق التنمية املسـتدامة.
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The speaker also examined efforts made by the
UAE to overcome sustainable development obstacles
through the development of appropriate strategies,
entering into international agreements, and setting
up institutions to monitor progress being made over
sustainable development goals. He said that the tireless
efforts of the UAE to diversify its national economy and
to develop ambitious and innovative plans in the field of
clean energy have laid solid foundations for sustainable
development.
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Lecture Series No. (092)

Monday, September 28, 1998

Hamid Ahmad Al Dababseh
Researcher, ECSSR
United Arab Emirates

Islamic Movements in Jordan:
A Review of Political Participation
during 1989‒1997
The branch of the Muslim Brotherhood that surfaced
in the Hashemite Kingdom of Jordan in 1945 has
participated in politics ever since its inception. Its level
of participation increased after the country opened up
politically speaking in 1989, following the so-called
“April Uprising” in the south, when King Hussein bin
Talal responded to popular demands and parliamentary
life was resumed. The Brotherhood participated in the
1989 elections and won 22 seats. In addition, the speaker
of the parliament was a member of the Brotherhood for
three successive sessions. The Muslim Brotherhood held
five ministerial positions in the government of Mudar
Badran in 1991. In the 1993 elections, the Brotherhood
won 17 seats only. During this period, it established
a political party under the name “The Islamic Action
Front.” In 1994, Abdulmajid Thunaibat was elected
General Supervisor, to replace Abdulrahman Khalifa
Thani, who was the second General Supervisor of
the Group in Jordan after Abdullatif Abu Qura. The
Brotherhood participated in the municipal elections of
1995, but boycotted the 1997 elections due to perceived
restrictions by the government.
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)092( سلسلة محاضرات

1998  سبتمرب28 االثنني
حامد أحمد الدبابسة
 مركز اإلمارات للدراسات والبحوث،باحث
 دولة اإلمارات العربية المتحدة،االستراتيجية

:الحركة اإلسالمية األردنية
قراءة في المشاركة السياسية
1997–1989 خالل الفترة من
شـاركت حركـة اإلخـوان املسـلمني يف اململكـة األردنيـة الهاشـمية
 ولكـن هـذه،1945 يف العمـل السـيايس منـذ نشـأتها هنـاك عـام
1989 املشـاركة اتسـعت بعد أن شهدت البالد انفتاحاً سياسياً عام
 حيـث اسـتجاب،على إثـر مـا سـمي «هبـة نيسـان» يف الجنـوب
امللـك الحسين بـن طالل للمطالب الشـعبية وتم اسـتئناف الحياة
 وشـارك اإلخـوان يف أول انتخابـات أجريـت يف هـذه،الربملانيـة
 باإلضافـة إىل،ً  مقعـدا22  وحصلـوا فيهـا على1989 املرحلـة عـام
 كام شـاركت بخمسـة وزراء،رئاسـة املجلـس ثالث دورات متتالية
 وشـاركت الحركـة أيضـاً يف.1991 يف حكومـة مضر بـدران عـام
، التي جرت بنظـام الصوت الواحد،1993 االنتخابـات التاليـة عـام
. مقعـدا ً فقـط17 حيـث تراجـع نصيبهـم يف املجلـس وحصـدوا
وتـم يف هـذه الفترة إنشـاء حـزب جبهـة العمـل اإلسلامي ليمثل
 كام شـاركت الجامعـة يف االنتخابات.الواجهـة السياسـية للجامعة
 وفـاز عدد من مؤيديهـا وأنصارها يف عدد من1995 البلديـة لعـام
ً تـم انتخـاب عبداملجيـد ذنيبـات مراقبا1994  ويف عـام،البلديـات
 ثـاين مراقب عام،عامـاً جديـدا ً خلفـاً ملحمـد عبدالرحمـن خليفـة
 وقـد قـررت الحركـة.إلخـوان األردن بعـد عبداللطيـف أبـو قـورة
 على خلفيـة نظام الصـوت الواحد1997 مقاطعـة انتخابـات عـام
ً وملا اعتربتـه أيضا،الـذي يحـ ّد مـن فرصهـا يف تحقيـق انتصار كبير
.تضييقـاً حكوميـاً عليها
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)093( سلسلة محاضرات

Wednesday, October 7, 1998

1998  أكتوبر7 األربعاء

Ammar Ali Hassan

عمار علي حسن

Researcher, ECSSR
United Arab Emirates

The Relations between Iran
and Central Asian/Caspian States
Iran’s approach in Central Asia, aimed at deepening its
role there, was a pragmatic one, which did not focus
on the Islamic revolutionary model. This was due to
religious differences and the secular nature of political
elites there. Iran strengthened cultural ties with those
countries, as illustrated by the establishment of the
Persian-speaking Association in 1992, which comprised
Iran, Tajikistan and Afghanistan. Iran aimed to facilitate
the development of Persian culture in Central Asian
Turkic-speaking countries via the teaching of Persian
in schools and universities and studying Persian history.
Iran has also established a research center, the Institute
for Political and International Studies, for the Iranian
Ministry of Foreign Affairs. The Center focuses on
Central Asia and the Caucasus region and holds an
annual conference to discuss issues related to it. Further,
Iran developed trade relations with Central Asian
countries, with Iranian exports amounting to US$408.4
million in 1994, and reaching their highest level at
$572.9 million in 1996.
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 مركز اإلمارات للدراسات والبحوث،باحث
 دولة اإلمارات العربية المتحدة،االستراتيجية

العالقات بين إيران وجمهوريات
آسيا الوسطى والقوقاز
حرصـت إيران يف سـبيل تعميق دورها يف منطقة آسـيا الوسـطى
على صياغـة منهـج براجمايت تدريجـي ال يركـز على النمـوذج
،الثـوري اإلسلامي؛ وذلـك بسـبب التبايـن املذهبـي مـن جهـة
وسـيادة القيـم العلامنيـة لـدى نخـب هـذه الـدول مـن جهـة
 وقـد قامـت إيـران بتطويـر عالقتهـا الثقافيـة مـع دول.أخـرى
 «منظمـة اللغة الفارسـية» التي1992 املنطقـة فأنشـأت يف عـام
 وقدمـت، طاجكسـتان وأفغانسـتان، باإلضافـة إىل إيـران،تضـم
مسـاعدات لتطويـر العنـارص الفارسـية يف ثقافـات دول آسـيا
الوسـطى الناطقـة بالرتكيـة مـن خلال تدريـس اللغـة الفارسـية
 ودراسـة املرحلـة الفارسـية يف تاريـخ،يف املـدارس والجامعـات
 كما أنشـأت إيـران مركـزا ً بحثيـاً يف إطـار معهـد،تلـك الـدول
الدراسـات السياسـية والدوليـة التابع لـوزارة الخارجيـة اإليرانية
 ويعقـد،يتوافـر على دراسـة منطقـة آسـيا الوسـطى والقوقـاز
 كام طـورت عالقاتها.مؤمتـرا ً سـنوياً ملناقشـة قضايـا تلـك املنطقة
 وقـد بلغـت الصـادرات اإليرانيـة إليهـا مـا قيمتـه،التجاريـة
 املسـتوى1996  وقـد مثّـل عام،1994  مليـون دوالر عـام408.4
 التـي،األعلى مـن حيـث قيمـة صـادرات إيـران إىل تلـك الـدول
. مليـون دوالر572.9 بلغـت
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سلسلة محاضرات ()094

)Lecture Series No. (094

األربعاء  21أكتوبر 1998

Wednesday, October 21, 1998

عائشة المحياس

Aysha Al Mehias

باحث ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االستراتيجية ،دولة اإلمارات العربية المتحدة

تلوث البيئة البحرية
لدولة اإلمارات العربية المتحدة
ِ
املحـاضة الضـوء على مشـكلة تلـوث البيئـة البحريـة يف
سـلَّطت
دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة ،والعوامـل التـي تقـف وراءهـا،
سـواء كانـت ناتجـة عـن الصرف الزيتـي أو الصحـي الخـارج مـن
السـفن ،أو نتيجـة لرمـي املخلفـات الصلبـة والقاممـة الخارجيـة
مـن السـفن ،أو بسـبب املخلفـات املتولّـدة مـن أعمال التطويـر
السـاحلية .وتطرقـت املحـارضة إىل التأثيرات السـلبية الناتجة عن
مشـكلة تلـوث البيئـة البحرية ،سـواء يف الرثوة السـمكية واإلرضار
بهـا ،أو تلـوث امليـاه ،ومـن ثـم التأثير سـلبياً يف عمليـات تحليـة
امليـاه التـي تنتهجهـا الدولـة لتحقيـق األمـن املايئ.
ِ
املحـاضة إىل الجهـود التـي تبذلهـا الدولـة
كما تطرقـت
ملواجهـة هـذه املشـكلة التـي تؤثـر سـلبياً يف بيئـة اإلمـارات بوجـه
عـام ،مشيرة إىل أن حاميـة البيئـة ومكافحـة مخاطر التلـوث للبيئة
البحريـة تأتيـان يف دائـرة اهتاممات الدولة ،فعلى الصعيد الداخيل
وضعـت الدولـة الكثير مـن القوانين والترشيعـات التـي تضمـن
الحفـاظ على البيئـة ،كالقانـون االتحـادي الصـادر يف يونيـو 1998
بشـأن حامية البيئـة وتنميتها ،ويهدف القانـون إىل مكافحة التلوث
مبختلـف أشـكاله وتجنـب أي أرضار أو آثار سـلبية فوريـة أو بعيدة
املـدى نتيجـة لخطـط أو برامـج التنميـة االقتصاديـة أو الزراعية أو
الصناعيـة أو العمرانيـة أو غريهـا من برامـج التنمية التي تهدف إىل
تحسين مسـتوى الحياة والتنسـيق فيام بني الهيئة االتحادية للبيئة
والحفـاظ على نوعيتهـا وتوازنهـا الطبيعـي ،كما أن اإلمـارات عضو
فاعـل يف الكثير مـن املنظمات اإلقليميـة والدوليـة التي تسـتهدف
الحفـاظ على البيئـة ومكافحـة مظاهـر التلـوث املختلفة.
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Researcher, ECSSR
United Arab Emirates

Pollution of the UAE
Sea Environment
The lecture shed light on pollution of the marine
environment in the United Arab Emirates, discussing
the factors that contribute to such pollution, namely:
oil or sewage from ships, the dumping of solid waste
and garbage from ships, and waste generated from
coastal development projects. The lecture looked at the
negative effects of marine pollution, both on fisheries
and on water desalination projects pursued by the
UAE to achieve water security.
The lecture also reviewed the UAE’s efforts to
deal with this problem, indicating that protecting
the environment and countering marine pollution
is a clear priority for the UAE. In this respect, the
UAE has drafted various pieces of legislation to
help protect the environment, such as the federal
law issued in June 1998. This law aims at avoiding
immediate or long-term damage to the environment
as a result of economic, agricultural, industrial or
urban development programs. In addition, the UAE is
an active member of many regional and international
organizations that aim to protect the environment and
deal with various forms of pollution.
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Lecture Series No. (095)

Wednesday, November 11, 1998

Dr. Peter Gubser

President of the American Near East
Refugee Aid (ANERA)
United States of America

US Congressional Elections 1998:
Implications for the
US Foreign Policy
The lecture reviewed the general environment in the
United States and the major issues debated by candidates
for the 1998 congressional elections, as well as for states
and local government offices. It presented analysis of
the midterm elections, and discussed its outcomes and
implications for US policies.

)095( سلسلة محاضرات

1998  نوفمرب11 األربعاء
 بيتر جوبسر.د
رئيس البرنامج األمريكي إلغاثة الالجئين
في الشرق األدنى
الواليات المتحدة األمريكية

:1998 انتخابات الكونجرس األمريكي
االنعكاسات على السياسة الخارجية
للواليات المتحدة األمريكية
املحـاضة بالتحليـل أهـم مالمـح االنتخابـات األمريكيـة
تناولـت
َ
، واملناصـب الشـاغرة التـي يتنافـس عليها املرشـحون،1998 لعـام
 ومناصـب، مجلسـا الشـيوخ والنـواب:فهنالـك الهيئـات القوميــة
: واملجالس املحلية،حـكام الواليات والهيئات الترشيعية بالواليـات
.مناصـب ال ُعمـد وأعضـاء مجالـس املـدن واملجالـس البلدية

In reviewing the general environment of the United
ِ
States, the speaker discussed the US economy, interest in وناقـش املحـاض أهميـة هـذه االنتخابـات وانعكاسـاتها
trade and investment, the end of the Cold War and the  باإلضافـة،على السياسـة الخارجيـة للواليـات املتحـدة األمريكيـة
isolationist trend currently experienced in the US. The ،إىل أبـرز القضايـا الرئيسـية املطروحـة أمـام الناخـب األمريكي
lecture also shed light on the most important issues of
.وال سـيام القضايـا االجتامعيـة والسياسـية
the election—economic and social.

سلسلة محاضرات اإلمارات
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Lecture Series No. (096)

Tuesday, November 17, 1998

Prof. Richard Robison
Director of Asia Research Center
Murdoch University
Commonwealth of Australia

The Economic Crisis in Southeast Asia:
Origins and Outcomes

)096( سلسلة محاضرات

1998  نوفمرب17 الثالثاء
 ريتشارد روبيسون. د.أ
مدير مركز أبحاث آسيا
جامعة مردوك
كومنولث أستراليا

األزمة االقتصادية في جنوب
 أسبابها ونتائجها:شرق آسيا

The speaker looked at the origins and outcomes of the
economic crisis in Southeast Asia, arguing that they are
best understood in terms of the impact of structural
changes upon coalitions of power and interest that seek
to define the rules that govern economic activity.

ِ
املحاض أسـباب األزمة االقتصادية يف جنوب رشق آسـيا
اسـتعرض
، مسـتعرضاً وجهـات النظـر املختلفـة حول هـذه األزمة،ونتائجهـا
مؤكـدا ً أن الحـل يكمـن يف فهـم أسـباب األزمـة ونتائجهـا بصـورة
أفضـل وخصوصـاً يف سـياق تأثير التغيرات الهيكليـة الناتجـة عن
التنافـس القائـم بني تحالفات السـلطة واملصالح لتحديـد القوانني
He stated that Asia’s dramatic economic and
.التـي تحكم النشـاط االقتصـادي وتوجهه
financial meltdown appears to confirm the view that
،وقـال إن االنهيـار االقتصـادي واملـايل املثير يف قـارة آسـيا
we are witnessing the end of “Asian capitalism” and
»يؤكـد الفكـرة القائلـة بأننـا نشـهد نهايـة «الرأسمالية اآلسـيوية
moving into a global era of free markets. The speaker
proposed that the crisis was caused by excessive  وربـط.وننتقـل إىل عهـد األسـواق الحـرة على النطـاق العاملـي
ِ
government intervention in market mechanisms. In  وبين التطـورات،املحـاض بين التحريـر االقتصـادي واملـايل
the case of Thailand, Malaysia and Indonesia, rapid and  إذ إن التحريـر االقتصادي–املـايل،السياسـية يف جنـوب رشق آسـيا
unconstrained deregulation, especially in the financial ورفـع القيـود الرسيـع وغير املنضبـط يف كل مـن تايالنـد وماليزيا
sector, coincided with and facilitated the rise of powerful  قـد سـاعد على ظهـور، وخاصـة يف القطـاع املـايل،وإندونيسـيا
.حكومـات تنتهـج سياسـات تجاريـة قويـة يف أوائـل الثامنينيـات
politico-business oligarchies in the early 1980s.
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Lecture Series No. (097)

Sunday, November 29, 1998

HE Dr. Saad Bin
Taflah Al-Ajemy

Director, Kuwait Information
Office in London, State of Kuwait

Arabic Media in Britain
The speaker discussed and analyzed the Arab media
phenomenon in Britain, London in particular, where
most of the various Arab media (print, audio and visual)
exist. There, satellite channels attract Arab audiences
all over the world, alongside a plethora of Arabic
newspapers and magazines in the streets of British cities.
As such, this has made the Arab media in the diaspora,
especially in Britain, a phenomenon worthy of study
and research.
The speaker examined the reasons behind the
establishment and unprecedented success of “Migrant
Media,” the new Arabic network service based in
London. Although past attempts have failed, this system
of press and television coverage has been enormously
influential within the Arab community resident in the
UK, more than justifying its choice to concentrate in the
capital city rather than the provinces. Further, he looked
at the prospects for the future of this phenomenon and
the possibilities of its continuity and expansion.

سلسلة محاضرات اإلمارات
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1998  نوفمرب29 األحد
 سعد بن.معالي د
طفلة العجمي
 لندن/مدير المركز اإلعالمي الكويتي
دولة الكويت

اإلعالم العربي في بريطانيا
ِ
 ويف عاصمتها،املحـاض ظاهـرة اإلعالم العـريب يف بريطانيـا
وصـف
 حيث تنتشر معظم، وحلـل هـذه الظاهـرة،لنـدن بشـكل خـاص
.»وسـائل اإلعلام العربية املختلفـة «املقروءة واملسـموعة واملرئية
فهنـاك الفضائيـات التلفزيونيـة التي جذبت إليهـا العيون العربية
 وهناك الصحـف واملجالت العربية املوجودة،يف أنحـاء العامل كافة
 والتـي يرتقبهـا القـارئ العـريب يف كل،يف شـوارع املـدن الربيطانيـة
، حتـى باتـت وسـائل اإلعلام العربيـة يف املهجـر،مـكان يف العـامل
. ظاهرة تسـتحق البحث والدراسـة،وخاصـة يف بريطانيـا
ِ
املحـاض األسـباب التـي أوجدت ظاهـرة «إعالم
واسـتعرض
املهجـر» والعوامـل التـي سـاعدت عىل تركـز هذا اإلعلام يف لندن
 وألقـى الضـوء على عوامـل نجـاح بعـض وسـائل،دون غريهـا
، وعوامـل إخفاق بعضهـا اآلخر،اإلعلام العربيـة املوجـودة هنـاك
 وإمكانية،مـع اسـتقراء مسـتقبل تلـك األدوات اإلعالميـة العربيـة
.ًاسـتمرار هـذه الظاهرة وتوسـعها مسـتقبال
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Lecture Series No. (098)

Tuesday, December 15, 1998

Dr. Mohammed Moursy Abdullah

Director of the Center for Documentation
and Research, Cultural Foundation, Abu Dhabi
United Arab Emirates

A Modern Reading
of the History of the UAE
This lecture discussed the historical development of
the Emirates since the invasion of the Portuguese.
The speaker consulted Dutch, Arabic and Portuguese
sources to document the commercial and Islamic
heritage of the country. He also paid tribute to the
strong interest of Sheikh Zayed in preserving both the
architectural tradition and also documentary evidence
of this development.
The speaker provided a modern reading into the
history of the UAE through defining “modern reading
of history” and examining UAE history in light of Arab
and Islamic heritage in addition to referring to the
Kingdom of Hormuz in the Arab Gulf and the political
entities that existed in this region.

105
Al Hasad_Arb Eng Lectures_1.indd 105

)098( سلسلة محاضرات

1998  ديسمرب15 الثالثاء
 محمد مرسي عبداهلل.د
مدير مركز الوثائق والدراسات
 أبوظبي/المجمع الثقافي
دولة اإلمارات العربية المتحدة

قراءة حديثة في تاريخ
دولة اإلمارات العربية المتحدة
املحاضة إىل دراسـة تاريخ دولة اإلمارات العربية املتحدة
هدفت
َ
 واسـتعراض التطـور التاريخـي لنشـأتها ككيـان سـيايس،وتحليلـه
، منـذ معـارك التحريـر ضـد الغـزو الربتغـايل،منـذ أربعـة قـرون
 واملخطوطـات،وذلـك اسـتنادا ً إىل الوثائــق الربتغاليـة والهولنديـة
 والحفريـات واآلثـار التـي تحكي قصـة اإلمـارات العربية،العربيـة
املتحـدة وتاريخهـا الطويـل الـذي سـجل املتغيرات واألحـداث يف
.حيـاة الشـعب واألمـة يف منطقـة الخليـج العريب
ِ
املحـاض قـراءة حديثـة يف تاريـخ دولـة اإلمـارات
وقـدم
العربيـة املتحـدة مـن خلال تحديـد املقصـود بالقـراءة الحديثـة
 والبحـث يف تاريـخ دولـة اإلمـارات العربيــة املتحـدة يف،للتاريـخ
 والتطـرق إىل مملكـة هرمـز يف،إطـار التراث العـريب واإلسلامي
الخليـج العـريب والكيانـات السياسـية التـي كانـت قامئـة يف هـذه
.املنطقـة
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الثالثاء  2فرباير 1999
أ .د .أحمد قريشي
أستاذ غير متفرغ ،الكلية البحرية
للدراسات العليا ،مونتيري ،كاليفورنيا
الواليات المتحدة األمريكية

الواليات المتحدة األمريكية وإيران:
من االحتواء إلى التقارب

)Lecture Series No. (099

Tuesday, February 2, 1999

Prof. Ahmad Ghoreishi

Adjunct Professor
Naval Post-Graduate School, Monterey
California, United States of America

US–Iran: From Containment
to Engagement

ِ
املحـاض العالقات بين الواليات املتحـدة األمريكية وإيران،
تنـاول
خاصـة بعـد تقلـد الرئيـس محمد خامتـي مهام منصبـه يف طهران،
ودعوتـه إىل توسـيع العالقـات الثقافيـة وتعميقهـا بين الشـعبني
اإليـراين واألمريكي وتبادل الزيـارات الرياضية بني الدولتني ،مشيرا ً
بذلـك إىل أن مثـل هـذه التفاعلات قـد تسـاعد على تحطيـم
جـدار عـدم الثقـة الذي يفصـل بينهام منـذ نجاح الثـورة اإليرانية
بزعامـة الخميني عـام .1979

The speaker focused on the status of US–Iran relations
following the election of Mohammed Khatami to the
Iranian presidency. Khatami has called for expansion
of cultural and sports exchanges between the peoples of
Iran and the US to break the “wall of mistrust” between
the two countries since the establishment of the Islamic
Republic of Iran in 1979.

ِ
املحـاض إىل أنـه على الرغـم مـن الخالفـات بين
وأشـار
الواليـات املتحـدة األمريكيـة وإيـران ،فـإن مـن شـأن مصالحهما
املشتركة أن متكنهما مـن وضـع األسـس لقيـام اتصـال مبـارش
وتعـاون أكبر بين الدولتين ،ويقتضي األمر مـن الواليـات املتحدة
األمريكيـة التـي خططـت مـن قبـل إلضعـاف إيـران اقتصاديـاً
وعزلهـا سياسـياً ،أن تختبر طهـران عـن طريـق تعديـل سياسـة
االحتـواء التـي تتبعهـا.

The speaker added that Iran and the US, despite
differences, have common interests that would enable
both countries to lay down the foundations of a direct
contact and better cooperation between them. The US
should test Iran by modifying its containment policy
rather than trying to economically emasculate and
politically isolate it.

106
1/8/2019 12:00:43 PM

سلسلة محاضرات اإلمارات

Al Hasad_Arb Eng Lectures_1.indd 106

Lecture Series No. (100)

Wednesday, February 17, 1999

Herro Mustafa
Researcher, ECSSR
United Arab Emirates

The Geopolitical Aspects
of the Kurdish Issue
The speaker talked about the Kurdish issue and its
geopolitical dimensions. She discussed several themes
of fundamental relevance to this issue including the
geographic distribution of the Kurds across the Middle
East in general and in Iran, Syria, Iraq and Turkey in
particular; the history of the Kurds in the region; and
the contrasting influence of the Kurds from one country
to another. The speaker also discussed the organizations
and political blocs that represent the Kurds in the
abovementioned countries. She outlined the histories
of these organizations, their establishment, the role
they played and the nature of the relationship between
such organizations and the regimes in the concerned
countries that they were operating in, as well as the
evolution of this relationship throughout different stages
of history.
The speaker also discussed the Kurds’ push for greater
autonomy in the countries in which they reside, and
the various factors governing the Kurds’ outlook on
integration in or independence from the states in which
they live. She also touched upon the different aspects of
the accord and disaccord between the Kurdish movements
and her view on the future trajectory for the Kurds.
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1999  فرباير17 األربعاء
هيرو مصطفى
 مركز اإلمارات للدراسات والبحوث،باحثة
 دولة اإلمارات العربية المتحدة،االستراتيجية

الجوانب الجيوسياسية
في القضية الكردية
ِ
،املحـاضة القضيـة الكرديـة وأبعادهـا الجيوسياسـية
تناولـت
،فناقشـت موضوعـات عـدة ذات صلـة جوهريـة بهـذه القضية
ومنهـا التوزيـع الجغـرايف لألكـراد يف منطقـة الشرق األوسـط
 وتاريـخ األكراد يف، إيـران وسـوريا والعـراق وتركيـا:يف كل مـن
 واختلاف األوزان النسـبية لألكـراد مـن دولـة،هـذه املنطقـة
 وناقشـت املحـارضة التنظيمات والتكتالت السياسـية،إىل دولـة
 فعرضـت تاريخهـا وكيفية،املعبرة عـن األكـراد يف هـذه الـدول
نشـأتها والـدور الـذي قامـت بـه وطبيعـة العالقـة القامئـة بين
تلـك التنظيمات مـن ناحيـة وأنظمـة الحكـم القامئـة يف تلـك
 وتطـور هـذه العالقـة عبر مراحـل،الـدول مـن ناحيـة أخـرى
.تاريخيـة مختلفـة
ِ
املحـاضة النـوازع االسـتقاللية لألكـراد يف
كما ناقشـت
 والعوامـل املختلفة التـي تحكم وجهة،الـدول التـي يقيمـون فيها
نظـر األكـراد تجـاه قضية االندمـاج أو االسـتقالل عن الـدول التي
ِ
املحـاضة جوانب الوفـاق واالختالف
 كما عرضت.يوجـدون فيهـا
بين التيـارات الكرديـة وطبيعـة تصوراتهـا الخاصة بقضيـة األكراد
.ومـدى متثيلهـا لطموحـات األكـراد ورغباتهم
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Tuesday, March 2, 1999

Prof. Hans Rosling

Professor of International Health Studies
Karolinska Institute
Kingdom of Sweden

)101( سلسلة محاضرات

1999  مارس2 الثالثاء
 هانس روسلينج. د.أ
أستاذ دراسات الصحة العالمية
معهد كارولنسكا
مملكة السويد

Health Development in the United
Arab Emirates from a Global Perspective

التنمية الصحية في دولة اإلمارات
العربية المتحدة من منظور عالمي

The speaker stressed that the United Arab Emirates is
among the very few counties in the world that have seen
a dramatic improvement in their health status. This rapid
health transition, however, while leading to a decrease of
many common diseases has also resulted in the increase
of new types of illnesses. Acute infectious diseases
have been replaced by chronic and non-communicable
disease such as diabetes and heart illnesses. These new
diseases are more costly to care for and cause high levels
of disability in those affected by them.

ِ
املحـاض أن دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة مـن الـدول
أكـد

As the health improvement is accompanied by
a demographic transition, the result is an inevitable
increase in the average age of the population. In
addition, the incidence of non-communicable diseases
will increase as a result of such changing demographic
composition, which means that the cost of health service
in the UAE will increase in the years to come.

 باإلضافة،يـؤدي ذلـك حتامً إىل زيادة متوسـط العمر بني السـكان

 ما،القليلـة جـدا ً التـي شـهدت تحسـناً رسيعـاً يف الوضـع الصحـي
أدى إىل تزايـد بعـض األمـراض املزمنـة وغير املعديـة التـي حلّـت
 وأشـار إىل أن األمـراض،إىل حـد كبير محـل األمـراض املعديـة
 كام،الجديـدة تتميـز بأنهـا أكثر تكلفـة مـن غريهـا مـن األمـراض
.ينجـم عنهـا وجـود نسـب عاليـة مـن العجـز
 فسـوف،ومبـا أن التحسـن الصحـي يصاحبـه تحول سـكاين
إىل أن نسـبة حـدوث األمـراض غير املعديـة سـوف تـزداد نتيجـة
 مـا يعنـي أن الخدمـات،لهـذه الرتكيبـة املتغيرة مـن السـكان
الصحيـة يف دولـة اإلمـارات العربية املتحدة سـوف تـزداد تكلفتها
.مبـرور األعـوام املقبلة

The speaker focused also on the options available to املحـاضة خيـارات خفـض تكلفـة العنايـة
كما ناقشـت
َ
reduce the cost of health care and to prevent the increase
.الصحيـة ومنـع ازديـاد األمـراض غير املعديـة يف الدولـة
of non-communicable diseases in the UAE.
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Lecture Series No. (102)

Wednesday, March 3, 1999

Dr. Ahmad Qassem El-Ahmad
Researcher, ECSSR
United Arab Emirates

Privatization and the Role of the
Private Sector in Development
Privatization is an economic policy based on the
transfer of ownership of public institutions and assets
to the private sector, and the drive toward greater
economic liberalization that greatly enhances the role
of the private sector. As a result, the private sector
inevitably starts playing a more discernible role in the
development process, whereby it participates in the
performance of many tasks usually managed by the
government. Some of the key consequences of the
liberalization of the economy are the rise in efficiency
levels and the distribution of wealth, the formation
of new institutions and the utilization of modern
techniques within both private and public institutions.
As a result, the government is under greater pressure to
better manage fiscal policies and improve the quality of
services–not to mention obtaining goods at lower prices,
owing to increased competition, which in turn further
enhances the competitiveness of the national economy
and reduces government bureaucracy. Privatization also
attracts greater foreign direct investment (FDI); leads
to a rise in domestic and foreign capital; strengthens
the nation’s financial reserves; and helps eliminate
corruption and nepotism.
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1999  مارس3 األربعاء
 أحمد قاسم األحمد.د
 مركز اإلمارات للدراسات والبحوث،باحث
 دولة اإلمارات العربية المتحدة،االستراتيجية

الخصخصة ودور القطاع الخاص
في عملية التنمية
الخصخصـة هـي سياسـة اقتصادية تقـوم عىل تحويـل ملكية كثري
 واألخذ بسياسـة،مـن املنشـآت واألصول العامة إىل القطاع الخاص
 التـي تعطـي دورا ً أكبر للقطـاع الخـاص يف،االنفتـاح االقتصـادي
 عبر تأهيلـه وتشـجيعه ليقـوم بـدوره يف،األنشـطة االقتصاديـة
 بإفسـاح املجـال أمامـه للمشـاركة يف أداء الكثير،عمليـة التنميـة
ً باعتبـار ذلك عنرصا ً حاسما،مـن املهـام التـي تقوم بهـا الحكومـة
 وتوزيـع الثروة مـن خلال،يف تحريـر االقتصـاد ورفـع كفاءتـه
 وإدخـال إدارات جديدة وتقنيـات حديثة،توسـيع قاعـدة امللكيـة
يف املؤسسـات العامـة؛ بهـدف إيجـاد إدارة حكوميـة أكثر كفـاءة
تطبـق سياسـات ماليـة أفضـل يرتتـب عليهـا اقتصـاد يف النفقـات
 كما أنهـا تـؤدي إىل،وتحسين يف نوعيـة الخدمـات وتطويرهـا
الحصـول على السـلع والخدمـات بجودة أكرب وسـعر أقـل وتنوع
 ومـن ثـم تعزيـز تنافسـية االقتصاد،أكثر نتيجـة زيـادة املنافسـة
 فضلاً عـن تقليـل،الوطنـي يف محيطَيْـه اإلقليمـي والعاملـي
 واجتـذاب رؤوس،البريوقراطيـة الحكوميـة والقضـاء على الروتين
 والتخلص، وتعبئـة املدخرات الوطنيـة،األمـوال املحليـة واألجنبية
 نتيجـة إخضـاع عمليـات،مـن الفسـاد اإلداري واملحسـوبية
التوظيـف يف ظـل القطاع الخـاص ملعايري اقتصادية سـليمة ترتبط
.بالتكلفـة واقتصاديـات التشـغيل
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Lecture Series No. (103)

Wednesday, March 10, 1999

Sameh Mohamed Rashed
Researcher, ECSSR
United Arab Emirates

Arms Control in the Middle East
The speaker examined arms control in the Middle East
with a particular focus upon the primary characteristics
and strategic contradictions that have permeated bouts
of conflict witnessed in the region. Such issues were
filtered through a contextual framework of analysis that
took into consideration the new global balance of power
following the end of the Cold War and the emergence
of a unipolar world. The lecture also touched upon
the repercussions of the second Gulf War. Other key
points of contention, as touched upon by the speaker,
concerned Israel’s role in fueling a regional arms race
and Israel’s intransigence and its responsibility for the
faltering Israeli–Palestinian peace process.
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1999  مارس10 األربعاء
سامح محمد راشد
 مركز اإلمارات للدراسات والبحوث،باحث
 دولة اإلمارات العربية المتحدة،االستراتيجية

ضبط التسلح في الشرق األوسط
محاضتـه عـن موضـوع
َ تحـدث األسـتاذ سـامح محمـد راشـد يف
 حيـث توقـف عنـد معـامل،التسـلح يف منطقـة الشرق األوسـط
 وال سـيام يف ظـل،الصراع باملنطقـة وتناقضاتهـا االستراتيجية
الظـروف الراهنـة التـي أفرزهـا الوضـع العاملـي القائـم على
األحاديـة القطبيـة وتداعيـات حـرب الخليـج الثانيـة وخـروج
 كما،العـراق مـن منظومـة الدفـاع العـريب بعـد غـزوه الكويـت
أشـار إىل الـدور اإلرسائيلي يف تأجيج السـباق نحو التسـلح وتعنته
يف عـدم االلتـزام باملواثيـق الدوليـة ومسـؤوليته عـن التعثرات
الحادثة يف مسلسـل التسـوية السـلمية للنزاع العـريب – اإلرسائييل
. يف مؤمتـر دويل مبدريـد1992 الـذي انطلـق منـذ عـام
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Tuesday, March 16, 1999

Prof. Frederick Starr

Chairman of Central Asia-Caucasus Institute
Johns Hopkins University
United States of America

The Security Environment in Central Asia

)104( سلسلة محاضرات

1999  مارس16 الثالثاء
 فريدريك ستار. د.أ
رئيس معهد دراسات آسيا الوسطى والقوقاز
جامعة جونز هوبكنز
الواليات المتحدة األمريكية

المناخ األمني في آسيا الوسطى

ِ
املحـاض الكثير مـن القـوى التـي تهـدد الـدول الجديـدة
تنـاول
 وقـال إن هـذه الـدول تحيـط بهـا،يف آسـيا الوسـطى والقوقــاز
قـوى إقليميـة وعامليـة كبرى عىل املستــوى العاملـي متتلك ثالث
 فهنـاك التأثريات، أما عىل املسـتوى املحلي،منهـا أسـلحة نوويـة
املعقـدة للرصاعـات حـول الثروة الجديـدة الناجمـة عـن
 وعدم املسـاواة، وندرة املـوارد املائية،اكتشـافات النفـط والغـاز
، والتوتـرات العرقيـة، والنمــــو الســكاين،يف توزيـع الدخـل
، والرصاعـات الدينيـة – العلامنيـة،والنمـو الحضـاري الرسيـع
The speaker added that any security regime in
. وتجـارة املخـدرات،والفســاد
Central Asia and the Caucasus must enhance the
security of the Central Asian Caucasus states themselves املحـاض إىل أنـه ينبغـي ألي نظـام أمنـي يف آسـيا
ِ
وأشـار
and of the region’s immediate neighbors. Moreover, it
must accomplish these tasks in a manner acceptable to ،الوسـطى والقوقـاز أن يعـزز أمـن هـذه الـدول والـدول املجاورة
major investor powers further afield—i.e., Europe, Japan على أن يتم هذا بطريقة مقبولة لدى القوى املسـتثمرة الرئيسـية
and the United States.
. أوروبـا واليابـان والواليـات املتحـدة األمريكية:البعيـدة وهـي

The speaker talked about the many forces threatening
the new states of Central Asia and the Caucasus.
Internationally, they are surrounded by major regional
and global powers, three of them armed with nuclear
weapons. On the domestic front, there are the complex
impacts of new oil and gas wealth, scarce water resources,
inequalities in the distribution of income, population
growth, ethnic tensions, rapid urbanization, religious/
secularist conflicts, corruption and drug trafficking.

The speaker stressed the importance of having a املحـاض أهميـة وجـود آليـة استشـارية حتى تسـود
ِ
وأكـد
consultative mechanism that reassures the neighboring
countries and that ascertains none of them individually  وتتيقـن مـن عـدم انفـراد،الطأمنينـة يف أوسـاط دول الجـوار
.إحداهـا بالسـيطرة على املنطقـة
control the region.
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Wednesday, March 17,1999

Ramadan Korany
Researcher, ECSSR
United Arab Emirates

)105( سلسلة محاضرات

1999  مارس17 األربعاء
رمضان قرني
 مركز اإلمارات للدراسات والبحوث،باحث
 دولة اإلمارات العربية المتحدة،االستراتيجية

UAE Policy toward Central Asia
and the Caucasus Region

سياسة دولة اإلمارات العربية المتحدة
تجاه منطقة آسيا الوسطى والقوقاز

Central Asia and the Caucasus region – i.e., Tajikistan,
Turkmenistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan and Kazakhstan
– has a notable outreach into the Arabian Gulf region,
by virtue of its strategic geographical location, as it
links West Asia to East Asia and South Asia to North
Asia. The UAE enjoys good relations with the countries
throughout the region, with the UAE being one of the
first countries to recognize their respective independence
following the collapse of the Soviet Union. The UAE,
moreover, has provided a large amount of development
and humanitarian aid to these countries. The UAE
policy toward Central Asia and the Caucasus is rooted
in the country’s overall foreign policy outlook based on
mutual respect, non-interference in the internal affairs
of other nation-states and openness to each and every
country in the world. The UAE also aims to strengthen
bilateral relations, especially in economic and cultural
fields. It has made remarkable progress in this context,
where the trade between the two sides has increased, as
has the volume of investments. A number of positive
indicators suggest that the UAE seeks to remain a key
partner with these countries in the future.

، وتركامنستان، طاجكستان:تشـكل منطقة آسـيا الوسـطى والقوقاز
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 باباً مفتوحاً نحو منطقة، وكازاخسـتان، وأوزبكسـتان،وقرغيزسـتان
 حيث تربط، وذلـك بحكـم موقعهـا الجغرايف املميز،الخليـج العـريب
 وتتمتـع دولـة اإلمـارات.غـرب آسـيا برشقهـا وجنوبهـا بشمالها
 حيـث كانـت،العربيـة املتحـدة بعالقـات طيبـة مـع دول املنطقـة
اإلمـارات مـن أوائـل الـدول التـي اعرتفـت باسـتقالل هـذه الـدول
 وقامـت أيضـاً بتقديـم الكثير مـن،بعـد انهيـار االتحـاد السـوفيتي
 وتنطلـق سياسـة دولـة.املسـاعدات التنمويـة واإلنسـانية لدولهـا
اإلمـارات العربيـة املتحـدة تجـاه آسـيا الوسـطى ودول القوقـاز من
 وعـدم،ثوابـت هـذه السياسـة التـي تقـوم على االحترام املتبـادل
.التدخل يف الشـؤون الداخلية للدول واالنفتاح عىل كل دول العامل
 خاصة يف املجاالت،كما تهـدف الدولـة إىل تعزيـز العالقـات الثنائية
، وقد حققت تقدماً ملحوظاً يف هذا السـياق،االقتصادية والثقافية
 وهنـاك أيضاً منو يف حجم،حيـث زاد التبـادل التجـاري بين الجانبين
ً حيـث تسـعى اإلمـارات إىل أن تكـون رشيـكاً رئيسـيا،االسـتثامرات
 وهنـاك الكثير مـن املـؤرشات اإليجابيـة التي تسـاعد،لهـذه الـدول
.على تحقيـق ذلك يف املسـتقبل
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)106( سلسلة محاضرات

Wednesday, March 31,1999

1999  مارس31 األربعاء

Jamal Al-Rumaithi

جمال الرميثي

Researcher, ECSSR
United Arab Emirates

Addressing the “Millennium Bug”
in the UAE
The speaker talked about the “millennium bug” and
the way it is being handled by those concerned with
communication technology and the level of anxiety
about potential disorder. This subject raises many
concerns relating to computer systems and their
impact on the normal functioning of public and private
institutions. The speaker focused on the important
infrastructure that is available to state institutions in
the UAE, which would provide the necessary protection
for information networks. He also spoke about the
readiness required to address any problem of this kind,
and at the same time praised the level of awareness
among government officials and their wise management
of information security.
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 مركز اإلمارات للدراسات والبحوث،باحث
 دولة اإلمارات العربية المتحدة،االستراتيجية

:دولة اإلمارات العربية المتحدة
»مواجهة مشكلة «علة القرن
محاضتـه موضـوع
ناقـش األسـتاذ جمال الرميثـي ضمـن
َ
«علـة القـرن» وطـرق متثلهـا لـدى األوسـاط املعنيـة بتكنولوجيـا
االتصـال ومـا يرتتـب على ذلـك مـن قلـق يف األوسـاط الشـعبية
ً  حيـث يثير هـذا املوضـوع عـددا،نتيجـة االضطرابـات املحتملـة
مـن املخـاوف املتصلـة بأنظمـة الكمبيوتـر وانعكاسـاتها على
 حيـث،السير الطبيعـي الشـتغال املؤسسـات العامـة والخاصـة
ِ
املحـاض عنـد البنيـة التحتيـة املهمـة التـي تتوافـر عليهـا
توقـف
 التـي مـن شـأنها أن،مؤسسـات دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة
 كما تحـدث عـن.توفـر الحاميـة الرضوريـة لشـبكات املعلومـات
،مسـتوى التأهـب املطلـوب لتطويـق أي مشـكل مـن هـذا النوع
وأشـاد يف الوقت ذاته مبسـتوى الوعي لدى املسـؤولني الحكوميني
.يف الدولـة وحكمتهـم يف إدارة األمـن املعلومـايت
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Lecture Series No. (107)

Tuesday, April 6, 1999

Dr. Christian Koch
Researcher, ECSSR
United Arab Emirates

Kosovo: Background of the Conflict
and Future Repercussions
The Kosovo Liberation Army (KLA) began in 1997 to
attack the Yoguslavian forces. Serbian forces retaliated
violently calling for more Kosovars to resist. The KLA
began as a relatively small force, but with the help of
Albania it was able to obtain additional weapons and
volunteers, and was thus able to influence about 40
percent of the territory. In June 1997, Serbian forces
stepped up their campaign against the Kosovars,
which resulted in the displacement of large numbers
of Kosovar Albanians. In August of the same year, the
Serbian forces were able to overcome the KLA in large
swathes of territory. A focal point of the raging conflict
was near the Albanian border, where the two parties
were reviewing peace plans.

)107( سلسلة محاضرات

1999  إبريل6 الثالثاء
 كريستيان كوخ.د
 مركز اإلمارات للدراسات والبحوث،باحث
 دولة اإلمارات العربية المتحدة،االستراتيجية

 خلفية الصراع:كوسوفو
واالنعكاسات المستقبلية
 مبهاجمة القوات1997 بـدأت قـوات «جيش تحرير كوسـوفا» عـام
، وقـد قامـت قـوات األمـن الرصبية بـرد فعل عنيف،اليوغوسلافية
 وقد بدأ «جيش.األمر الذي دعا املزيد من الكوسوفيني للمقاومة
 ولكـن مبسـاعدة ألبانيا اسـتطاعت،تحريـر كوسـوفا» كقـوة صغيرة
الحصول عىل أسـلحة ومتط ّوعني فتمكنت من بسـط نفوذها عىل
 ويف يونيو من العام نفسـه ص ّعدت القوات. من اإلقليم%40 نحو
 األمـر الذي نتج عنه نزوح عدد،الرصبيـة حملتَهـا ضـ َّد الكوسـوف ّيني
، ويف أغسـطس.كبير مـن الكوسـوفيني مـن أصـل ألبـاين إىل ألبانيـا
»متكنت القوات الرصبية من التغلب عىل «جيش تحرير كوسـوفا
، وتركـزت املعارك قـرب الحدود األلبانية،يف معظـم مناطـق اإلقليـم
.حينام كان الطرفان يراجعان مخططات السلام

The UN condemned the Serbian violence against وقـد أدانـت األمـم املتحـدة اإلرهـاب الصريب ضـد القرويّني
Albanian villages. Conflict escalated between Serbian  وتصاعـدت املعـارك بين القـ ّوات الرصبيـة واملتم ّرديـن.األلبـان
forces and rebels (as well as civilians) leading to the
.1998  شـخصاً يف ديسـمرب50 (واملدنيين) فـأدّت إىل مقتـل
death of 50 people in December 1998.
ولقــد ترتبــت عــى النـزاع يف كوســوفو آثــار ســيئة يف البيئــة
The conflict in Kosovo wreaked havoc on innocent
ً وقــد س ـ ّجلت التقاريــر الدوليــة نقاط ـا،واملســتوطنات البرشيــة
civilians. A series of international reports condemned
the level of violence and human rights abusers and  هــي بحاجــة إىل املســاعدة،ًبيئيــة ســاخنة ملوثــة تلوث ـاً كثيف ـا
.اإلنســانية العاجلــة
highlightied the urgent need for humanitarian assistance.
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Lecture Series No. (108)

Wednesday, April 21,1999

Tayel Al-Hajji
Researcher, ECSSR
United Arab Emirates

GCC Intra-regional Trade
The Gulf Cooperation Council (GCC) was established
in 1981 in support of the aspirations of Gulf citizens,
among which notably included the desire for economic
unity. The GCC states concluded a series of agreements
aimed at constructing a viable framework for greater
economic cooperation and paving the way for the
exchange of goods and services among the GCC
countries. Despite certain achievements, especially in
the field of joint projects and investments, upon closer
inspection it becomes clearer that there has been a
limited amount of trade between member states, despite
the high volume of foreign trade among these countries,
the production capacity potentials and the wealth of
financial resources at their disposal. Further research is
required to assess the causes and factors that slow down
the process of economic integration and prevent a rise in
the volume of trade among these countries and the work
to overcome them.

115
Al Hasad_Arb Eng Lectures_1.indd 115

)108( سلسلة محاضرات

1999  إبريل21 األربعاء
طايل الحجي
 مركز اإلمارات للدراسات والبحوث،باحث
 دولة اإلمارات العربية المتحدة،االستراتيجية

التجارة البينية لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية
1981 تـم إنشـاء مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة عـام
،ليعبر عـن تطلعـات مواطنـي الدول األعضـاء يف املجـاالت كافة
 وقـد عقـدت دول املجلـس.ومـن أهمهـا الوحـدة االقتصاديـة
مجموعـة مـن االتفاقيـات التـي تهـدف إىل وضـع اإلطـار اللازم
للتعـاون االقتصـادي ومتهيـد الطريـق أمـام حركة التبادل للسـلع
، وبرغـم اإلنجازات التـي تحققت.والخدمـات بين دول املجلـس
 والتـي،خاصـة يف مجـال املرشوعـات واالسـتثامرات املشتركة
 فـإن املتأمل يف بعض املؤرشات، مليار دوالر30 وصلـت إىل نحـو
لـدول املجلـس ال بـد من أن يلحـظ محدوديـة الحركـة التجارية
 برغـم الحجم الكبير للتجـارة الخارجيـة لهذه،بين هـذه الـدول
الـدول وإمكاناتهـا اإلنتاجيـة وتوافـر املـوارد املاليـة لـدى معظم
 وهـذا مـا يتطلـب البحـث يف األسـباب والعوامـل.دول املنطقـة
التـي تبطّـئ عمليـة التكامـل االقتصـادي ويف الوقـت نفسـه
 والعمل،تعـوق زيـادة حجـم التبـادل التجـاري بني هـذه الـدول
.على تجاوزها
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Lecture Series No. (109)

Monday, May 3, 1999

Emad Y. Kaddorah
Researcher, ECSSR
United Arab Emirates

Turkish Policy in Central Asia
Turkey strengthened its ties with several Central Asian
countries following the collapse of the Soviet Union in
the early 1990s and the new found independence of such
countries. Turkey became one of the most important
external actors in Central Asia. Undoubtedly, a strong
rivalry exists between Turkey and Iran with regard to
trying to gain the upper hand within the Central Asian
region, where both countries have sought to capitalize
upon their cultural and geographical links they share
with the people spread throughout the region. The
speaker noted Turkey’s regional political ambitions;
however, Ankara’s limited financial resources and its
tendency to consolidate its relations with the West has
largely prevented such ambitions from fully blossoming.
The priority for Turkey in the 1990s was to encourage
more substantial cultural cooperation, part of which
was to be based on religious lines—coinciding with its
promotion of the need for Islamic countries to seize the
initiative in Central Asia.
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1999  مايو3 االثنني
عماد يوسف قدورة
 مركز اإلمارات للدراسات والبحوث،باحث
 دولة اإلمارات العربية المتحدة،االستراتيجية

السياسة التركية في منطقة
آسيا الوسطى
تطـورت عالقـات التعـاون بين تركيا ودول منطقة آسـيا الوسـطى
بعـد اسـتقالل هـذه الـدول عـن االتحـاد السـوفيتي يف بدايـة
 وقـد أصبحـت تركيـا أحـد الشركاء املهمين لـدول.التسـعينيات
 حيث، وهنـاك تنافس قوي بين تركيا وإيـران يف املنطقة.املنطقـة
تسـعى كل منهـا إىل اسـتثامر املعطيـات الحضاريـة والجغرافيـة
 والظـروف واألوضـاع،التـي تربطهما بشـعوب هـذه املنطقـة
 لتقـدم كل منهما،السياسـية واالقتصاديـة التـي متـر بهـا دولهـا
 باعتبـار أنهـا النمـوذج،نفسـها إىل هـذه الجمهوريـات الناشـئة
 والوجهـة املناسـبة لتلبيـة حاجاتهـا يف التنميـة السياسـية،األمثـل
 وهنـاك طموحـات.واالقتصاديـة وإعـادة استكشـاف هويتهـا
، إال أن املـوارد املاليـة املحـدودة لرتكيا،سياسـية لرتكيـا يف املنطقـة
باإلضافـة إىل اتجـاه هـذه البلاد لتوطيـد عالقاتها مـع الغرب حاال
 ومـن ثـم كانـت األولويـة خلال التسـعينيات للتعاون،دون ذلـك
 وخاصة تنشـيط الـدور الدعوي،الثقـايف مبـا يشـمل مجـال الديـن
للـدول اإلسلامية يف هـذه املنطقـة الحيويـة بالنسـبة إىل العـامل
.اإلسلامي
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Tuesday, May 11, 1999

Prof. Ibrahim M. Oweiss
Economic Advisor
Georgetown University
United States of America
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1999  مايو11الثالثاء
 عويس. إبراهيم م. د.أ
مستشار اقتصادي
جامعة جورج تاون
الواليات المتحدة األمريكية

Arab Gulf Economies:
Challenges for the 21st Century
with Special Reference
to the UAE Economy

اقتصادات دول مجلس التعاون لدول
 التحديات في القرن:الخليج العربية
 مع التركيز على،الحادي والعشرين
اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة

The speaker reviewed several common denominators
shared by the GCC economies such as the fact they have
witnessed uneven growth resulting mainly from some
exogenous factors. The challenges for the 21st century are
promising (provided certain favorable variables prevail)
or alarming (given other negative trends). Alternatively,
a combination of positive and negative factors may
shape the future of their countries.

ِ
املحـاض عـددا ً مـن املحاور والنقـاط الرئيسـية البارزة
اسـتعرض
والخاصـة بالصفـات املشتركة بين اقتصـادات دول مجلـس
 والتفاوت النسـبي يف مسـتويات،التعـاون لـدول الخليج العربية
منوهـا الناجـم عـن بعـض الظـروف الخارجيـة التـي مـرت بهـا
 والتحديـات التـي تواجـه دول املجلـس يف القـرن،املنطقـة
 والفـرص التـي سـتكون واعـدة إذا توافـرت،الحـادي والعرشيـن
.لهـا الظـروف املناسـبة

The speaker pointed to oil as a key strategic
commodity for the GCC countries and the backbone of
their economies. He presented a comprehensive analysis
of the potential challenges in the 21st century and some
of the internal regional factors, including population
growth and productivity. He also presented external
factors such as globalization and economic blocs, with
special reference to the UAE.
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ِ
املحـاض إىل النفـط باعتباره السـلعة االستراتيجية
وأشـار
 وقـدم.الرئيسـية لـدول املجلـس والعمـود الفقـري القتصاداتـه
،تحليلاً شـامالً للتحديـات املحتملـة يف القرن الحـادي والعرشين
 ومنهـا النمـو السـكاين،وبعـض العوامـل الداخليـة للمنطقـة
 والعوامـل الخارجيـة كالعوملة والتكتلات االقتصادية،واإلنتاجيـة
.مـع الرتكيـز على حالـة دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة
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Monday, May 24, 1999

Jasim Al-Hammadi
Researcher, ECSSR
United Arab Emirates

)111( سلسلة محاضرات

1999  مايو24 االثنني
جاسم الحمادي
 مركز اإلمارات للدراسات والبحوث،باحث
 دولة اإلمارات العربية المتحدة،االستراتيجية

The Role of the Private Sector in
Economic Development in the UAE

دور القطاع الخاص في التنمية االقتصادية
في دولة اإلمارات العربية المتحدة

The UAE economy, over the past decades, has seen a
remarkable shift in its strategic outlook (as evidenced
by concrete initiatives on the ground) toward building
a sustainable economy that is less vulnerable to threats
that might impact the global energy markets. Hence,
the UAE has looked to diversify the ways in which
it generates revenue–rather than relying on a single
commodity (oil) that is clearly vulnerable to any kind
of fluctuation in global energy prices and is therefore
incapable of providing a fixed and secure income for
the UAE economy. Thus, the UAE took a series of
concrete steps in this direction as embodied by the
growing importance of the non-oil sectors for the
national economy, including the industrial, services,
real estate, transport and communications sectors.
The contribution of these sectors in terms of the level
of investment, exports and production is necessary to
fortify the economy and enhance its ability to respond to
crises. The private sector has an important role in many
economic activities that increase the strength of the
economy and contribute to economic stability.

شـهد اقتصـاد دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة خلال العقـود
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املاضيـة تحـوالً الفتـاً للنظـر يف الـرؤى والخطـط االستراتيجية
واملبـادرات العمليـة على أرض الواقـع تجـاه بنـاء اقتصـاد
ً عوضـا،مسـتدام أقـل عرضـة للمخاطـر واألزمـات متنـوع املـوارد
عـن االعتماد على سـلعة وحيـدة (النفـط) معرضـة لتقلبـات
أسـعار السـوق العامليـة وغير كفيلـة بتوفير دخـل ثابـت وآمـن
 وقـد خطـت دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة خطوات.لالقتصـاد
 فكانـت محصلـة هـذا التوجـه الحكيـم،ثابتـة يف هـذا االتجـاه
للدولـة تنامـي الـدور الـذي تلعبـه القطاعـات غير النفطيـة
 والقطـاع، كالقطـاع الصناعـي والخدمـي،يف االقتصـاد الوطنـي
 وإن مسـاهمة هـذه القطاعـات يف.العقـاري والنقـل واالتصـاالت
االسـتثامر والصـادرات واإلنتـاج رضوريـة لزيـادة منعـة االقتصـاد
 وللقطـاع الخاص دور حيوي.ورفـع قدرتـه على مواجهـة األزمـات
ومهـم يف الكثير مـن األنشـطة االقتصاديـة التـي تعـزز متانـة
.االقتصـاد وتسـهم يف تحقيـق االسـتقرار االقتصـادي

118
1/8/2019 12:00:45 PM

Lecture Series No. (112)

)112( سلسلة محاضرات

Tuesday, June 8, 1999

1999  يونيو8 الثالثاء

Dr. James Zogby

 جيمس زغبي.د

Founder and President
Arab American Institute
United States of America

The Emerging Arab-American
Political Constituency
The speaker demonstrated that after 20 years, ArabAmericans can point to many important achievements:
Arab-Americans have taken decisive steps toward ending
political exclusion; they have built a community that
self-identifies as Arab-American; they have succeeded
in building a recognizable electoral base; and they have
built national and local organizations and institutions.

مؤسس ورئيس
المعهد العربي – األمريكي
الواليات المتحدة األمريكية

نشوء القاعدة االنتخابية
السياسية لألمريكيين العرب
ِ
املحـاض أن األمريكيين العـرب أصبـح يف وسـعهم بعـد مضي
أبـرز
 أن يشيروا إىل الكثير مـن اإلنجـازات،عرشيـن عامـاً مـن العمـل
 وأبرزهـا أنهم خطوا خطوات حاسـمة إلنهاء،املهمـة التـي حققوهـا
 ومتكنـوا مـن بنـاء جاليـة تتمتـع بهويـة ذاتيـة،عزلتهـم السياسـية
 ونجحـوا يف بنـاء قاعدة انتخابية،بوصفهـا جاليـة أمريكيـة – عربيـة
. واسـتطاعوا بناء تنظيامت ومؤسسـات قومية ومحلية،معرتف بها

He also mentioned several points—the most
important of which is that the US is basing its policy
toward the Middle East on serving its national interests.
He added that the pro-Israeli factions of the JewishAmerican community have, for 70 years, worked to
shape US foreign policy in support of Israel’s needs.

ِ
 كان مـن أبرزهـا،املحـاض إىل مجموعـة نقـاط
كما تطـرق
أن الواليـات املتحـدة األمريكيـة تبنـي سياسـاتها تجـاه الشرق
 كام أشـار إىل سـعي،األوسـط عىل أسـاس خدمة مصالحها القومية
الجامعـات املؤيـدة إلرسائيـل داخـل الجاليـة اليهوديـة األمريكيـة
على مـدى سـبعني عامـاً إىل تشـكيل السياسـة الخارجيـة للواليـات
The speaker highlighted the importance for Arab-  وأبرز،املتحـدة األمريكيـة وفـق توجهات تدعم املطالب اإلرسائيلية
Americans to create a counterweight equivalent to the املحـاض أهميـة اضطلاع األمريكيين العرب مبهمة خلق ثقل مضاد
ِ
pressure exerted from forces not pro-Arab.
.يُـوازي الضغـط الـذي متارسـه القـوى غير املؤيـدة للعـرب
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Tuesday, June15, 1999

Dr. Kamal Ali Beyoghlow

Professor of International Relations
and National Security, Marine Corps Command
and Staff College, United States of America

The Strategic Implications of
Chemical and Biological Weapons
for Gulf Security

)113( سلسلة محاضرات

1999  يونيو15 الثالثاء
 كمال علي بيوغلو.د
أستاذ العالقات الدولية واألمن القومي
كلية قيادة أركان الفيالق البحرية
الواليات المتحدة األمريكية

التأثيرات االستراتيجية لألسلحة
الكيماوية والبيولوجية
على أمن الخليج العربي

This lecture analyzed the strategic significance and
implications of chemical and biological weapons for
Gulf security. If bolstered with nuclear weapons, they
can be formidable instruments of power in the hands
of several regional players, including Iraq, Iran, Israel,
Pakistan and India.

ِ
املحـاض بالتحليـل مسـألة املضامني والتأثريات االستراتيجية
تنـاول
 التـي ميكنهـا أن،لألسـلحة الكيامويـة والبيولوجيـة يف أمـن الخليـج
تشـكل أدوات قـوة مرعبـة بأيـدي الكثير مـن الـدول اإلقليميـة
 وذلك إذا ما د ّعمت،كالعـراق وإيـران وإرسائيل وباكسـتان والهنـد
.بأسـلحة نووية

The lecture also analyzed the characteristics and
nature of these weapons and the prospect of their
regional proliferation in the 21st century and their impact
on military targets. The speaker argued that given the
rapid change in information technology worldwide,
nuclear, chemical and biological weapons are likely to
evolve increasingly as destabilizing factors in the Gulf.

املحاضة خصائص هذه األسـلحة وطبيعتها وآفاق
وعالجت
َ
،انتشـارها على الصعيـد اإلقليمـي يف القـرن الحـادي والعرشيـن
ِ
املحـاض أنـه مـن املرجـح
 وأكـد.وأثرهـا يف األهـداف العسـكرية
،أن تتطـور األسـلحة النوويـة والكيامويـة والبيولوجيـة أكثر فأكثر
ً بحيـث تصبـح عوامـل لزعزعـة االسـتقرار يف منطقـة الخليـج؛ نظـرا
.ًإىل التغير الرسيـع يف تقنيـة املعلومـات عامليـا

The study advocated a nuclear, biological and املحـاض إىل املحافظـة على منطقـة الخليج خالي ًة من
ِ
ودعـا
chemical weapon free zone in the Gulf as a confidencebuilding measure and as a means to ease regional  باعتبـار أن ذلـك يعـ ّد،األسـلحة النوويـة والكيامويـة والبيولوجيـة
. ووسـيلة لخفض التوتـرات اإلقليمية،أحـد إجـراءات بنـاء الثقـة
tensions.
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Tuesday, June 29, 1999

Nasim Zehra

National Security Analyst
Islamic Republic of Pakistan

The Future of Afghanistan
and Its Relations with Iran

)114( سلسلة محاضرات

1999  يونيو29 الثالثاء
نسيم زهرة
متخصصة في مجال األمن القومي
جمهورية باكستان اإلسالمية

..مستقبل أفغانستان
وعالقاتها مع إيران

ِ
ركـزت
The speaker focused on the birth of the Taliban in  باعتبـار،املحـاضة على حركـة طالبـان يف أفغانسـتان
Afghanistan viewed as being among the most significant ظهورهـا مـن أهـم األحداث السياسـية التـي وقعت خلال العقد
political events of the last decade in Southwest Asia. ًاألخير يف منطقـة جنـوب آسـيا؛ إذ متثـل أفغانسـتان اليـوم تحديا
Afghanistan poses a challenge to international and
.للدبلوماسـية الدوليـة والسياسـات اإلقليميـة
regional politics.
إن أي تحليـل سـليم لظاهـرة طالبـان يقتضي بالضرورة
Any analysis of the Taliban phenomenon necessitates
.تفهـم املحيطين املحلي واإلقليمـي اللذيـن نشـأت فيهما
a particular understanding of its domestic and regional
context. This aspect is of great importance to understand ويعـ ّد هـذا الجانـب ذا أهميـة كبرى يف تفهـم مسـتقبل
the future of Afghanistan. Having won the allegiance of  من مسـاحة%90 – %80 أفغانسـتان؛ فحركة طالبان تسـيطر عىل
local leaders, the Taliban dominates 80–90 percent of  وقـد تحقـق لهـا ذلـك بفضـل متكنهـا من اسـتقطاب،أفغانسـتان
Afghanistan,s territory. The Taliban also started to deal  كما بـدأت الحركـة يف التعامـل مـع.القـادة واألعيـان املحليين
with international organizations.
.الهيئـات الدوليـة
Iran remains a player in the battle of gaining
وتبقـى إيـران طرفـاً يف معركـة النفـوذ يف أفغانسـتان مـن
influence in Afghanistan through the Afghan Unity
Party, by offering military aid to the Northern Alliance.  وذلـك عن طريق تقديم املسـاعدة،خلال حزب الوحـدة األفغاين
However, the most important factor is that the Taliban  لكـن املهـم أنـه على الرغـم مـن.العسـكرية للتحالـف الشمايل
and Iran – though they were on the brink of war in أن الحـرب كانـت قـاب قوسين أو أدىن مـن االنـدالع بين طالبـان
August 1998 – are currently eschewing escalation and  فإن الجانبني يتحاشـيان،1998  خلال شـهر أغسـطس،واإليرانيين
.اآلن التصعيـد واملواجهـة
confrontation.
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الثالثاء  19أكتوبر 1999
د .بيتر جوبسر
رئيس البرنامج األمريكي
إلغاثة الالجئين في الشرق األدنى
الواليات المتحدة األمريكية

النظام السياسي في إسرائيل

)Lecture Series No. (115

Tuesday, October 19, 1999

Dr. Peter Gubser

President, American
)Near East Refugee Aid (ANERA
United States of America

The Israeli Political System

يسـتلهم النظـام السـيايس اإلرسائيلي قواعده من تجـارب تاريخية
متنوعـة سـابقة عىل تأسـيس دولة إرسائيل نفسـها عـام  ،1948إذ
ترشبـت القوانين واملؤسسـات مـن الحكـم العثامين الذي اسـتمر
فترة طويلـة ،ومـن حكـم االنتـداب الربيطـاين كذلـك ،وأيضـاً مـن
املؤسسـات الصهيونيـة املوجـودة يف أوروبـا ،التـي انتقلـت إىل
فلسـطني زمـن االنتـداب الربيطاين خلال الفترة  ،1948–1928وال
تزال هذه املؤسسـات والقوى تؤثر يف النظام السـيايس يف إرسائيل
واآلليـة التي يعمـل بها.
The speaker tackled the subject through three
ِ
املحاض املوضوع من خالل ثالثة محاور :األولthemes: first, the historical antecedents of the Israeli ،
وقد تناول
الجانب التاريخي الذي سبق تشكُّل النظام اإلرسائييل .والثاينsystem; second, the principal institutions and how they ،
املؤسسات الرئيسية يف النظام وكيف تتفاعل فيام بينها ومع القوى interact with major political forces in the country; and
السياسية الرئيسية يف الدولة .والثالث ،تحليل نتائج االنتخابات third, the analysis of the results of the Israeli elections
and the reasons for change in leadership in Israel.
اإلرسائيلية وأسباب تغري القيادة يف إرسائيل.

The Israeli political systems had developed even before
Israel itself was founded in 1948—as they had absorbed
laws and institutions from Ottoman rule, the British
Mandate and the Zionist Institutions that were based
in Europe and relocated in Palestine during the British
Mandate, 1928–1948. These institutions and political
forces continue to influence the Israeli political system.
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Monday, December 27, 1999

Nasser El-Deen El-Nashasheebi
Writer and Journalist
State of Palestine

Jerusalem and the Peace Process
in the Middle East
The speaker highlighted the continuing Judaization of
Jerusalem implemented by the Israeli government. In
addition to the policy of settlement, which is intended
to change the features of the Holy City, Israel continues
to demolish Arab homes, exercise a search policy, and
withdraw Arab identity cards from the Palestinians. It
never stops claiming that Jerusalem is Israel’s “eternal
capital.”

)116( سلسلة محاضرات

1999  ديسمرب27 االثنني
ناصر الدين النشاشيـبي
كاتب وصحفي
دولة فلسطين

 ومسيرة السالم..القدس
في الشرق األوسط
ِ
املحـاض إىل مـا تتعـرض لـه مدينـة القـدس مـن عمليـات
تطـرق
 حيـث تعيـش هـذه املدينـة،تهويـد مسـتمرة تقـوم بهـا إرسائيـل
 فباإلضافة إىل السياسـة االسـتيطانية،وضعـاً صعبـاً ومحزناً للغايـة
 ال تـزال إرسائيـل،التـي تهـدف إىل تغيير مالمـح املدينـة املقدسـة
مسـتمرة يف هـدم املنـازل العربيـة ومامرسـة سياسـة التفتيـش
 وهـي أيضــاً ال تنفـك،وسحــب الهويـات العربيـة مـن أصحابهـا
.تعلـن متسـكها بالقـدس املحتلـة عاصمـة أبديـة لهــا

Although Israel joined the UN in 1949 under the
وعلى الرغـم مـن انضامم إرسائيـل إىل هيئة األمـم املتحدة
condition of recognizing the international status of the
Holy City, it still rejects its status and declares Jerusalem  فإنها، رشيطـة املوافقـة على تدويـل املدينـة املقدسـة1949 عـام
. وتعلـن أن القـدس يهوديـة إىل األبـد،ال تـزال ترفـض كل ذلـك
Jewish forever.
Since the start of the Arab–Israeli peace process, ،ومنـذ بـدء مسيرة التسـوية السـلمية للنـزاع العـريب – اإلرسائييل
Jerusalem has remained a critical piece of the puzzle for كانـت القـدس وال تـزال بـؤرة االهتمام وحجر الزاويـة يف الوصول
comprehensive peace.
.إىل السلام الشامل
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Saturday, February 5, 2000

HE Dr. Saad Bin
Taflah Al-Ajemy

Former Minister of Information
State of Kuwait

Freedom of the Press in the
Arab Gulf States and Kuwait:
Nine Years after Liberation
The speaker showed how the media in the Arab Gulf
states is increasingly witnessing freedom of the press
and freedom of speech. The media is seeking to keep
pace with new technology imposed by the information
revolution. He urged more independence for the Gulf
press to expand the margin of the freedom of the press,
to enable it to positively contribute to constructive
criticism and the decision-making process.
The speaker focused also on the analytical role that
Kuwaiti media discourse has played nine years after its
liberation from the Iraqi invasion. Moreover, Kuwaiti
media discourse holds the very real potential of being
able to contribute to projecting major national issues.
He also spoke about the issue of Kuwait’s missing POWs
detained by Iraq, which is one of the most prominent
issues covered by the Kuwaiti media at the time.
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2000  فرباير5 السبت
 سعد بن.معالي د
طفلة العجمي
وزير اإلعالم األسبق
دولة الكويت

حرية الصحافة في دول
:الخليج العربية والكويت
تسع سنوات بعد التحرير
ِ
املحـاض إىل أن السـاحة اإلعالميـة يف دول الخليـج العربيـة
أشـار
 ومـن،تشـهد مزيـدا ً مـن الحريـات الصحفيـة وحريـة التعبير
الضروري أن تواكـب التقنيـة الحديثـة التـي تفرضهـا ثـورة
 وتحـدث عـن منـح مزيـد مـن االسـتقاللية للصحافـة،املعلومـات
الخليجيـة لتوسـيع هامـش الحريـة الصحفيـة لتسـهم يف النقـد
.اإليجـايب البنـاء والتأثير يف عمليـة صنـع القـرار
ِ
املحـاض على تحليـل الخطـاب اإلعالمـي الكويتـي
وركـز
وبين إىل
ّ ،بعـد مـرور تسـع سـنوات على تحريـر دولـة الكويـت
أي حـ ّد اسـتطاع الخطـاب اإلعالمـي الكويتـي أن يسـهم يف إبـراز
 وكيـف تـم تنسـيق الجهـود ملواجهـة،القضايـا الرئيسـية للدولـة
 كما تحـدث عـن قضيـة األرسى الكويتيين املحتجزين.التحديـات
 التـي تعترب من أبـرز القضايا التـي يتناولها الخطاب،لـدى العـراق
.اإلعالمـي الكويتـي يف هـذه املرحلـة
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األحد  6فرباير 2000
جون زغبي
الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة
زغبي العالمية
الواليات المتحدة األمريكية

االنتخابات األمريكية عام 2000

)Lecture Series No. (118

Sunday, February 6, 2000

John Zogby

President and Executive Director
Zogby International
United States of America

The 2000 American Elections

ِ
املحـاض تحليلاً النتخابـات الرئاسـة األمريكيـة وانتخابات
تنـاول
مجلسي النـواب والشـيوخ عـن واليـة نيويـورك األمريكيـة ،وقـدم
بوضـوح رشحـاً لتاريـخ االنتخابـات ،والشـخصيات التـي سـوف
تخوضهـا ،وقـراءة يف التوزيـع املتوقع ألصوات الناخبني .وتكتسـب
االنتخابـات الرئاسـية لعـام  2000أهميـة خاصـة ألن املنافسـة
سـتكون حاميـة فيهـا ،وذلـك ألسـباب عـدة مثلما أفـاد املحـارض،
مـن أبرزها ،السياسـة التي ينتهجهـا الرئيس بيـل كلينتون وأهمية
السياسـة الخارجيـة بصفة عامة والسياسـة الخارجيـة تجاه الرشق
األوسـط بصفـة خاصـة ،وسـيطرة أغلبيـة مـن الجمهوريين مقابل
الدميقراطيين على مجلـس النـواب األمريكي ،وذلـك مبعـدل 223
عضـوا ً و 211عضـوا ً على التوايل .ومعنـى ذلك ،أن زيـادة قليلة يف
The questions are: Would voters bring a new
نسـبة املقاعـد سترجح كفـة الدميقراطيني.
president and a new House of Representatives? And
والسـؤال املطـروح هـو :هـل سـيجلب الناخبـون رئيسـاً what is the importance of the presidential election
جديـدا ً ومجلـس نـواب جديـدا ً؟ ثـم مـا أهميـة حملـة انتخابـات campaign for the competition for seats in the House of
الرئاسـة بالنسـبة إىل املنافسـة على مقاعـد مجلـس النـواب؟
?Representatives

The speaker analyzed the presidential, House, and New
York Senate elections, offering a better understanding of
the history, personalities, the process and the numbers
behind these polls. The 2000 elections are particularly
important. They will be a fierce competition for several
reasons, notably the policies of President Bill Clinton,
and the importance of US foreign policy, especially
toward the Middle East. The House of Representatives is
controlled by a Republican majority of 223 to 211. Thus,
a swing of only a few seats could mean a Democratic
majority.
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األحد  6فرباير 2000

Sunday, February 6, 2000

د .جيمس زغبي

Dr. James Zogby

مؤسس ورئيس المعهد العربي األمريكي
الواليات المتحدة األمريكية

واقع الحوار حول الشرق األوسط:
تغير الرأي العام واالختالف الناشئ
في الرؤى الحزبية وموقف مرشحي
الرئاسة األمريكية النتخابات 2000
ِ
املحـاض عـن األعـوام الخمسـة والعرشيـن املاضيـة مـن
تحـدث
سياسـة الواليـات املتحـدة األمريكيـة يف الشرق األوسـط ومـا
شـهدته مـن تغيرات وتقلبات ،مركـزا ً نقاشـه عىل التغير الحادث
كل مـن الـرأي العـام األمريكي ،واملواقـف التـي
على مسـتوى ٍّ
يتخذهـا املرشـحون لتـويل املناصـب العامـة يف اإلدارة األمريكيـة،
وكذلـك توجهـات السياسـة األمريكيـة إزاء قضايا الرشق األوسـط.

Founder and President Arab American Institute
United States of America

The State of the Middle East Debate:
The Changing Public Opinion,
Emerging Partisan Split and Position
of the Presidential Candidates of 2000
Dr. Zogby reviewed the events of the last 25 years
and asserted that there has been a noticeable shift
in America’s attitude toward the Middle East. In his
discussion, the speaker focused on the change at the
level of the US public, and the positions taken by
candidates for public office in the US administration,
as well as the orientation of the US policy toward the
Middle East issues.

ِ
املحـاض
ومـن خلال اسـتعراضه لهـذه التغيرات حـاول
In his review of the changes, the speaker discussed
رصـد تشـابكات السياسـة األمريكيـة يف تفاعلهـا مـع الـرأي العـام
the intricacies of US politics in the interaction with
األمريكي وانعكاسـاتها على مواقـف املرشـحني للرئاسـة األمريكية the US public and their impact on the positions of
والربامـج االنتخابيـة لألحـزاب السياسـية.
presidential candidates and electoral programs of
political parties.
ونظـرا ً إىل األهميـة التـي تحظـى بهـا منطقـة الشرق
املحاض Given the importance of the Middle East for the
ِ
األوسـط بالنسـبة إىل الواليـات املتحـدة األمريكيـة ،يـرى
United States, the speaker sees that there is a need for a
رضورة إجـراء نقـاش عـام حـول قضايـا هـذه املنطقـة ،يتجـاوز
debate on the issues of the region, especially those that
سـقف وسـلبيات وسـائل اإلعلام األمريكيـة التي فشـلت يف تناول
the media have failed to address.
هـذا النقـاش وإثرائـه.
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Lecture Series No. (120)

Tuesday, February 8, 2000

Prof. Christoph Schreuer
Vice-president, European Law Institute
University of Salzburg
Republic of Austria

Sources of International Law:
Scope and Application
The speaker said that the sources of international law,
according to the traditional understanding, are limited
to the list contained in the Statute of the International
Court of Justice. However, rapid international
developments, over the last few decades, required
adding the resolutions of international organizations
to this list. He added that the actual practice, at the
level of international relations, experienced overlapping
sources of international law. Thus, resolving many issues
requires referring to most, if not all, of these sources.
In addition, there are new cases that entail
international organizations to issue resolutions rather
than being restricted to the provisions of the international
norms; they can be integrated into multilateral treaties, a
process known as codification.
The speaker also pointed out that developing
an international law usually requires relying on the
cooperation of a group of countries due to the absence
of an effective central legislature. In the same context,
the speaker added that developing the international law
and drafting new sources for its system will continue
to be a major challenge posed on the international
community.
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2000  فرباير8 الثالثاء
 كريستوف شروير. د.أ
أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي ونائب رئيس
 جامعة سالزبيرج،معهد القانون األوروبي
جمهورية النمسا

..القانون الدولي
المصادر والتطبيق
ِ
 حسـب الفهـم،املحـاض إىل أن مصـادر القانـون الـدويل
أشـار
 تقتصر على القامئـة املتض َّمنـة يف قانـون،)التقليـدي (الكالسـييك
 غير أن التطـورات الدوليـة املتسـارعة،محكمـة العـدل الدوليـة
خلال العقـود القليلـة األخيرة صـارت تقتضي إضافـة قـرارات
 مضيفـاً أن املامرسـة الفعلية،املنظمات الدوليـة إىل هـذه القامئـة
على مسـتوى العالقـات الدوليـة تشـهد تداخـل مصـادر القانـون
 كما أن كثيرا ً مـن الحـاالت يسـتدعي حلهـا،الـدويل فيما بينهـا
.الرجـوع إىل معظـم هـذه املصـادر أو كلهـا
 هناك حاالت مسـتحدثة صارت تسـتلزم،باإلضافـة إىل ذلك
اسـتصدار قـرارات مـن منظمات دولية بـدالً من قصر النظر عىل
 كما يحتمـل أحيانـاً دمجهـا يف معاهدات،أحـكام العـرف الـدويل
 كما لفـت. وهـو مـا يعـرف بعمليـة التقنين،متعـددة األطـراف
ِ
املحـاض النظـر إىل أن وضـع قانـون دويل يتطلـب عـادة االعتماد
شرع مركزي
ّ على تعـاون مجموعـة مـن الـدول نظـرا ً إىل غياب م
 وأضـاف يف السـياق ذاته أن مسـألة تطوير القانـون الدويل،فعـال
وصياغـة مصـادر جديـدة ملنظومته سـتظل واحدة مـن التحديات
.الكبرى املفروضـة يف عـامل اليوم
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Sunday, February 20, 2000

Dr. Peter Huenseler
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2000  فرباير20 األحد
 بيتر هنسلر.د

Chief Researcher, German Association
for Research and Scientific Application (ASRI)
Federal Republic of Germany

 الرابطة األلمانية للبحث،محلل رئيس
والتطبيق العلمي
جمهورية ألمانيا االتحادية

The Gulf and Central Asia

الخليج وآسيا الوسطى

The speaker noted that the balance of power in the
Arabian Gulf region is undergoing a constant barrage
of regional and international developments, notably: the
emergence of six new Muslim states in Central Asia and
Caucasus; the dispute over Caspian energy and pipeline
issues; and the diversification of demand for Arabian
Gulf oil.
These development presented the Arab Gulf states
with a number of challenges: the evolution of the role
played by Iran as a regional player in Central Asia
and the Arabian Gulf, in light of its nuclear technical
capabilities; the formulation of a policy to counter the
proliferation of weapons of mass destruction in the
Arabian Gulf region; rethinking the new role of Turkey
in the Arabian Gulf and Central Asia; facilitating Iraq’s
integration into the political processes of the Arab Gulf
states; and monitoring Russia’s policy toward the Islamic
movements near the Russian southern borders, with
a need to assess the commitment of the United States
toward Arabian Gulf security.
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ِ
املحـاض إىل جملـة التطـورات اإلقليميـة والدوليـة املتالحقـة
أشـار
 ومـن،وذات التأثير يف موازيـن القـوى يف منطقـة الخليـج العـريب
أهمها ظهور سـت دول إسلامية جديدة يف منطقة آسـيا الوسـطى
 وانفجـار النـزاع حـول مصـادر الطاقـة يف بحـر قزويـن،والقوقـاز
 فضلاً عـن تنويـع الطلب،ومسـألة خطـوط األنابيـب املتعلقـة بهـا
.على نفـط منطقـة الخليـج العـريب
وهذه كلها معطيات تجعل دول الخليج العربية يف مواجهة
 على رأسـها تطـور الـدور الـذي تؤديـه إيران،عـدد مـن التحديـات
كطـرف إقليمـي يف آسـيا الوسـطى ومنطقـة الخليـج العـريب يف
 وصياغـة سياسـة ملواجهـة انتشــار،ضـوء قدراتهـا التقنيـة النوويـة
 وإعـادة النظـر،أسـلحة الدمـار الشـامل يف منطقـة الخليـج العـريب
،يف دور تركيـا الجديـد يف منطقـة الخليـج العـريب وآسـيا الوسـطى
ثـم تسـهيل اندمـاج العـراق يف برامـج العمليـات السياسـية لـدول
 وأخيرا ً مراقبـة السياسـة الروسـية تجـاه الحركات،الخليـج العربيـة
 مـع رضورة تقييـم،اإلسلامية بالقـرب مـن حـدود روسـيا الجنوبيـة
.التـزام الواليـات املتحـدة األمريكيـة تجـاه أمـن الخليـج العـريب
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Saturday, March 11, 2000

2000  مارس11 السبت

Roscoe Suddarth

روسكو سودارت

President Middle East Institute
United States of America

US Perspectives on the
Middle East (Joint)
The speaker presented current issues and key developments
in the Middle East from a US standpoint. He descussed
the volatile situation in Iraq as a result of the UN
sanctions and the debate about the new inspection
mission and the challenges it faces.

رئيس معهد الشرق األوسط
الواليات المتحدة األمريكية

النظرة األمريكية لقضايا
)الشرق األوسط (مشتركة
ِ
املحـاض القضايـا والتطـورات الراهنـة يف منطقة الرشق
اسـتعرض
 وكذلـك الوضـع املتقلـب،األوسـط مـن وجهـة النظـر األمريكيـة
 ومـا،يف العـراق نتيجـة العقوبـات التـي فرضتهـا األمـم املتحـدة
يـدور مـن جدل حـول بعثـة التفتيش الجديـدة والتحديـات التي
.تواجهها

The speaker highlighted the popular mandate
وتـم تسـليط الضـوء أيضـاً على التفويـض الشـعبي الـذي
won by President Khatami’s reformist faction in the
حصـل عليـه التيـار اإلصالحـي بزعامـة الرئيـس اإليـراين محمـد
parliamentary elections (Shura Council), and its long وانعكاسـاته،خامتـي يف االنتخابـات الربملانيـة ملجلـس الشـورى
term implications on the region.
.بعيـدة املـدى على املنطقـة
He also discussed the perils that beset the Arabوبحثــت
َ
Israeli peace negotiations aimed at finding a final and املحــاضة مــن جهــة أخــرى األخطــار التــي
تحــدق مبفاوضــات الســام العربيــة – اإلرسائيليــة الســاعية إىل
comprehensive settlement.
.إيجــاد تســوية نهائيــة وشــاملة
The speaker reviewed some of the main global

ِ
economic issues affecting the Middle East, especially the املحـاض بعـض قضايـا االقتصـاد العاملـي
كما اسـتعرض
potential impacts of the information revolution and the  وخاصة ما سـتخلفه ثورة،الرئيسـية التـي تؤثـر يف الرشق األوسـط
globalization phenomenon on the region.
.املعلومـات وظاهـرة العوملـة مـن آثـار على املنطقـة
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Saturday, March 11, 2000

2000  مارس11 السبت

Richard W. Murphy

 ميرفي.ريتشارد و

Former Ambassador, Senior Fellow
US Council on Foreign Relations
United States of America

US Perspectives on the
Middle East (Joint)

سفير سابق وزميل أول
مجلس العالقات الخارجية األمريكية
الواليات المتحدة األمريكية

النظرة األمريكية لقضايا
)الشرق األوسط (مشتركة

The speaker addressed the US strategy in relation to املحـاض االستراتيجية األمريكية إزاء قضايا الرشق األوسـط
ِ
تنـاول
Middle East current affairs through the interaction with الراهنـة مـن خلال تفاعلهـا مـع تطـورات العمليـة السـلمية بين
the developments of the Arab-Israeli peace process, the
العـرب وإرسائيـل ومآل العقوبـات الدولية املفروضـة عىل العراق
UN sanctions on Iraq and the situation in Iran.
.والوضـع يف إيران
He stressed the need for the US to have a more
ِ
وشـدد
active role as a patron of peace in the region and the املحـاض على التـزام الواليـات املتحـدة األمريكيـة
necessity to overcome the status of war it has lived بتفعيـل دورهـا كـرا ٍع للسلام يف املنطقـة ورضورة تجـاوز حالـة
through for the past fifty years. He also reiterated the  كام،الحـرب التـي تعيشـها منـذ أكثر مـن نصـف قـرن من الزمـن
importance of intensifying good intention initiatives
and of creating opportunities for economic cooperation تحـدث عـن رضورة تكثيـف مبـادرات حسـن النيـة وخلـق فـرص
among the countries of the Middle East to enhance the للتعـاون االقتصـادي بين دول منطقـة الشرق األوسـط لتعزيـز
peace settlement.
.املسـار السـلمي
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Sunday, April 9, 2000

Dr. Youssef Abdullah Nosseir
President, National Information Center
Hashemite Kingdom of Jordan

The Jordanian Experience in Building
an Information Infrastructure
Dr. Nosseir dealt with the Jordanian experience in
organizing, coordinating, and managing information to
utilize it as a major resource in the development process.
He said that the National Information Center (NIC)
aims to build and administer an integrated information
system at the national level.

)124( سلسلة محاضرات

2000  إبريل9 األحد
 يوسف عبداهلل نصير.د
رئيس مركز المعلومات الوطني
المملكة األردنية الهاشمية

التجربة األردنية في بناء
البنية التحتية المعلوماتية
ِ
املحـاض التجربـة األردنيـة يف مجـال إدارة املعلومـات
اسـتعرض
على املسـتوى الوطنـي السـتغاللها كمـورد أسـايس يف العمليـة
 وتحـدث عـن إنشـاء مركـز املعلومـات الوطنـي الـذي،التنمويـة
يهـدف إىل بنـاء نظـام متكامـل للمعلومات وإدارته عىل املسـتوى
.الوطنـي

Jordan’s NIC coordinates the provision of various
types of data for policy-makers, decision-makers and
researchers, through a specialized system at the national
level, where this system is based on vital information
related to the following three elements: human resources,
economic indicators, and natural resources.

ويتعلـق األمـر مبركـز يعمـل على تنسـيق الجهـود وتنظيم
 مـن أجـل توفير املعلومـة الدقيقـة بأشـكالها املختلفـة،العمـل
 ومتخـذي القـرار والباحثين من خلال نظام،لصانعـي السياسـات
 حيـث يعتمـد هـذا النظام عىل،متخصـص على الصعيـد الوطنـي
 املـوارد:املعلومـات الحيويـة املرتبطـة باملحـاور الثالثـة اآلتيـة
The speaker added that the NIC has contributed to  وقد أسـهم. واملـوارد الطبيعيـة، واملـؤرشات االقتصاديـة،البرشيـة
raising the technical competences and capabilities in this املركـز يف رفـع الكفـاءة والقـدرات الفنية يف هـذا املجال من خالل
field through a clear strategy for the flow of information استراتيجية واضحـة املعـامل النسـياب املعلومـات يف شـبكة نظـام
in the network of the national information system.
.املعلومـات الوطنـي
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الثالثاء  11إبريل 2000
د .إبراهيم عبدالحميد إسماعيل
كبير المهندسين ومستشار لشؤون
النفط واالقتصاد ،وزارة الطاقة
دولة اإلمارات العربية المتحدة

توقعات أسعار النفط خالل وبعد
عام  2000ودور منظمة «أوبك»

)Lecture Series No. (125

Tuesday, April 11, 2000

Dr. Ibrahim Abdel Hameed Ismail
Chief Engineer, Consultant of Petroleum
& Economic Affairs, UAE Ministry of Energy
United Arab Emirates

Predicting Oil Prices in the
Year 2000 and the Role of OPEC
The speaker talked about oil markets that have been
experiencing much fluctuation, for almost two years,
because of global events, such as conflicts, rumors,
statements, and the market forces of supply and
demand. With regard to the deteriorating energy
markets, as illustrated by low prices over the past
two years, the speaker linked such an event to the
economic crisis of the Southeast Asian countries,
which led to an imbalance between global oil supply
and demand.

ِ
املحـاض عـن أسـواق النفـط التـي تشـهد ،منـذ سـنتني
تحـدث
تقريبـاً ،اضطرابـات وتقلبـات مرتبطـة بعوامل مختلفـة من حيث
قـوة تأثريهـا ،وهـي عوامـل تعـود عمومـاً إىل األحـداث العامليـة
واإلقليميـة واملضاربـات ،بـل وحتـى الشـائعات والترصيحـات،
فضلاً عـن تأثرهـا بقـوى السـوق التقليديـة مـن عـرض وطلـب.
وفيما يخـص تدهـور حالـة األسـواق التـي ترجمهـا تدين األسـعار
ِ
املحـاض ربطهـا باألزمـة االقتصاديـة
يف السـنتني املاضيتين ،فـإن
لـدول جنـوب رشق آسـيا ،وهـي األزمـة التـي نتـج عنهـا اختلال
ميـزان العـرض والطلب على السـوق النفطية .واسـتعرض يف هذا
الشـأن دور منظمـة الـدول املصـدرة للنفـط «أوبـك» يف عمليـة The speaker reviewed OPEC’s role in restoring the
إعـادة االسـتقرار وضبـط توازنـات السـوق الـذي تعـرض لالختالل stability of oil markets after the period of instability
منـذ نهايـة عـام  1998وبدايـة عـام .1999
from late 1998 to early 1999.
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سلسلة محاضرات ()126

األحد  23إبريل 2000

)Lecture Series No. (126

Sunday, April 23, 2000

عدنان أمين شعبان

Adnan Ameen Shaaban

مفهوم األمن في ظل
النظام العالمي الجديد

The Concept of Security
in the New World Order

عميد متقاعد
الجمهورية اللبنانية

ِ
املحـاض عـن التطـور الـذي لحـق بالعـامل عقـب نهايـة
تحـدث
الحـرب البـاردة ،مـا أفـرز ديناميـة على مسـتوى العالقـات
الدوليـة تتسـم بفقدان اسـتثنايئ للتـوازن عىل الخريطـة العاملية،
وأنتـج تفاوتـاً متعـدد األبعاد وعلى املسـتويات كافة استراتيجياً
واقتصاديـاً وسياسـياً وعقائديـاً رافقتـه كـوارث ونكبـات أربكـت
السـيطرة على إدارة العـامل وجعلـت منهـا مهمة صعبة ،والسـيام
يف ظـل االختلاف يف ترتيـب األولويـات بين الواليـات املتحـدة
األمريكيـة والقـوى التـي متتلـك طاقـة نوويـة ودميغرافيـة ال
يسـتهان بهـا.
ِ
املحـاض قضيـة الثنائيـة القطبيـة التـي أفـرزت
كما تنـاول
مفاهيـم «األمـن الثابـت» ،و«األمـن الديناميكي» ،و«األمـن
الوقـايئ» ،وكذلـك قضايـا مرحلـة مـا بعـد الحـرب البـاردة ،وحـق
التدخـل واسـتثامر العمـل اإلنسـاين كذريعـة لتحقيـق أهـداف
سياسـية وعسـكرية .كام تطرق الحديث إىل مسألة الدين واإلعالم
ورشح داللـة التفسير األمنـي للتاريخ ومدى إمكانية نشـوء توازن
قـوى جديـد يعـود بالعـامل إىل ثنائيـة قطبيـة أو تعدديـة قطبيـة
ذات قيـادة أحاديـة.
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Retired Brigadier General
Lebanese Republic

The speaker talked about the international
developments after the Cold War that led to a security
dynamic characterized by a global imbalance on
the world map, multi-dimensional variations on all
strategic, economic, political and ideological levels,
and ensuing catastrophes. Global management is a
difficult task, clouded by priority differences over
crises between the US and nuclear and demographic
powers.
The speaker focused on bipolarity (which produced
the concepts of “hard security,” “dynamic security” and
“preventive security”), the post-Cold War era and the
right to intervene on humanitarian grounds to achieve
political and military goals. He also talked about
religion and the media and explained the significance
of the possibility of an emerging power balance that
may lead to bi-, multi-, or unipolar leadership.
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Wednesday, May 10, 2000

Michael R. McDonald

President, Michael McDonald & Associates, Inc.
United States of America

Money Laundering
The speaker focused on anti-money laundering
initiatives as international tools to fight organized crime,
and explored organizational and legislative programs in
different countries. McDonald urged setting up financial
investigation units at the national level entrusted with
the task of reviewing financial reports and intelligence as
well as managing financial information compatible with
state privacy protocols and legislative systems.
At the legislative level, the speaker presented a tenpoint regulatory program recommended by experts in
the Money Laundering Alert that would allow financial
institutions to protect themselves from criminal
exploitation for money laundering purposes.
A summary was also given of the Financial Action
Task Force recommendations on developing antimoney laundering programs. It reviewed a number of
plans regarding money laundering taking place in the
international money world.
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2000  مايو10 األربعاء
 ماكدونالد.مايكل ر
رئيس مؤسسة مايكل ماكدونالد وشركاؤه
الواليات المتحدة األمريكية

غسل األموال
املحـاضة الضـوء على مراحـل تطـور املبـادرات الخاصـة
ألقـت
َ
مبكافحـة غسـل األمـوال باعتبارهـا أداة دوليـة ملحاربـة الجرميـة
 كما قدمـت مقرتحات.املنظمـة وتتبعهـا على جميـع املسـتويات
ميكنهـا تعزيـز السياسـة األمنيـة يف املوضـوع كتطويـر وحـدة
 التـي تقـوم مبراجعـة،FIU – التحقيقـات أو املخابـرات املاليـة
التقاريـر واملعلومـات االسـتخباراتية املاليـة وتديـر املعلومـات
املاليـة مـن دون املس بخصوصيـة الدولـة وبروتوكوالتها وأنظمتها
 وعلى املسـتوى الترشيعـي عرضت برنامجـاً من عرش،الترشيعيـة
 بحسـب الخبراء يف مؤسسـة «التوعيـة بشـؤون،ً خطـوات قـادرا
 على تحصين املؤسسـات املاليـة مـن مخاطـر،»غسـل األمـوال
.االخرتاقـات اإلجراميـة وغسـل األمـوال
املحـاضة عرضـاً موجـزا ً حـول توصيـات «قـوة
كما قدمـت
َ
) املتعلـقFinancial Action Task Force( »مهـام العمـل املـايل
 واسـتعرضت يف السـياق،بتطويـر برامـج مكافحـة غسـل األمـوال
ذاتـه عـددا ً مـن الخطـط يف مجال غسـل األمـوال الجاريـة يف عامل
.املـال الدويل

134
1/8/2019 12:00:48 PM

Lecture Series No. (128)

Tuesday, May 16, 2000

Marc Gedopt

Ambassador of the Kingdom
of Belgium to the United Arab Emirates

The Evolution of International
Environmental Negotiations
The speaker reviewed how international environmental
negotiations evolved from a concern for local problems
in the industrialized world, to cover transnational
environment and development issues. The two UN
Conferences on Environment, in Stockholm (1972)
and Rio de Janeiro (1992), were taken as the two poles
in this evolution.
The speaker added that the policy instruments
used had evolved from remedial actions to preventive
measures and he talked about the use of economic
instruments and their impact on the environment.
According to the speaker, these shifts signify that
environmental negotiations have changed from
being a peripheral issue in international politics to
a core issue.
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2000  مايو16 الثالثاء
مارك جيدوبت
سفير مملكة بلجيكا لدى
دولة اإلمارات العربية المتحدة

تطور المفاوضات
الدولية حول البيئة
املحـاضة ملحـة موجـزة عـن تطـور مسـار املفاوضات
اسـتعرضت
َ
 بـدءا ً مـن املشـكالت املحليـة التـي يعانيها،الدوليـة حـول البيئـة
 وصـوالً إىل قضايـا تجـاوزت الحــدود القوميـة،العـامل الصناعـي
ِ
املحـاض أن
 وقـد اعتبر.ذات عالقـة مبوضوعـات البيئـة والتنميـة
1972 مؤمتـري األمـم املتحـدة اللذيـن عقـدا يف اسـتوكهومل عـام
 يشـكالن محطتني رئيسـيتني يف هذا،1992 وريـو دي جانيرو عـام
 وتطـرق إىل أهميـة البيئـة يف الخطـط السياسـية وانتقالها.املسـار
مـن مسـتوى إجـراءات بسـيطة تهـدف إىل معالجـة املوقـف إىل
ِ
املحـاض موضـوع
 كما تنـاول،مسـتوى اإلجـراءات الوقائيـة
،االسـتخدام املتزايـد للوسـائل االقتصاديـة وتأثريهـا يف البيئـة
 على أن، بحسـب املحـارض،ًحيـث تـدل هـذه التحـوالت جميعـا
املفاوضـات الدوليـة حـول البيئـة قـد تغيرت مـن كونهـا مجـرد
.قضيـة ثانويـة يف السياسـة الدوليـة إىل قضيـة محوريـة
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األحد  21مايو 2000
د .مطر أحمد عبداهلل
جمعة آل علي
رئيس الشعبة اإلحصائية ،دائرة التخطيط
أبوظبي ،دولة اإلمارات العربية المتحدة

واقع التركيبة السكانية ومستقبلها
في دولة اإلمارات العربية المتحدة
ِ
املحـاض مشـكلة الرتكيبـة السـكانية يف دولـة اإلمـارات
تنـاول
العربيـة املتحـدة بشـكل عـام عبر تشـخيص واقعهـا واسـترشاف
آفـاق تطورهـا ،مـن خلال تقديـم ملحـة حـول طبيعـة السـكان
يف الدولـة وعوامـل النمـو والتغير التـي طـرأت على تركيبتهـم
الدميغرافيـة منـذ الطفـرة النفطيـة التـي تعترب بدايـة التحول .كام
ركـز على مظاهـر الخلـل الـذي أصـاب التكويـن السـكاين للدولة
معتمـدا ً على بيانـات التعدادات السـكانية التي أجريـت منذ عام
 1968حتـى آخـر تعـداد أجـري عـام .1995

)Lecture Series No. (129

Sunday, May 21, 2000

Dr. Matar Ahmad
Abdullah J. Al-Ali

Head of the Statistical Division, Planning Department
Abu Dhabi, United Arab Emirates

The UAE Population Structure:
Its Present and Future
This lecture dealt with the problem of the UAE
population structure. It sought to identify the
composition of the UAE population and the growth
and change factors affecting the demographic
structure since the oil boom, which has led to an
imbalance in UAE population. The analysis was
based on census figures from 1968 until 1995.

Dr. Abdullah predicted future trends in the
وقـدم أيضـاً قـراءة ملسـتقبل الرتكيبـة السـكانية يف دولـة
اإلمـارات العربيـة املتحـدة يف حال اسـتمرار األوضـاع عىل ما هي UAE population structure and suggested solutions
to minimize the worsening population situation.
عليـه ومـا يرتتـب على ذلـك مـن آثـار .وض ّمـن محارضتـه ،يف
الختـام ،عـددا ً مـن االقرتاحـات التـي ميكنها أن تسـاعد على الحد
مـن تفاقـم املشـكلة السـكانية يف الدولـة.
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Tuesday, May 23, 2000

2000  مايو23 الثالثاء

Dr. Ahmad Shikara

 أحمد شكارة.د

Research Fellow, Department of Political Studies
Auckland University, New Zealand

زميل باحث في قسم الدراسات السياسية
 نيوزلندا،جامعة أوكالند

The Implications of the Triangular
Iranian–Iraqi–Turkish Relations
for Gulf Security

انعكاسات العالقات الثالثية
بين إيران والعراق وتركيا
على أمن الخليج

The speaker stressed the need for Iran, Iraq and Turkey
to come together to formulate a coordinated strategic
vision for Gulf security, given the conflict of national
interests among these countries and the impact thereof
on the stability of the region. He noted the importance
of the integration of these countries in the Gulf security
system and the importance of efforts in this context. Any
attempt to forge an alliance among the three countries
seems a premature endeavor. They prefer to pursue
their strategic objectives either unilaterally or through
bilateral interaction, notwithstanding certain areas of
concern, particularly the question relating to Iraq’s fate
in the foreseeable future.
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ِ
 إيـران والعـراق:املحـاض رضورة اجتماع الـدول الثلاث
أكـد
، على رؤية استراتيجية موحـدة فيام يتعلق بأمـن الخليج،وتركيـا
بالنظـر إىل تضـارب املصالـح القوميـة بين هـذه الـدول وانعكاس
 وذكـر أهميـة اندمـاج هـذه الـدول،ذلـك على اسـتقرار املنطقـة
يف منظومـة األمـن الخليجـي وأهميـة الجهـود املبذولـة يف هـذا
 كما حكـم بغيـاب النضـج على كل محاولـة لتشـكيل.السـياق
 وانتقـد،حلـف بين هـذه الـدول الثلاث يف املرحلـة الراهنـة
 إىل تحقيـق أهـداف ومصالـح،ً األحـادي أو الثنـايئ أحيانـا،سـعيها
 ُمبديـاً يف الوقت نفسـه التخوفات بشـأن مصير العراق يف،خاصـة
.املسـتقبل القريـب
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Sunday, June 11, 2000

2000  يونيو11 األحد

Dr. Clive Jones

 كاليف جونز.د

Senior Lecturer at the Institute for
Politics and International Studies
University of Leeds, United Kingdom

Sailing without an Anchor:
Contemporary Determinants
of US Policy in the Arabian Gulf
The speaker analyzed Cold War conditions and how
the end of the Cold War contributed to a notable shift
in the balance of power from a bipolar world to one
that is largely dictated by the United States. The speaker
stressed that US foreign policy toward the Arabian Gulf
lacks a sense of purpose and clarity of thought, which
caused its “dual containment” strategy to encounter a
number of difficulties in terms of adapting to shifting
regional alliances.

محاضر رئيس في معهد الدراسات
 جامعة ليدز،السياسية والدولية
المملكة المتحدة

 المحددات:اإلبحار دون مرساة
المعاصرة للسياسة األمريكية
في الخليج العربي
ِ
املحـاض بالتحليـل والتمحيـص الدقيقين ظـروف الحـرب
تنـاول
البـاردة التـي أسـهمت نهايتهـا يف انزياح العـامل عن نظـام الثنائية
،القطبيـة وهيمنـة الواليـات املتحـدة األمريكيـة على إدارة العـامل
ِ
املحـاض أن
 وقـد أكـد.مـا يبرر االهتمام بسياسـتها الخارجيـة
سياسـة الواليـات املتحـدة األمريكية تجـاه الخليـج تعوزها وحدة
 األمـر الـذي جعـل استراتيجية «االحتواء،الهـدف ووضـوح الفكـر
 تواجـه صعوبـات التكيـف مـع أمنـاط، التـي تتبناهـا،»املـزدوج
.التحالـف املتغيرة يف سـائر أنحـاء املنطقـة

The speaker acknowledged the US’ ability to deploy املحـاض بقـدرة الواليـات املتحـدة عىل نرش
ِ
وبرغـم إقـرار
its troops and impose itself throughout the region.  فـإن السـؤال يبقـى،قواتهـا وفـرض نفوذهـا يف عمـوم املنطقـة
However, the question marks remain over the political
عالقـاً بخصـوص مدى توافر اإلرادة السياسـية للقيـام بذلك؛ إذ إن
willingness within the US to take such action.
.الوسـائل ال تتطابـق دامئـاً مـع الغايات
The speaker concluded that Washington’s
ِ
وخلـص
abandonment of its “dual containment” strategy and the املحـاض إىل أن تخلي واشـنطن عـن استراتيجية
changed patterns of bilateral relations throughout the  وتغري أمناط العالقات الثنائية يف سـائر أرجاء،»«االحتـواء املـزدوج
Gulf put its policy in the region at the risk of “sailing  يضعـان سياسـتها يف املنطقـة عرضة لخطـر «اإلبحار دون،الخليـج
without an anchor.”
.»مرساة
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Lecture Series No. (132)

Sunday, June 18, 2000

Nasim Zehra

National Security Analyst
Islamic Republic of Pakistan

The Political System in Pakistan
The death of the main political leaders, Muhammad Ali
Jinnah and Liaquat Ali Khan, less than four years after
the founding of Pakistan, marked the beginning of a
tussle between weak politicians and powerful members
of the defense and civil establishments. She stressed the
fact that Pakistan had been under martial and semimartial law for at least twenty-five years of its fifty-year
history.
The speaker added that the state does not function
as a coherent unit and the inter-institutional relations
are often marked by competitiveness and conflict
rather than integration and cooperation. Consequently,
the state has become vulnerable to the influence of
powerful institutions. The army has now assigned itself
the role of final arbitrator and the task of reforming the
state structure.
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2000  يونيو18 األحد
نسيم زهرة
متخصصة في مجال األمن القومي
جمهورية باكستان اإلسالمية

النظام السياسي في باكستان
ِ
املحـاضة إىل أن مـوت اثنين مـن كبـار زعماء الحركـة
أشـارت
 ولياقـت علي، محمـد علي جنـاح: وهما،السياسـية الباكسـتانية
 جعـل باكسـتان تعيـش، يف ظـرف أقـل مـن أربعـة أعـوام،خـان
بعيـد تأسيسـها بدايـة الصراع بين ساسـة ضعفـاء وأعضـاء أقوياء
ِ
املحـاضة بخضـوع
 وذكَّـرت.يف املؤسسـات املدنيـة والعسـكرية
باكسـتان لألحـكام العرفيـة أو األحـكام شـبه العرفية ملدة خمسـة
 طـوال تاريخهـا البالغ ثالثة وخمسين،وعرشيـن عامـاً على األقـل
.ًعاما
ِ
وقـد اعتبرت
املحـاضة أن ظـروف الدولـة حالـت دون
 مشيرة إىل أن السـمة،مامرسـتها لوظائفهـا كوحـدة متجانسـة
الغالبـة على العالقـات بين املؤسسـات هـي التنافـس والتضـارب
 مـا جعلهـا عرضـة للأذى أمـام قوة،بـدالً مـن التكامـل والتعـاون
ِ
املحـاضة إىل الـدور الـذي صـار
 ونوهـت.املؤسسـات الكبيرة
يضطلـع بـه الجيـش كوسـيط قـوي أنـاط بنفسـه مهمـة إصلاح
.هيـكل الدولـة
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االثنني  26يونيو 2000
د .جمال سند السويدي
المدير العام ،مركز اإلمارات للدراسات
والبحوث االستراتيجية

)Lecture Series No. (133

Monday, June 26, 2000

Dr. Jamal Sanad Al-Suwaidi
Director General of ECSSR
United Arab Emirates

دولة اإلمارات العربية المتحدة

تحديات األمن القومي لدولة
اإلمارات العربية المتحدة :السكان
تنـاول الدكتـور جمال سـند السـويدي واقـع الرتكيبة السـكانية يف
دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة ،بهـدف تحليـل طبيعـة وتطـور
النسـيج الدميغـرايف للدولـة ،وفحـص العوامـل التـي دفعـت إىل
اسـتقدام القـوى العاملـة الوافـدة بأعـداد كبيرة خلال مرحلـة
التنميـة الشـاملة التـي أطلقتهـا الدولـة بعـد ظهـور النفـط.
ِ
وقـد توقـف
املحـاض عنـد االنعكاسـات السياسـية واالقتصاديـة
واالجتامعيـة الختلال التـوازن يف الرتكيبـة السـكانية على مجتمع
دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة وتداعياتهـا على األمـن القومي
للدولـة ،مشـددا ً على رضورة السـعي إىل إيجـاد حلـول عمليـة
تحـد مـن تفاقـم املشـكلة ،عبر وضـع استراتيجية وطنيـة شـاملة
وواضحـة األهـداف والوسـائل ميكـن تطبيقهـا مـن خلال جـدول
زمنـي محـدد ،مـن أجـل معالجـة الوضـع بشـكل مالئـم وفعـال.

140
1/8/2019 12:00:48 PM

National Security Challenges
for the UAE: Population
Dr. Jamal Sanad Al-Suwaidi spoke about the UAE
demographic composition in order to analyze the nature
and evolution of the demographic fabric of the state.
He examined the factors that led to the large influx
of foreign laborers to meet the state’s comprehensive
development policies following the discovery of oil.
The speaker examined the political, economic, social
and security implications of the current demographic
imbalance for the UAE society. He emphasized the
need to find practical and effective solutions for this
problem by adopting a comprehensive national strategy
with clear objectives and means, within a timeframe, to
address the situation appropriately and effectively.
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Tuesday, September 12, 2000

2000  سبتمرب12 الثالثاء

Dr. Nayef Ali Obeid

 نايف علي عبيد.د

Political Affairs Expert
Court of HH the Crown Prince of Abu Dhabi
United Arab Emirates

خبير الشؤون السياسية
ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي
دولة اإلمارات العربية المتحدة

Globalization: Scenarios and Questions

 مشاهد وتساؤالت:العولمة

The speaker said that the term “Globalization” generally
refers to the changing nature of the relationship between
the nation-state and the outside world. It is also used
to refer to both transnational ties and the economic
penetration of foreign markets. The speaker pointed
to the high level of attention paid to the phenomenon
of globalization and the contrasting ideas and research
conducted on the topic, among which includes the view
that globalization poses a threat to the nation-state
whereby it shall be eliminated and a system of global
governance brought in instead; and those who believe
it is an expression of the evolution of the nation-state.

ِ
املحـاض إن مصطلـح «العوملـة» يشير بصـورة عامـة إىل
قـال
،الطبيعـة املتغيرة للعالقـة بين الدولـة الوطنيـة والعـامل الخارجي
كما يُسـتخدم لإلشـارة مـن دون متييـز إىل روابـط عرب–قوميـة؛
 وأشـار إىل.وبخاصـة االختراق االقتصـادي لألسـواق الخارجيـة
ارتفـاع منسـوب االهتامم بظاهـرة العوملة وتباين أفـكار املفكرين
ً والباحثين حولهـا التـي تتأرجـح بين مـن يـرى أنهـا تشـكل خطرا
على الدولـة الوطنيـة وتسـعى إىل القضـاء عليهـا عبر إقامة حكم
 ومـن يعتقـد أنهـا تعبير عـن تطـور لحـق بالدولة،عاملـي محلهـا
.القوميـة

The lecture traced this phenomenon and its
effects on the economic, social and national policies
of countries. He also focused on the anticipated effects
of globalization in the economic sphere (financial and
commercial), the environmental and social spheres
(values, national and religious identity), the political
sphere (the domestic policies of countries) and the
security, military and inter-state policies spheres.
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ِ
وقـد سـعى
املحاض إىل رصد هـذه الظاهـرة وتتبع آثارها
وتطوراتهـا يف السياسـات االقتصاديـة واالجتامعيـة والوطنيـة
 كما ألقـى الضــوء على التأثيرات املحتملـة للعوملـة يف.للـدول
 واالجتامعية، والبيئيـة،)املجـاالت االقتصاديـة (املاليـة والتجارية
 والسياسـية (السياسـات،) والهويـة القوميـة والدينيـة،(القيـم
 وكذلـك املجـاالت األمنيـة والعسـكرية،)الداخليـة للـدول
.والسياسـات بين الـدول
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Lecture Series No. (135)

Monday, October 9, 2000

Dr. Saleh Abu Osba
Head of Media Department
Sultan Qaboos University
Sultanate of Oman

News Monitoring:
Concepts and Objectives
The speaker defined news monitoring as a communication
activity that provides decision-makers with abundant
information and trends from various sources. It is
indispensable for politicians, economists and those
concerned with public opinion and national security
affairs. He added that news monitoring is based on
the checking and documenting of daily or periodical
reports from different news media: local or foreign,
printed or audiovisual, to identify how different modes of
communication tackle and approach the issues presented.
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2000  أكتوبر9 االثنني
 صالح أبو أصبع.د
رئيس قسم اإلعالم
جامعة السلطان قابوس
سلطنة ُعمان

..الرصد اإلعالمي
المفهوم واألهداف
ِ
املحـاض الرصـد اإلعالمـي بأنـه عبـارة عـن نشـاط اتصـايل
عـ َّرف
يهـدف إىل توفير معلومـات ثريـة ومتعـددة املصـادر واالتجاهـات
 باعتبـاره رضورة ملحـة للمختصين يف قضايـا،لصانـع القـرار
.السياسـة واالقتصـاد واملعنيين بالـرأي العام وشـؤون األمن القومي
وأضـاف أن خدمـة الرصـد اإلعالمـي تقـوم على متابعـة املعطيـات
الخربيـة اليوميـة أو الدوريـة وتوثيقهـا مـن املصـادر اإلعالميـة
 املطبوعة،املحليـة واألجنبيـة التـي تبثهـا وسـائل االتصال املختلفـة
واملسـموعة واملرئيـة؛ بهـدف التعـرف على منـط املعالجـة لـدى
.وسـائل االتصـال للقضايـا املطروحـة وطـرق مقاربتهـا لهـا
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)136( سلسلة محاضرات

Tuesday, October 10, 2000

2000  أكتوبر10 الثالثاء

Prof. Udo Steinbach

 أدو شتاينباخ. د.أ

Director, Deutsches Orient-Institut, Hamburg
Federal Republic of Germany

Dialogue Among Civilizations
Professor Steinbeck focused on modern cultural
transformations in Western Europe entailing a
reassessment of the stereotyped cultural model. He
pointed out that the end of the East–West conflict is
the primary motivation for this phenomenon, which
emerged as a result of migration flows to Western
Europe. In the Muslim world, there is a particular focus
upon the cultural connotations associated with any
move toward adopting a Western development mode.
The speaker considered culture a key element in
opposing the rush for uniculturalism. He added that
success in achieving integration without fusion or
merger necessitates Western Europe to move from
the instruction culture to the learning culture. In this
context a broader vision and mutual understanding is
required.

 هامبورغ،مدير المعهد األلماني الشرقي
جمهورية ألمانيا االتحادية

حوار الحضارات
ِ
املحـاض التحـوالت الثقافيـة التـي شـهدتها أوروبـا الغربية
تنـاول
 والتـي عربت عنهـا عرب عملية إعـادة تقويم،يف تاريخهـا الحديـث
 مشيرا ً إىل أن انتهاء الصراع بني الرشق،النمـوذج الثقـايف النمطـي
والغـرب هـو الدافع األسـايس لهذه الظاهرة التي انطلقت بسـبب
 فيرى، أمـا يف العـامل اإلسلامي.الهجـرة إىل دول أوروبـا الغربيـة
ِ
املحـاض أن عمليـة إعـادة تقويـم الـدالالت الثقافيـة قـد ركـزت
 بالنظـر إىل وجـود سـعي،على تقليـد النهـج الغـريب يف التطـور
.جوهـري متواصـل لـدى املسـلمني إىل البحـث عـن الجذور
ِ
املحـاض التمسـك بالثقافـة عنصرا ً حاسماً يف
كما اعتبر
 مضيفـاً أن النجـاح يف،مقاومـة االندفـاع نحـو األحاديـة الثقافيـة
تحقيـق التكامـل مـن دون االنصهـار أو االندمـاج يفـرض على
،أوروبـا الغربيـة أن تنتقـل مـن ثقافـة التلقين إىل ثقافـة التعلـم
.وهـو مـا يلزمهـا بالتـزام قـدر مـن التواضـع

The speaker concluded by talking about the كما تحـدث يف الختـام عـن أهميـة تنظيـم منتـدى دوري
importance of organizing a regular forum to address the
cultural variables and extrapolate associated future risks ملعالجـة املتغيرات الثقافيـة واسـتقراء األخطـار والتحديـات
.املسـتقبلية املرتبطـة بهـا
and challenges.
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Lecture Series No. (137)

Tuesday, October 17, 2000

Dr. Mohammed Hassan
Al-Aidrouss

Chief Editor, Islamic Studies Magazine, Islamic University
of Rotterdam, Kingdom of the Netherlands

Border Issues in the Arabian
Gulf Region: Causes, Realities
and Future Challenges

)137( سلسلة محاضرات

2000  أكتوبر17 الثالثاء
 محمد حسن العيدروس.د
رئيس تحرير مجلة دراسات إسالمية
جامعة روتردام اإلسالمية
مملكة هولندا

القضايا الحدودية في منطقة الخليج
 األسباب والوقائع:العربي
وتحديات المستقبل

The speaker noted that political borders in the Arabian املحـاض إىل أن ظاهـرة الحـدود السياسـية يف الجزيـرة
ِ
أشـار
Peninsula were drawn during the British colonization  وأن قضيـة الحـدود،العربيـة مـن مخلفـات االسـتعامر الربيطـاين
and that border disputes are generally associated with
.عمومـاً جـاءت مصاحبـة للحقبـة اإلمربياليـة
the era of imperialism.
He mentioned that Britain’s success in thwarting the وذكـر أن نجـاح بريطانيـا يف إفشـال مرشوع ميثاق دمشـق
Damascus Protocol, as announced by Arab leaders and – الـذي أعلنـه الزعماء العـرب وتبنـاه الرشيـف الحسين – مكّن
adopted by Sharif Hussein, enabled the imperialists to القـوى االسـتعامرية مـن رسـم الحـدود السياسـية وخلـق كيانات
draw political borders and create colonial entities that
.اسـتعامرية ملنـع الوحـدة القوميـة للعرب
prevented Arab unity.
ِ
املحـاض إىل واقـع النزاعـات الحدوديـة يف
كما تطـرق
The speaker examined the border disputes in the
 واآلثـار السياسـية واالجتامعيـة التـي،منطقـة الخليـج العـريب
Arabian Gulf region and the resulting political and
social effects. He also highlighted the related challenges  والتحديـات التـي تنتـج عنهـا وأثرهـا يف،ترتبــت على انتشـارها
.األمـن واالسـتقرار يف املنطقـة
and their impact on regional stability and security. In
this context, he presented a number of scenarios and
 عـددا ً مـن التصـورات واآلليـات، يف هـذا السـياق،وطـرح
future mechanisms for the border issues in the Arabian
Gulf region that would preserve the region’s security ،املسـتقبلية ملسـألة القضايـا الحدوديـة يف منطقـة الخليـج العريب
.مما يحفـظ أمـن املنطقـة واسـتقرارها
and stability.
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Lecture Series No. (138)

Monday, October 23, 2000

Dr. Jamal Sanad Al-Suwaidi
Director General of ECSSR
United Arab Emirates

)138( سلسلة محاضرات

2000  أكتوبر23 االثنني
 جمال سند السويدي.د
 مركز اإلمارات للدراسات،المدير العام
والبحوث االستراتيجية
دولة اإلمارات العربية المتحدة

The Demographic Imbalance
in the UAE: The Reality
and Solutions
In the lecture, Dr. Jamal Sanad Al-Suwaidi discussed
the current demographic imbalance in the United
Arab Emirates caused by inflated numbers of expatriate
workers and the problems posed at the level of cultural
and social harmony. This is a problem the United
Arab Emirates shares with the rest of the Arab Gulf
as a result of the economic boom and the high levels
of growth during the past few decades—which made
them a destination for foreign workers from different
continents with their varied linguistic, ethnic and
religious backgrounds.
After reviewing the efforts of the United Arab
Emirates in order to provide favorable conditions
for foreign workers, through a set of advanced laws
that take into account the highest degree of flexibility
in maintaining economic and cultural rights for
expatriates, the speaker pointed out an increase in the
risks pertaining to reliance on foreign labor. He called for
the adoption of a national vision based on field studies
and statistical data led by forecasting the development
of the phenomenon in order to monitor and track its
transformation and come up with viable national plans
that aim to restore balance in the demographics within
the UAE and make use of the best practices in similar
international experiences.
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الخلل في التركيبة السكانية
:في دولة اإلمارات العربية المتحدة
الواقع والحلول
تطـرق الدكتـور جمال سـند السـويدي يف محارضتـه إىل الخلـل
،الحـادث يف الرتكيبـة السـكانية لدولـة اإلمـارات العربيـة املتحدة
الناجـم عـن تضخـم أعـداد العاملـة الوافـدة على حسـاب فئـة
 وما يطرحه ذلك من مشـكالت عىل مسـتوى االنسـجام،املواطنني
 وهـي مشـكلة تتقاسـمها دولـة اإلمـارات،الثقـايف واالجتامعـي
العربيـة املتحـدة مـع بقيـة دول الخليـج العربيـة نتيجـة الطفـرة
 خلال العقـود القليلـة،االقتصاديـة وارتفـاع مسـتويات النمـو
 مـا جعـل منهـا قبلـة للعاملـة األجنبيـة مـن مختلـف،املاضيـة
.قـارات العـامل بتبايناتهـا اللغويـة والعرقيـة والدينيـة
وبعـد اسـتعراض جهـود دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة
 عبر،يف سـبيل توفير الظـروف املواتيـة لنشـاط العاملـة األجنبيـة
إصـدار حزمـة مـن القوانين املتطـورة التـي تراعـي أعلى درجـات
 أشـار،املرونـة يف حفـظ الحقـوق االقتصاديـة والثقافيـة للوافديـن
ِ
 ودعـا،املحـاض إىل تزايـد مخاطـر االعتماد على العاملـة األجنبيـة
إىل اعتماد رؤيـة وطنيـة تسـتند إىل دراسـات ميدانيـة ومعطيـات
إحصائيـة تسرتشـد بقـراءة مسـتقبلية لتطـور الظاهـرة وترصـد
مسـارها وتحوالتهـا للخروج بخطط وطنية قابلـة للتطبيق من أجل
اسـتعادة التوازن يف الرتكيبة السـكانية داخل الدولة واالسـتفادة من
.أفضـل املامرسـات يف التجـارب العامليـة املشـابهة
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Lecture Series No. (139)

Tuesday, October 24, 2000

Lt. Gen. Jehangir Karamat

Former Chief-of-Staff, Pakistan Armed Forces
Islamic Republic of Pakistan

South Asia in the Twenty-first Century:
Challenges and Opportunities
The speaker discussed how violence has been
increasingly used in South Asia to settle disputes.
He viewed the Indo–Pakistani conflict as the most
dangerous, since more than 70 percent of the territory
and more than 75 percent of the population and GDP
belong to India, while Pakistan takes the second place.
Danger is high since both countries have acquired
nuclear capability. He criticized the Indian government’s
behavior for not being responsive to the peaceful and
reconciliatory proposals made by Pakistan. He attributed
the challenges imposed on the countries of South Asia
mainly to the economic climate. He expressed the need
to revive existing agreements, such as the South Asian
Association for Regional Cooperation (SAARC), and
South Asia Preferential Trading Agreement (SAPTA), to
promote human and economic development.
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2000  أكتوبر24 الثالثاء
الفريق أول جهانجير كرامات
 القوات المسلحة الباكستانية،رئيس أركان سابق
جمهورية باكستان اإلسالمية

جنوب آسيا في القرن الحادي
 التحديات والفرص:والعشرين
املحـاضة الرصاعـات املسـلحة يف منطقـة جنـوب آسـيا
تناولـت
َ
 واعتبرت،التـي لجـأت دولهـا إىل اسـتعامل القـوة لحسـم خالفاتهـا
أن الصراع الهنـدي – الباكسـتاين هـو األخطـر؛ نظـرا ً إىل امتلاك
%75  وأكثر من، مـن مجمـوع أرايض املنطقـة%70 الهنـد أكثر مـن
 متقدمـة يف ذلـك عىل،مـن عـدد السـكان والناتـج املحلي اإلجمايل
 فضالً عـن اعتبار البلدين،باكسـتان التـي تليهـا مـن حيـث األهميـة
 كما، األمـر الـذي يرفـع مـن درجـة الخطـورة،معـاً قوتين نوويتين
أبـدى انتقـادات على سـلوك الحكومـة الهنديـة بخصـوص عـدم
تجاوبهـا مـع االقرتاحـات السـلمية والتوفيقيـة التـي تقدمـت بهـا
 ور ّد التحديـات املفروضـة على دول منطقـة جنـوب.باكسـتان
ِ
املحـاض عـن
وعبر
َّ .ًآسـيا إىل معطيـات املنـاخ االقتصـادي أساسـا
 مثـل «رابطـة جنـوب آسـيا،الحاجـة إىل إحيـاء االتفاقـات القامئـة
 و«اتفاقيـة جنـوب آسـيا للتجـارة،)CRAAS( »للتعـاون اإلقليمـي
)؛ وذلـك لدفـع التنمية البرشية واالقتصاديةSAPTA( »التفضيليـة
.قدمـاً إىل األمـام
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األحد  12نوفمرب 2000
د .بيتر جوبسر
رئيس البرنامج األمريكي إلغاثة الالجئين
في الشرق األدنى
الواليات المتحدة األمريكية

السياسة الخارجية للواليات
المتحدة األمريكية عقب االنتخابات
الرئاسية لعام 2000
ِ
املحاض االنتخابات الرئاسـية يف الواليات املتحدة األمريكية
تنـاول
لعـام  – 2000وذلـك قبـل معرفـة النتائـج األوليـة – وأوضـح أنـه
تـم الرتكيـز يف تلـك الفرتة ،بصورة رئيسـية ،عىل القضايـا األمريكية
الداخليـة ،مثـل االقتصـاد ،والرضائب ،وفائـض امليزانيـة ،والتعليم.
ِ
املحـاض تسـاؤالت عدة ،مـن أهمها :هل سـتقوم الواليات
وطـرح
املتحـدة األمريكيـة بإخضـاع مصالحهـا االقتصاديـة بالكامـل
العتبـارات السياسـة الخارجيـة؟ هـل سـيتواصل انخفـاض نفقـات
الدفاع األمريكية؟ كيف سـتتعامل مع موضوع الطاقة وسياسـاتها
يف منطقـة الخليـج العـريب ،وبخاصة مع العـراق وإيران؟ وخلصت
املحـاضة إىل أنـه من النـادر أن تغير الواليات املتحـدة األمريكية
َ
سياسـتها بطريقـة راديكاليـة ،إال أ ّن هنـاك هامشـاً مينـح الرئيـس
األمريكي سـلطة واسـعة يف تشـكيل عالقـات بلاده الدوليـة ،كما
يتمتـع بالقـوة والسـلطة الالزمتين لتغيير مجرى سياسـة بالده.
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Sunday, November 12, 2000

Dr. Peter Gubser

President, American Near
)East Refugee Aid (ANERA
United States of America

US Foreign Policy Following
the 2000 Election
Dr. Gubser addressed the US presidential elections
– of 2000 – before knowing the preliminary results
and explained that at that time, the elections focused
mainly on domestic issues such as the economy, taxes,
budget surplus and education. This presentation
discussed possible trends in US foreign policy. Would
the US subjugate economic interests to foreign policy
considerations? Would defense expenditure continue
?to fall? How would the US deal with the energy issue
What would US policies be with regard to Iraq and
Iran? The lecture concluded that though radical policy
changes were rare, the president enjoys great power in
shaping the US international relations, and holds the
ability to change US foreign policy.

147
Al Hasad_Arb Eng Lectures_1.indd 147

Lecture Series No. (141)

Monday, November 13, 2000

Dr. Youssef Abdullah Nusseir
President, National Information Center
Hashemite Kingdom of Jordan

The Role of Information in the
Decision-making Process
The speaker highlighted the special status information
enjoys in modern times, in addition to how varied in
sources and different in nature it is from old times.
He referred to the modern experience in developed
countries that have centers and institutions specialized
in finding information and developing the technical
tools to present it in a scholarly, methodological way.
These countries later use the information in serving the
nation, achieving its goals, and safeguarding the society
and public interest.
The speaker explained that information is a key
pillar in the process of decision-making on the state
level. Therefore, it is essential to equip qualified national
professionals, make use of existing experience, and take
advantage of modern technologies to assist decisionmakers in knowing all there is to know about the
circumstances surrounding a decision before making it
in all vital areas whether political, economic or social.
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2000  نوفمرب13 االثنني
 يوسف عبداهلل نصير.د
رئيس مركز المعلومات الوطني
المملكة األردنية الهاشمية

دور المعلومات في
عملية اتخاذ القرار
ِ
املحـاض على األهميـة الخاصـة التي تحظـى بهـا املعلومات
ركَّـز
يف العصر الحديـث وتنـوع مصادرهـا واختلاف طبيعتهـا مقارنـة
 يف الـدول، ولفـت إىل التجـارب الحديثـة،بالعصـور السـابقة
 عبر إنشـاء مراكـز ومؤسسـات مختصـة يف،ًاملتقدمـة أساسـا
تحصيـل املعلومـة وتطويـر األدوات التقنيـة لتقدميهـا يف شـكل
علمـي ومنهجـي ثم توظيفهـا بعد ذلك يف خدمـة الدولة وتحقيق
.أهدافهـا وكـذا حاميـة املجتمـع والصالـح العـام
فاملعلومـة تشـكل مرتكـزا ً أساسـياً يف عمليـة اتخـاذ القـرار
 وبالتـايل – يقـول املحـارض – وجـب العمل،على مسـتوى الدولـة
على تأهيـل الكـوادر الوطنيـة املتخصصـة واالسـتفادة بالخبرات
املتوفـرة والتقنيات الحديثة ملسـاعدة صانعـي القرار عىل اإلحاطة
بظـروف القـرار قبـل اتخـاذه يف مختلف املجـاالت الحيوية سـواء
.السياسـية منهـا أو االقتصاديـة أو االجتامعيـة
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Tuesday, November 14, 2000

Yüksel Soöylemez

Former Ambassador, Co-Chairman
Turkish Foreign Policy Institute
Republic of Turkey

A New Vision of Turkish-Arab
Economic Relations and Economic
Cooperation in the 21st Century
Ambassador Yüksel Soöylemez considered that
Arab and Turkish societies are undergoing a difficult
transition, torn between modern and traditional forces
and confronting future economic challenges. Regional
stability and prosperity greatly depend on ArabTurkish relations and their structure. He suggested
four principles for Arab–Turkish relations: nondiscrimination, reciprocal trade privileges, accessibility
to markets and fair competition. Ambassador Soöylemez
emphasized the idea of establishing an unofficial body
for research and intellectual institutions in the eastern
Mediterranean and the Arab Gulf regions with the aim
to provide a forum for discussing the events that will
define the features of the future of the region.
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2000  نوفمرب14 الثالثاء
يوكسول سوليميز
سفير سابق ورئيس مشارك
المعهد التركي للسياسة الخارجية
جمهورية تركيا

رؤية جديدة للعالقات االقتصادية
 التركية والتعاون االقتصادي- العربية
في القرن الحادي والعشرين
ِ
املحـاض أن املجتم َع ْين العريب والرتيك ميـران مبرحلة انتقالية
اعتبر
 وقـد انقسما بين القـوى املعـارصة والتقليديـة يف،صعبـة للغايـة
 والتـي سـتكون،مواجهـة التحديـات املسـتقبلية املاثلـة أمامهما
ِ
املحـاض أن اسـتقرار املنطقـة
 وأكـد.ذات طبيعـة اقتصاديـة
ورخاءهـا يف املسـتقبل يعتمـدان إىل حـد بعيـد على طبيعـة
 مقرتحـاً أربعـة أسـس،العالقـات العربيـة – الرتكيـة وتركيبتهـا
 والسياسـة، سياسـة عدم التمييز:للعالقـات العربيـة – الرتكية هي
 والوصـول،التبادليـة أو تبـادل االمتيـازات التجاريـة بين الطرفين
ِ
املحـاض عىل فكرة إنشـاء
 وركَّـز. واملنافسـة العادلـة،إىل األسـواق
تجمـع غير رسـمي للمؤسسـات الفكريـة والبحثيـة يف رشق البحر
 بهـدف التقـاء الـدول،األبيـض املتوسـط ومنطقـة الخليـج العـريب
العربيـة وغير العربيـة ملناقشـة األحـداث التـي سـتحدد مالمـح
.مسـتقبل املنطقـة
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)143( سلسلة محاضرات

2001  يناير23 الثالثاء

Rami Noman Jaghoub

رامي نعمان جاغوب

E-Commerce: General
Principles and Basics

 المبادئ:التجارة اإللكترونية
واألسس العامة

Tejari.com, Dubai
United Arab Emirates

Rami Jaghoub discussed the subject of e-commerce and
defined it as “a way to do business over the Internet
instead of the recognized traditional negotiation process
such as direct dialogue and other means.” He confirmed
that this innovative method is currently witnessing
increased growth in the world. He also explained the
historical development of e-commerce. Dating back
to the 1970s, Jaghoub highlighted the role of some of
the American giant companies in initiating this trend
by establishing their own automatic networks between
themselves and their main suppliers and business
partners. The main themes of the lecture focused on
the difference between e-commerce and traditional
commerce and the various types, requirements,
benefits, constraints, and risks alongside the future of
e-commerce.
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 دبي، كوم.مؤسسة تجاري
دولة اإلمارات العربية المتحدة

املحـاضة موضـوع التجـارة اإللكرتونيـة وعرفتهـا بأنهـا
ناقشـت
َ
«وسـيلة للقيـام بأعمال تجاريـة عبر اإلنرتنـت بـدالً مـن عمليـة
،»التفـاوض التقليديـة املتعـارف عليها مثل الحوار املبـارش وغريها
ِ
املحـاض أن هـذه الطريقـة املبتكـرة يف الوقـت الحـايل
وأكـد
 كما أوضـح التطـور.تشـهد منـوا ً متصاعـدا ً على مسـتوى العـامل
 التي أرجعها إىل سـبعينيات القرن،التاريخـي للتجـارة اإللكرتونيـة
 حيـث بـدأت من خلال دور بعض الشركات األمريكية،العرشيـن
العمالقـة التـي أسسـت شـبكات آلية خاصـة بها تربـط بينها وبني
 وركزت املحـارضة عىل محاور.مورديهـا الرئيسـيني ورشكاء أعاملهـا
 وأنواع، الفرق بين التجارة اإللكرتونيـة والتقليديـة: مثـل،رئيسـية
 ومخاطرها، ومعوقاتها،التجـارة اإللكرتونيـة ومتطلباتها وفوائدهـا
.ومستقبلها
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الثالثاء  23يناير 2001
روبرت س .سنايدر
أستاذ مساعد للعلوم السياسية
جامعة الجنوب الغربي ،تكساس
الواليات المتحدة األمريكية

الواليات المتحدة األمريكية وإيران:
تحليل العوامل البنيوية
لبناء عالقات ودية
ِ
املحـاض حالـة العـداء املتصفـة باملـرارة بين الواليـات
اسـتعرض
املتحـدة األمريكيـة وإيران ،التـي ما زالت قامئة منـذ نحو عرشين
عامـاً ،وتسـاءل عـن فـرص املصالحـة بينهما .واعتبر أنـه يجب أن
يكـون أسـاس اإلجابـة الشـاملة عـن هـذا التسـاؤل هـو تحليـل
العوامـل البنيويـة .وأوضـح أنـه يف كتـاب سـابق نشر لـه بعنوان:
«الواليـات املتحـدة األمريكيـة ودول العـامل الثالـث الثوريـة:
بين أن انهيـار العالقات بني
اسـتيعاب انهيـار العالقـات» ،كان قـد ّ
الطرفين يرجـع إىل السياسـات الداخليـة إليران الثوريـة من جهة،
وإىل اعتماد الواليـات املتحـدة األمريكية سياسـة االحتواء املتعنتة
مـن جهـة أخـرى .وخلـص إىل القول بأن الحـل يأيت باعتماد إيران
سياسـة داخليـة أكثر ليرباليـة وأكرث بعـدا ً عـن ثيوقراطيـة الدولة،
وعلى الواليـات املتحـدة األمريكيـة مـن جهتهـا أن تخفـف مـن
شـدة سياسـة االحتـواء ،وأن تتخلى عـن النظـر إىل إيـران بوصفها
«دولـة رشيرة».
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Tuesday, January 23, 2001

Robert S. Snyder

Associate Professor of Political Science
Southwestern University, Texas
United States of America

The US and Iran: Analyzing the
Structural Impediments
to Rapprochement
Dr. Snyder analyzed the enmity existing between the
US and Iran for almost twenty-five years, and raised the
query regarding any possibilities for reconciliation. He
considered that the comprehensive answer lies within
the analysis of the structural factors. As stated in his
book, The US and Third World Revolutionary States:
Understanding the Breakdown in Relations, the collapse
of relations is attributable to both revolutionary domestic
policies pursued by Iran and the rigid containment
policy the US follows. The speaker concluded that
the solution is that Iran should pursue more liberal
domestic policies detached from theocracy, while the
US should ease its containment policies and abandon its
”view of Iran as an “evil state.
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Wednesday, February 7, 2001

Dr. Ghazi Ismail Rababa,a
Professor of Political Science
The University of Jordan
Hashemite Kingdom of Jordan

The Dilemma of Water
in the Middle East
The speaker examined the pending water crisis in
the Middle East and the latent threats to Arab water
security. He explained that the region will be forced to
contend with numerous challenges tied to dwindling
natural resources that are likely to prove to be the future
drivers of conflict. The Middle East may see the eruption
of water wars, when considering the fact that Egypt,
Jordan, Iraq and Syria, among others, all have scarce
water supplies. The speaker pointed out that Turkey
holds almost half of the water from the Euphrates that
flows into Syria and Iraq, claiming that in the future
wars will most certainly be fought over water as opposed
to oil. He noted that the Arab world is situated in a
tropical dry zone, that most of its population are below
the water poverty line, that 90 percent of its waters are
based in other countries, and that the average amount of
water per person is less than 1,000 cubic meters per year.
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2001  فرباير7 األربعاء
 غازي إسماعيل ربابعة.د
أستاذ العلوم السياسية
الجامعة األردنية
المملكة األردنية الهاشمية

معضلة المياه
في الشرق األوسط
 ورأى،املحـاضة مشـكلة امليـاه يف الشرق األوسـط
تناولـت هـذه
َ
ِ
املحـاض أن منطقـة الرشق األوسـط تواجه تحديـات كثرية يف ظل
 احتمال حدوث، ومـن أهـم هـذه التحديـات،املتغيرات الدوليـة
 مصر واألردن والعراق: مثـل،ً وخاصـة أن دوال،حـرب على امليـاه
 تعـاين شـحاً كبيرا ً يف كميات،وسـوريا وإرسائيـل والضفـة الغربيـة
 وقد أشـارت دراسـات كثيرة إىل أن تركيا. ألسـباب مختلفـة،امليـاه
أقامـت عـددا ً مـن السـدود العمالقـة على نهـر الفـرات لتحجـز
 وأن الحـرب،نصـف حجـم امليـاه املتدفقـة إىل سـوريا والعـراق
 مشيرا ً إىل أن العـامل العريب،القادمـة لـن يثريهـا النفـط وإمنا املياه
يقـع يف منطقـة مداريـة جافـة ويقـع معظـم سـكانه تحـت خـط
 مـن مياهـه ينبـع وميـر بـدول%90  وأن مـا نسـبته،الفقـر املـايئ
 كام.ً مرت مكعب سـنويا1000  وأن نصيـب الفـرد أقـل مـن،أخـرى
املحـاضة أيضـاً أسـباب أزمـة امليـاه يف الشرق األوسـط
تناولـت
َ
.والتهديـدات املحتملـة لألمـن املـايئ العريب
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الثالثاء  6فرباير 2001
د .محمد عارف
مستشار
المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا
الشارقة ،دولة اإلمارات العربية المتحدة

ثورة المعلومات واالتصاالت
وتأثيرها في المجتمع والدولة

)Lecture Series No. (146

Tuesday, February 6, 2001

Dr. Mohammad Aref

Advisor
Arab Science and Technology Foundation
Sharjah, United Arab Emirates

The ICT Revolution and Its Impact
on Society and the State

املحـاضة الضـوء على التأثيرات التـي أحدثتهـا ثـورة
سـلَّطت
َ
املعلومـات واالتصـاالت يف املجتمـع والدولـة ،وخاصـة يف وقتنـا
الراهـن ،الـذي تغلغلت فيـه تكنولوجيا املعلومـات واالتصاالت يف
مختلـف الجوانـب الحياتيـة ،السياسـية واالقتصاديـة واالجتامعية
والثقافيـة .فثـورة املعلومـات واالتصـاالت ،برغـم أنها أسـهمت يف
تعزيـز منـاخ الحريـات ،وتسـليط الضـوء على قضايـا املجتمـع،
فإنهـا يف الوقـت ذاتـه أفـرزت الكثير مـن التحديـات السـلبية،
وخاصـة فيام يتعلـق بالخصوصيـة والهوية الثقافيـة للمجتمعات،
ففـي ظـل ثـورة اإلنرتنـت ،والعوملـة الثقافيـة ،مل يعـد مبقـدور أي
On the other hand, the ICT revolution has had
دولـة النـأي بنفسـها عـن تطوراتهـا املتالحقـة.
a number of positive effects, whether in terms of the
لكـن مـع هـذا ،فـإن ثـورة املعلومـات واالتصـاالت كانـت formulation of modern media agencies, which have
لهـا تأثرياتهـا اإليجابيـة ،سـواء يف وسـائط اإلعلام الحديثـة ،التـي become increasingly more effective in terms of outreach,
أصبحـت أكثر فاعليـة مـن ذي قبـل ،نتيجـة شـبكة اإلنرتنـت ومـا thanks mainly to the Internet and as a result of the
أحدثتـه يف سـيولة وانتشـار املعلومـات واألخبـار ،أو ما يشير إليه ability to instantly disseminate news; or in terms of
البعـض بأنهـا أنهـت هيمنـة وسـائل اإلعلام التقليديـة ملصلحـة ending the hegemony of traditional media outlets. New
اإلعلام الجديـد الـذي يتفاعـل مـع األحـداث لحظـة بلحظـة يف media outlets have emerged that seek to report events
in real time.
العـامل أجمـع ،وأصبـح للفـرد دور فاعـل يف اإلعلام الجديـد.
The speaker also referred to other positive effects
ِ
وتطـرق املحـاض إىل التأثيرات اإليجابيـة األخـرى لثـورة tied to the ICT revolution in the fields of education,
املعلومـات واالتصـاالت ،يف مجاالت التعليم وتطويـر العمل الحكومي government work and healthcare, all of which translate
والصحـة ،وهـي مجـاالت تنعكـس إيجابيـاً على املجتمعـات.
into societal benefits.

The speaker shed light on the impact that the
)information and communications technology (ICT
revolution has had on society at a time in which ICT
has penetrated all forms of political, economic, social
and cultural life. The ICT revolution has resulted in
several challenges, especially in relation to privacy and
the cultural identity of communities. In the age of the
Internet and globalization, no country can remain
isolated from these developments.
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Sunday, February 11, 2001

د .جيلبرت وسو

Dr. Gilbert Wesso

مدير قسم البحوث
البنك االحتياطي
جمهورية جنوب إفريقيا

Director of the Research Department
South African Reserve Bank
Republic of South Africa

العوامل المحددة لتدفقات رأس المال
في جنوب إفريقيا :استقصاء عملي

Determinants of Capital Flows in
South Africa: A Case Study

املحـاضة السياسـات الواجـب اتباعهـا من قبـل الدول
اسـتعرضت
َ
الناميـة مـن أجل اجتـذاب رأس املال األجنبي لالسـتثامر ،الذي يعد
رافـدا ً أساسـياً لدعـم اقتصاداتهـا .وهـي سياسـات مـن شـأنها دعم
النمـو االقتصـادي ،واإلصلاح الرضيبـي ،واألنظمـة املاليـة وتحريـر
الرقابـة على عمليات الصرف ،وانخفاض العجز الحكومـي ،وارتفاع
العائـدات املعدلة عىل أسـاس سـعر التبـادل لالسـتثامر (وهي التي
تغطـي عنصر املجازفـة بالنسـبة إىل الدولـة) ،وتـدين نسـبة تفاوت
التضخـم؛ وذلـك باسـتقصاء حركـة رأس املـال عن طريـق محددات
شـائعة االسـتعامل يف مجـال تدفـق رأس املـال واالقتصاديـات
ِ
املحـاض تقنية تم تصميمهـا لتصحيح الخطأ
االنتقاليـة .واسـتخدم
ليحـدد الديناميـات بين تدفقات رأس املـال واملتغيرات االقتصادية
األخـرى ذات العالقـة ،وذلـك باسـتعامل البيانـات ربـع السـنوية
لجمهوريـة جنـوب إفريقيـا يف الفترة ما بين عامـي  1991و.2000

Dr. Wesso outlined policies essential for developing
countries to attract foreign investment in order
to achieve economic growth and also to support
tax reform, financial systems, liberalization of
exchange control, deficit reduction, and increased
returns. All of this may be achieved by examining
capital movement with the assistance of widely
used determinants in the field of capital flows and
developing economies. Wesso’s technique aimed
to determine the dynamics between capital flows
and other economic variables, using quarterly data
relating to South Africa during 1991–2000.
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Tuesday, February 13, 2001

Dr. Mohammed Abdel
Rahman Al-Asoomi

Manager, Economics Research Section
Emirates Industrial Bank, United Arab Emirates

Determinants and Possibilities
for Economic Integration
among the GCC Countries
The implementation of GCC economic agreements has
been modest in relation to potential and in comparison
with international blocs such as the WTO and the
European Common Market. Dr. Al-Asoomi advocated
GCC economic integration since each country does
not individually possess the constituents necessary to
face international competition in the information age.
The UAE’s federal unity and development experience
was cited as a worthy model. The key points stressed
by the speaker included exploiting human resources
and infrastructure surplus for diversification; unifying
customs tariffs and substituting value-added tax; issuing
a unified currency; according preference for Gulf federal
laws over domestic laws; creating a Gulf nationality; and
abolishing investment restrictions for Gulf nationals.
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2001  فرباير13 الثالثاء
 محمد عبدالرحمن العسومي.د
مدير البحوث االقتصادية
مصرف اإلمارات الصناعي
دولة اإلمارات العربية المتحدة

محددات وفرص
التكامل االقتصادي
بين دول الخليج العربية
ِ
املحـاض رضورة وضـع آليـات لتنفيـذ االتفاقيـات االقتصادية
أكـد
ً  معتربا،املعقـودة بين دول مجلس التعـاون لدول الخليـج العربية
أن اإلنجـازات التـي حدثت يف األعوام العرشين السـابقة يف املجال
االقتصـادي كانـت قليلـة وبطيئـة قياسـاً إىل قـدرات دول مجلـس
التعـاون ومقارنـة بالتكتلات االقتصادية العامليـة كمنظمة التجارة
ِ
 ودعـا.العامليـة والسـوق األوروبية املشتركة
املحـاض إىل التكامل
 مشـددا ً عىل رضورة اسـتثامر الرثوة،االقتصـادي بين دول املجلس
 وتوحيـد التعرفـة،البرشيـة وتنويـع مصـادر الدخـل القومـي
 والعمـل،الجمركيـة واالسـتعاضة عنهـا برضيبـة القيمـة املضافـة
 وتحقيق املواطنـة الخليجية،على إصـدار عملة خليجيـة موحـدة
 وإلغـاء القيود االسـتثامرية يف،ومسـاواتها يف الحقـوق والواجبـات
ِ
املحـاض أن التجربـة
 ويف الختـام أكـد.وجـه املواطـن الخليجـي
الوحدويـة لدولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة مبـا حققتـه مـن
.إنجـازات وتنميـة يف زمن قيـايس تعد مثاالً يُحتذى بـه يف املنطقة
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Sunday, February 25, 2001

Maj. Gen. (Retd.)

Talaat Ahmad Mussalem

Former Chief-of-Staff, Infantry Brigade
Egyptian Army, Arab Republic of Egypt

Constants and Variables in the
Arab–Israeli Struggle and the
Form of the Next War
The speaker said that Arab imperatives were gradually
abandoned due to variables in the Arab-Israeli conflict, as
evidenced in the recognition of Israel, the abandonment
of the three “No’s” of the Khartoum conference and
the lack of opposition to the rescinding of the UN
resolution equating Zionism with racism. He added that
the unchanging realities are the inevitable struggle of the
Arab–Israeli conflict, as Israel has emerged as the result
of occupation, racist colonization and its dependence on
a foreign power—ensuring that the conflict endures, as
its nature is both civilizational and national.
Mussalem considered that the Arab–Israeli war
did not stop, but continues with means of lower intensity
and violence. Confrontation in the future may take
the form of a popular liberation war, electronic and
information warfare, air and missile strikes or limited
operations.
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2001  فرباير25 األحد
)اللواء أركان حرب (متقاعد

طلعت أحمد مسلم

رئيس أركان لواء مشاة سابق
 جمهورية مصر العربية،الجيش المصري

الثوابت والمتغيرات في الصراع
 اإلسرائيلي وشكل- العربي
الحرب المقبلة
ِ
املحـاض إىل التنـازالت العربيـة عما كان يعـد سـابقاً مـن
أشـار
 والرتاجع،الثوابـت العربيـة مثل االعتراف بوجـود الدولة العربيـة
 وعـدم املواجهـة الجديـة،عـن «الءات» مؤمتـر الخرطـوم الثالثـة
لقـرار األمـم املتحـدة بإلغـاء صفـة العنرصيـة عـن الصهيونية من
 «إن هناك حقائق: لكنه اسـتدرك بقولـه.جميـع قراراتهـا وأدبياتها
 كحتميـة الصراع العـريب – اإلرسائيلي؛ ألن،ال متسـها املتغيرات
 وارتبـاط االحتالل،إرسائيـل هـي نتيجـة احتالل اسـتيطاين بالقـوة
 وكـون إرسائيـل نتيجـة السـتعامر،بصلـة دامئـة بقـوة أجنبيـة
ً األمـر الـذي يجعل الرصاع يسـتمر لكونه رصاعـاً حضاريا،عنصري
.»ًوقوميا
ِ
املحـاض أن الحرب العربيـة – اإلرسائيلية مل تتوقف
واعتبر
، ولكنهـا مسـتمرة بوسـائل منخفضـة الكثافـة والعنـف،ًأساسـا
مقرتحـاً أن أفضـل مواجهـة مسـتقبلية يجـب أن تعتمد عىل حرب
 والقصـف، والحـرب اإللكرتونيـة واملعلومـات،التحريـر الشـعبية
. والعمليـات العسـكرية املحـدودة،الجـوي والصاروخـي
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Tuesday, February 27, 2001

Lakshman Kadirgamar
Minister of Foreign Affairs
Democratic Republic of Sri Lanka

Sri Lanka and the Arab World
Sri Lankan–Arab ties date back to the pre-Islamic era,
when trade flourished due to the strategic geographic
positions of Sri Lanka in the Indian Ocean and the
Arab states in the Gulf. Lakshman Kadirgamar stressed
upon the role played by Muslim Sri Lankans, as they
constitute 7.5 percent of the population and occupy high
positions in the state, including four Muslim ministers
currently in the government.
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2001  فرباير27 الثالثاء
الكشمان قدير قمر
وزير خارجية
جمهورية سريالنكا الديمقراطية االشتراكية

سريالنكا والعالم العربي
ِ
املحـاض تاريـخ العالقـات بين رسيالنكا والعـامل العريب التي
تنـاول
 حيـث ازدهـرت التجـارة بين،تعـود إىل مـا قبـل ظهـور اإلسلام
الطرفين نتيجـة املوقـع االستراتيجي الـذي تتمتـع بـه رسيالنـكا يف
 واملوقـع املهم للدول العربيـة املطلة عىل الخليج،املحيـط الهنـدي
 وأكـد الـدور الـذي يلعبـه املسـلمون الرسيالنكيـون يف.العـريب
، تقريباً من مجموع السـكان%7.5  إذ يشـكلون اآلن نسـبة،البالد
 حيـث يوجـد أربعـة وزراء،ويشـغلون مناصـب مهمـة يف الدولـة
.مسـلمني يف الحكومـة الحاليـة
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Tuesday, March 13, 2001

Eid Kamil Al-Rawdan
Jordan Ambassador to the
United Arab Emirates

The International Peace-keeping
Operations: The Experience of the
Jordanian Armed Forces
Quoting the former UN Secretary General Dag
Hammarskjöld who said “Peacekeeping operations are
not military operations but can only be performed by the
military,” Eid Kamil Al-Rawdan pointedly emphasized the
unconventional military operations used in peacekeeping
methods in troubled areas. Al-Rawdan said that peacekeeping
operations involve simultaneous humanitarian, diplomatic,
political and military action. Al-Rawdan discusses how the
UN Security Council is, in theory, like a worldly executive
council in which it acts as a military chief of staff to the
world—as the operations are managed through the UN
Secretariat General, directed by the Assistant Secretary
General for Peacekeeping Operations, and carried out in
joint cooperation with a military advisory body, which is
headed by a lieutenant general.
He noted that the Jordanian Armed Forces have
participated in peacekeeping missions since 1989, numbering
20,068 peacekeepers covering Mozambique, Georgia,
Tajikistan, Liberia, Somalia, Congo, ex-Yugoslavia, East
Timor, Sierra Leone and Eritrea. Further, he considered that
the Jordanian Armed Forces’ participation in peacekeeping
operations reflects the philosophy of the Jordanian
leadership and their vision to achieve international security
and peace. As Jordan is a small, peaceful country located in
a turbulent environment, regional and international peace
and security will support its national security. Furthermore,
participation in peacekeeping operations reflects Jordan’s
policy of justice and peace and enhances the expertise,
efficiency and readiness of its armed forces.
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2001  مارس13 الثالثاء
عيد كامل الروضان
سفير المملكة األردنية الهاشمية
لدى دولة اإلمارات العربية المتحدة

:عمليات حفظ السالم الدولية
تجربة القوات المسلحة األردنية
ِ
،املحـاض حديثـه بعبـارة لألمين العـام األسـبق لألمـم املتحـدة
اسـتهل
 «إن عمليـات السلام ليسـت عمليـات: التـي قـال فيهـا،داج همرشـولد
 وهي أصدق،» ولكن ال يسـتطيع القيام بها سـوى العسـكريني،عسـكرية
تعبير عـن عمليـات إحالل السلام يف املناطق املضطربة مـن خالل قوات
 يجمـع بين العمـل،عسـكرية تنفـذ فيهـا عملاً عسـكرياً غير تقليـدي
 وتـدار هـذه،اإلنسـاين والدبلومـايس والسـيايس والعسـكري يف آنٍ واحـ ٍد
العمليـات مـن خلال جهـاز مختـص يف األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة
 حيـث تعمل معه،بقيـادة مسـاعد األمين العـام لعمليـات حفظ السلام
 وإذا كان مجلس،هيئـة استشـارية عسـكرية يرأسـها ضابط برتبـة جنرال
،األمـن الـدويل ميثـل – مـن الناحيـة النظريـة – املجلـس التنفيـذي للعامل
.فـإن هـذه الهيئـة مبنزلـة رئاسـة أركان عسـكرية للعامل
ِ
املحـاض أن مشـاركة القـوات املسـلحة األردنيـة يف
وأضـاف
 وقد بلـغ عدد،1989 قـوات حفـظ السلام الدوليـة بـدأت منـذ عـام
ً مشـاركا20068 أفـراد القـوات املسـلحة األردنيـة املشـاركة حتى اآلن
 موزمبيـق وجورجيـا وطاجكسـتان وليبرييـا والصومـال: مثـل،يف دول
.والكونغو ويوغسلافيا السـابقة وتيمـور الرشقية وسيراليون وإريرتيا
واعتبر أن القـوات املسـلحة األردنية تسـتند يف مشـاركتها يف عمليات
حفـظ السلام إىل عدد مـن الثوابت تنبع من فلسـفة القيادة األردنية
 فـاألردن بلـد صغير مسـامل يقع يف،ورؤيتهـا لألمـن والسـلم الدوليين
 لذلـك فـإن تحقيق السـلم واألمـن اإلقليمـي والدويل،بيئـة مضطربـة
 كما أن املشـاركة يف،قـد يسـهم يف دعـم األمـن الوطنـي وتحقيقـه
عمليـات حفـظ السلام تعكـس روح السياسـة الخارجيـة األردنيـة
 وتسـهم يف زيـادة الخبرة والكفـاءة،املبنيـة على العدالـة والسلام
.والجاهزيـة لـدى القـوات املسـلحة األردنية
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Tuesday, April 3, 2001

Dr. Fathi Al-Afifi

Director of Academic Center for Strategic Studies
Zagazig, Arab Republic of Egypt

The Strategic Balance in the Arabian
Gulf: Reality and Perspectives
Dr. Fathi Al-Afifi discussed a number of key themes
and topics, notably, the analysis of the concept of intraconflicts in the Arabian Gulf region, and the problem
of searching for a regional system mechanism. In his
lecture, Al-Afifi shed light on the direct and deferred
implications of the second Gulf War, analyzing the
dimensions of Iranian and Iraqi behavior in managing
the crisis alongside the regional reactions. Delving
further, the lecture included topics such as the aspects
of the ideological bankruptcy of the Iranian revolution;
the reactions of the Gulf Arab states toward the
transformations taking place in Iran; the Iraqi vision
of the concept of security in the Arab Gulf region;
the current situation in Iraq in light of regional and
international developments; the concept of borders in the
Arab political discourse and the issue of the settlement
of border disputes in the Arabian Gulf region. The
strategic vision of the issue of the Iranian occupation of
the three UAE islands, armament policies and defense
forces, the determinants of military spending in the Gulf
region, and the limits and dimensions of Iran’s nuclear
program were also covered.
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2001  إبريل3 الثالثاء
 فتحي العفيفي.د
مدير المركز األكاديمي للدراسات االستراتيجية
 جمهورية مصر العربية،الزقازيق

التوازن االستراتيجي في منطقة الخليج
 الواقع واآلفاق المستقبلية:العربي
،املحـاضة عـددا ً مـن املحـاور واملوضوعـات الرئيسـية
ناقشـت
َ
 تحليـل مفهـوم النزاعـات البينيـة يف منطقـة الخليـج:أبرزهـا
 كما ألقـت، ومشـكلة البحـث عـن آليـة للنظـام اإلقليمـي،العـريب
،الضـوء على التداعيـات املبـارشة واملؤجلـة لحـرب الخليـج الثانية
وأبعـاد السـلوك العراقـي يف إدارة األزمـة وردود الفعـل اإلقليميـة
 كما حاولـت تحليل السـلوك اإليـراين يف حرب،التـي رافقـت ذلـك
الخليـج الثانيـة والتعـرف عىل مظاهر اإلفلاس األيديولوجي للثورة
 وردود فعـل دول الخليـج العربيـة تجـاه التحـوالت،اإليرانيـة
 وحاولـت أيضـاً التعـرف على الرؤيـة العراقيـة.الجاريـة يف إيـران
 والوضع الراهـن للعراق،ملفهـوم األمـن يف منطقـة الخليـج العـريب
 كام ناقشـت مسـألة تسـوية،يف ظل التطورات اإلقليمية والدولية
 ومفهوم الحدود يف،الخالفـات الحدوديـة يف منطقـة الخليج العريب
 والرؤيـة االستراتيجية ملسـألة االحتالل،الخطـاب السـيايس العـريب
 وسياسـات التسـلح والقـوة،اإليـراين للجـزر اإلماراتيـة الثلاث
، ومحـددات اإلنفاق العسـكري يف منطقة الخليج العريب،الدفاعيـة
.وحـدود الربنامـج النـووي اإليـراين وأبعـاده
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االثنني  23إبريل 2001
د .بسيوني إبراهيم حمادة
أستاذ مشارك ،قسم االتصال الجماهيري
جامعة اإلمارات العربية المتحدة
دولة اإلمارات العربية المتحدة

الرأي العام
وأهميته في صنع القرار

)Lecture Series No. (153

Monday, April 23, 2001

Dr. Bassiouni Ibrahim Hamada
Associate Professor of Information
United Arab Emirates University
United Arab Emirates

Public Opinion and Its
Importance in Decision Making

يحتل موضوع الرأي العام وصنع القرار موقع القمة يف الدراسـات Democratic development and political participation
heavily rely on the scientific studies and literature
العلميـة التـي تؤصـل للتطور الدميقراطي واملشـاركة السياسـية ،أو regarding public opinion, decision making, communication
الدراسـات التي تبحث يف علم االتصال واالجتامع السـيايس والرأي
and political sociology.
العـام ،وكذلـك األدبيـات املتعلقـة بصنـع القـرار السـيايس ونظـم As a result of the information revolution and
الحكـم ،وقـد تزايـد االهتمام بالـرأي العـام يف الدراسـات املعارصة today’s communication technology, public opinion has
نتيجـة لثـورة املعلومـات وتقنيـة االتصال التي منحت فرصاً أوسـع increasingly garnered more attention in contemporary
studies due to the now expansive opportunities available
للتعبير عـن الـرأي العـام يف الحيـاة السياسـية املعـارصة ،وبخاصـة for the public to express their political views. As such,
املحـاضة املوضـوع يف أربعـة
عالقتـه بصنـع القـرار ،وقـد تناولـت
َ
this has greatly affected the decision-making process.
أجـزاء :تنـاول الجـزء األول أهميـة القضيـة املطروحـة وموقعهـا The lecture addressed the subject in four parts:
على مسـتوى الفكـر واملامرسـة .وناقـش الجزء الثـاين مفهوم الرأي the importance of an issue at hand in both theory
العـام ومقوماتـه .وعـرض الجـزء الثالث مفهوم عمليـة صنع القرار and practice; the concept of public opinion and its
constituents; the concept and mechanisms of decision
وآلياتـه .وركـز الجـزء الرابـع على الكيفيـة التي يتشـكل بهـا الرأي making; and how public opinion is shaped and affects
العـام ،والكيفيـة التـي يؤثـر بهـا يف صنـع القرار.
decision making.
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Tuesday, April 24, 2001

Jawad Ahmad Al-Anani
Former Deputy Prime Minister
Hashemite Kingdom of Jordan

The Current Status and Future of
Jerusalem in Light of Regional and
International Developments
The focal point of this lecture was the status of Jerusalem,
considered in terms of its geography, demography,
sanctity and sacred shrines. The speaker reviewed
the changes witnessed by the city since the Israeli
occupation in 1967 and analyzed the complications
stemming from the aggressive Israeli policy toward the
city. The current situation in Jerusalem was discussed,
in the light of international legitimacy, international
law and UN resolutions as well as their implications
for the future of the Holy City. Thereafter, the speaker
examined the status of Jerusalem in Arab-Israeli peace
negotiations and its effect on the course of negotiations
noting that the issue of Jerusalem is at the very core of
any peace arrangements in the future.

)154( سلسلة محاضرات

2001  إبريل24 الثالثاء
جواد أحمد العناني
نائب رئيس الوزراء سابق ًا
المملكة األردنية الهاشمية

واقع ومستقبل القدس
في ظل التطورات
اإلقليمية والدولية
املحـاضة بالتحليـل واقـع مدينـة القـدس مـن حيـث
تناولـت
َ
 ومـن حيـث الديـن والقدسـية وأماكــن،الجغرافيـا والسـكان
 واسـتعرضت التغيرات التـي طـرأت على املدينـة منـذ،العبـادة
 وحللت التعقيـدات املحيطة،1967 االحتلال اإلرسائيلي لهـا عـام
 كما ناقشـت واقـع.بهـا جـراء السياسـات اإلرسائيليـة الجائـرة
 وذلـك مـن زاويـة،مدينـة القـدس يف ظـل االحتلال اإلرسائيلي
الرشعيـة الدوليـة والقانـون الـدويل والقـرارات التـي صـدرت
 واسـتعرضت موقـع. وتأثير ذلـك يف وضعهـا املسـتقبيل،بشـأنها
 والدور الكبري،املدينـة يف مفاوضـات السلام العربية – اإلرسائيليـة
 باعتبارهـا حجر،الـذي تؤديـه القـدس للتأثير يف سير املفاوضـات
.الزاويـة ألي ترتيبـات سلام ممكـن

املحـاضة أيضـاً السـيناريوهات املحتملـة
وناقشـت
َ
While sketching possible scenarios for the future
of the city, the speaker indicated the role that Muslims  وطرحـت تصـورا ً للـدور الـذي يفترض أن،ملسـتقبل املدينـة
ought to play in order to secure their legitimate rights يقـوم بـه املسـلمون لكي يضمنـوا حقوقهـم املرشوعـة يف هذه
in the Holy City in the context of any comprehensive  وذلـك يف إطار مسـتقبل القضية الفلسـطينية،املدينـة املقدسـة
settlement of the Palestinian issue.
.برمتهـا
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Monday, April 30, 2001

Dr. Omar Al-Faruq Bizri

Chief Technology Officer, Economic and
Social Commission for Western Asia
Beirut, Lebanese Republic

New Technical Shifts:
Their Impact on Human Society (I)
Technology now constitutes a key element in economic
and social development, and provides great opportunities
for humans to improve their living conditions. Referring
to a number of issues relating to technical development,
the lecture focused particularly on biotechnology and
information and communications technologies. Dr.
Omar Al-Faruq Bizri also discussed the major internal
and external challenges facing the efforts of a nation’s
sustainable development. He noted that the external
challenges are mostly represented in the trend toward
globalization and the growth of the knowledge economy;
while the internal challenges are represented in the lack
of technical capacity and suitable infrastructure, which is
evident in the field of information and communication
technology.

سلسلة محاضرات اإلمارات
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2001  إبريل30 االثنني
 عمر الفاروق البزري.د
رئيس قسم التكنولوجيا
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا
 الجمهورية ا للبنانية،بيروت

:التكنولوجيا والمجتمع
التحوالت التقنية الجديدة وآثارها
)1( على المجتمع اإلنساني
تشـكل التكنولوجيـا اآلن عنصرا ً أساسـياً يف التنميـة االقتصاديـة
 ومتنـح اإلنسـان فرصـاً كبيرة لتحسين ظـروف،واالجتامعيـة
املحـاضة يف هذا الصـدد إىل عدد مـن القضايا
 وأشـارت.املعيشـة
َ
 وخاصـة مـا يتعلـق بالتكنولوجيـا،املرتبطـة بالتطـور التقنـي
 وناقشـت أبـرز.الحيويـة وتكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت
 ومنها،التحديـات التـي تواجـه جهود التنمية املسـتدامة يف دولنـا
 التـي تتمثل يف التوجه نحـو العوملة وتنامي،التحديـات الخارجيـة
 والتحديـات الداخليـة التـي تتمثـل يف قصـور،اقتصـاد املعرفـة
 ويربز هـذا بوضوح يف،القـدرات التقنيـة والبنـى التحتيـة املواتيـة
.مجـال تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت
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Tuesday, September 4, 2001

Prof. Kiichi Fujiwara

Professor of International Relations
Tokyo University
Japan

Patterns of Change in International
Relations: Actors, Polities
and Globalization
Does the world of international relations change at all?
In his lecture, Kiichi Fujiwara points to the different
schools of thought regarding this issue. The neo-realist
school maintains that the structure of international
politics will remain unchallenged, and thus international
relations do not change. It also maintains that as long
as the world is comprised of sovereign states, the main
structure of international relations will be the same,
unless a new global authority that imposes sanctions
on deviant behaviors takes the place of the existing
power structure. Another school of thought states that
international relations have changed dramatically since
the process of globalization and the interdependence
of nations have challenged the isolated autonomy of
sovereign states.

)156( سلسلة محاضرات

2001  سبتمرب4 الثالثاء
 كيتشي فوجيوارا. د.أ
أستاذ العالقات الدولية
جامعة طوكيو
اليابان

:أنماط التغيير في العالقات الدولية
 ونظم،األطراف المشاركة
الحكم والعولمة
 هل تتغري العالقات:املحاضة اإلجابة عن السؤال اآليت
حاولت
َ
الدولية بأي شكل من األشكال؟ واستعرضت إجابات املتخصصني
حول هذه القضية؛ فاإلجابة التي تقدمها املدرسة الواقعية
 هي أن العالقات الدولية ال تتغري؛ ألن بنية السياسة،الحديثة
ً  ومــادام العامل مكونا.الدولية كانت وستبقى فوق التحديات
 فإن الرشوط،من دول ذات سيادة تدعي السيادة عىل أراضيها
 ما مل تحل محل القوى،األساسية للعالقات الدولية تبقى ثابتة
القامئة حالياً سلطة عاملية جديدة تفرض العقوبات عىل الترصفات
.املنحرفة

وهناك إجابة أخرى تقول إن العالقات الدولية قد تغريت
إىل درجة تدعو إىل الغرابة؛ ذلك أن العوملة والتشابك يف عالقات
الدول قد شكال تحدياً أمام استقاللية كل دولة من الدول ذات
 وذلك بتقييـد حرية الترصف يف مجال االعتامد عىل،السيادة
.الذات
The speaker reviewed the transition of the
international community after adding another factor to
ِ
املحاض بإعادة تقويم التحول الذي طرأ عىل املجتمع
وقام
the equation, namely, the entry of non-Western actors
and powers into the calculus of classical power politics. الدويل بعد دخول أطراف وقوى غري غربية يف حساب سياسة القوة
To sum up, three factors may be identified as potentially  وخلص إىل أن هناك ثالثة عوامل قد تكون مسؤولة.التقليدية
capable of causing changes in international relations:  ونظم، األطراف املشاركة:عن التغريات يف العالقات الدولية؛ هي
key players, polities and the interdependence of nations. . وتشابك العالقات بني الدول أو اعتامد بعضها عىل بعض،الحكم
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Tuesday, September 11, 2001

2001  سبتمرب11 الثالثاء

Dr. Youssef Al-Hassan

 يوسف الحسن.د

Plenipotentiary Minister at the
UAE Foreign Ministry, United Arab Emirates

The Religious Dimension in US Policy
Toward the Palestinian Question
The lecture offered a new interpretation on the
traditional interpretation that has so far dominated our
political knowledge and which assumes that Zionism has
progressed because of the presence of Jewish pressure
groups (Jewish lobbies) in decision-making circles. The
speaker examined the roots of Western bias in favor
of Israel and the meaning of “moral” commitment
toward Israel in US political discourse, explaining the
relationship between religion and politics in American
society and the role of the modern Anglo-Saxon
Christian fundamentalist movement in influencing
policies and culture, whether public or individual,
toward the Palestinian question.
Furthermore, the lecture examined the history of
the religious dimension in the Arab–Israeli conflict
in the ancient history and contemporary history,
attempting to interpret the bias in favor of racist and
expansionist policies without regard for human rights
and political and economic interests. It urged greater
focus on the religious dimension in interpreting US
actions in relation to the Palestinian issue.

سلسلة محاضرات اإلمارات
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 وزارة الخارجية،وزير مفوض
دولة اإلمارات العربية المتحدة

البعد الديني في السياسة
األمريكية تجاه القضية الفلسطينية
املحـاضة رؤية جديدة وتفسيرا ً مغايرا ً للتصـور التقليدي
تطـرح
َ
 وهـو التصور الذي،الـذي مازال يسـيطر على معارفنا السياسـية
يعـزو نجـاح املشروع الصهيـوين إىل قـوة تأثري جامعـات الضغط
 وتناولـت.اليهوديـة (اللـويب اليهـودي) يف دوائـر صنـع القـرار
 ومعنـى االلتـزام،املحـاضة جـذور االنحيـاز الغـريب إىل إرسائيـل
َ
،«األديب واألخالقـي» يف الخطـاب السـيايس األمريكي تجاههـا
 ودور،مـع بيـان عالقـة الديـن بالسياسـة يف املجتمـع األمريكي
الحركـة املسـيحية األصوليـة األنجلوسكسـونية املعـارصة يف
التأثير يف السياسـات والثقافـة العامـة والخاصـة تجـاه القضيـة
.الفلسـطينية
املحـاضة متابعـة للمشـهد الدينـي يف الصراع
وقدمـت
َ
 يف التاريخ القديـم والتاريخ،ً  تكوينـاً ومسـارا،العـريب – اإلرسائيلي
 كما قدمـت أيضـاً طرحـاً جديـدا ً يفسر معنـى االنحياز،املعـارص
 بغـض النظر عن اعتبـارات حقوق،لسياسـات عنرصيـة وتوسـعية
 ودعت إىل،اإلنسـان وغريهـا مـن املصالـح االقتصاديـة والسياسـية
االهتمام بالبعـد الديني يف تفسير بعـض وقائع السـلوك األمرييك
.تجاه فلسـطني
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Monday, October 22, 2001

Omar Al-Soos

System Consultant, National Information Center
Hashemite Kingdom of Jordan

The Role of Information Technology
in Supporting Decision Making
The lecture dealt with the close relationship between
information technology (IT) and decision making, as
information has become essential for decision makers
to respond quickly to a crisis and to determine what
options are best to handle the situation.
Omar Al-Soos indicated that in today’s age of
information technology, advancements in communication
have been revolutionary. Information and communications
technologies have played a key role in the management
and work of the government and in the support
for decision makers. By harnessing the information
available, decision makers are able to more effectively
handle crises.

)158( سلسلة محاضرات

2001  أكتوبر22 االثنني
عمر الصوص
 مركز المعلومات الوطني،مستشار النظم
المملكة األردنية الهاشمية

دور المعلوماتية
في دعم اتخاذ القرار
املحـاضة العالقـة الوثيقـة بين املعلوماتيـة ودعـم اتخـاذ
تتنـاول
َ
 الـذي تزايدت فيـه أهمية، خاصـة يف ظـل العـامل املعـارص،القـرار
 خصوصـاً يف أوقـات،املعلومـات بالنسـبة إىل صانعـي القـرار
األزمـات التـي تفرض على متخذ القـرار رسعة التعامـل مع األزمة
.ووضـع الخيـارات املالمئـة لهـا

ِ
 خاصة،املحـاض إىل أننـا نعيش يف عصر املعلوماتية
وأشـار
 التـي أحدثـت،يف ظـل التطـور الهائـل يف تكنولوجيـا االتصـاالت
ِ
،املحـاض أن ثـورة املعلومـات
 وأكـد.ثـورة يف مجـال املعلوماتيـة
 باتـت أحـد،أو باألحـرى تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت
املرتكـزات الرئيسـية يف إدارة العمـل الحكومـي ويف دعـم صانعي
 وأصبـح مـن ميتلـك املعلومـات ويوظفهـا جيدا ً قـادرا ً عىل،القـرار
 أصبحـت، بـل وأكثر مـن ذلـك،التعامـل مـع األزمـات املختلفـة
Additionally, the speaker touched upon the link
between information and economic conflicts that exist املعلومـات ذات صلـة وثيقـة بالصراع االقتصـادي بين الشركات
between competing corporations to enhance their  يف إطار تنافسـها عىل الفـوز بالصفقات وتعزيز،الكبرى العمالقـة
.وجودهـا يف األسـواق
market shares.
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الثالثاء  23أكتوبر 2001
سعد عبدالرحمن البازعي
أستاذ النقد األدبي ،جامعة الملك سعود
المملكة العربية السعودية

المكون اليهودي
ّ
في الثقافة المعاصرة
املحـاضة مـن أطروحـة أساسـية مفادهـا ،أنـه مـن غير
انطلقـت
َ
املمكـن دراسـة أو فهـم الثقافـة املعـارصة ،وهـي ثقافـة غربيـة
بالدرجـة األوىل ،مـن دون البحـث يف العنصر اليهودي الذي أسـهم
يف تشـكيلها؛ فقـد كان لليهـود ،سـواء الذيـن اندمجـوا يف البيئـات
الثقافيـة واالجتامعيـة الغربية التي هاجروا إليهـا يف فرتات مختلفة
مـن تاريـخ شـتاتهم ،أو الذيـن ظلـوا محتفظين باختالفهـم الظاهر
والباطـن ،دور بالـغ التأثير يف السـياق الحضـاري الغـريب الـذي
دخلوه .وهم يف الحالني ينتمون إىل تراث يهودي أسـهم يف تشـكيل
عطائهـم الثقـايف ،على اختلاف أنـواع هـذا العطـاء وأهميته.
املحـاضة رسـم
هـذا املكـون اليهـودي هـو مـا حاولـت
َ
صـورة عامـة لـه ضمن مسـعى أكبر لفهم الحضـارة الغربيـة التي
تؤثـر اليـوم يف مختلـف بقاع الكـرة األرضية ومتـارس هيمنة حادة
يف سـياق مـا يعـرف بالعوملة؛ فلليهـود حضور يف أبـرز تيارات تلك
الحضـارة املهيمنـة ،سـواء كان ذلـك يف نهج أيديولوجـي اقتصادي
مثـل الشـيوعية ،أو يف مسـلك معـريف مثـل التحليـل النفيس ،أو يف
توجهـات إبداعيـة كما يف أعمال بعض مشـاهري الفنانني يف األدب
واملسرح والسـينام وغريها.
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Tuesday, October 23, 2001

Saad Abdel Rahman Al-Bazei

Professor of Literary Criticism, King Saud University
Kingdom of Saudi Arabia

The Jewish Component
in Contemporary Culture
From the outset, the lecture stressed that tracing the
Jewish component is indispensable in studying and
understanding contemporary culture, which is basically
Western. The Jews of the Diaspora, whether those who
assimilated into the cultures and societies to which they
have migrated over a long period of time or those who
maintained their character, played an important role in
Western culture. In both cases, they constitute part of a
Jewish heritage that has shaped their culture in varying
degrees.
This Jewish component was examined in a bid to
understand Western culture, which currently dominates
the globe, especially since we are living now in the age
of globalization. The Jews have contributed to different
aspects of this dominant culture, including economic
ideologies such as communism, scientific disciplines
such as psychoanalysis, or creative works such as the
literature, theater and cinema.
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Saturday, November 3, 2001

2001  نوفمرب3 السبت

Dr. Robert H. Trice

 روبرت ترايس.د

Vice President of Business Development
Lockheed Martin Corporation
United States of America

Defense Globalization:
Next Steps for a 21st
Century Industry
The speaker described the current trends in global
defense spending since the end of the Cold War, relevant
aspects of current defense procurement as well as research
and development expenditures in the United States,
Europe, Asia and the Middle East. He then proceeded
to discuss the general trend toward the globalization of
industrial economies and its implications for the ways in
which nations advance their security interests, as well as
the strategic alternatives confronting defense industries
around the world.
Finally, the speaker examined the potential impact
of the September 11 attacks on Washington and New
York on US defense policy and spending, and the
range of forces that will affect the nature and degree
of globalization of the defense industry in the coming
decades.
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نائب رئيس قسم تطوير األعمال
شركة لوكهيد مارتن
الواليات المتحدة اإلمريكية

:عولمة الصناعات الدفاعية
الخطوات القادمة في
القرن الحادي والعشرين
املحـاضة وصف االتجاهـات الحالية يف اإلنفـاق الدفاعي
تناولـت
َ
 والجوانـب املهمة ذات العالقة،العاملـي منذ نهايـة الحرب الباردة
 باإلضافة إىل اإلنفـاق عىل األبحاث،باملشتريات الدفاعيـة الحاليـة
والتطويـر يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة وأوروبـا وآسـيا والرشق
 كما تناولـت االتجـاه العـام تجـاه عوملـة االقتصـادات.األوسـط
الصناعيـة وانعكاسـاتها على الوسـائل والطـرق التي تعمـل الدول
 وبحثـت يف البدائـل.بواسـطتها على تطويـر مصالحهـا األمنيـة
االستراتيجية التـي تواجـه الصناعـات الدفاعيـة يف مختلـف أرجاء
.العامل
املحـاضة على األثـر املحتمـل لهجمات
كما ركـزت
َ
 يف كل من نيويورك وواشـنطن2001 الحـادي عشر مـن سـبتمرب
 وكذلك نطـاق القوى،يف السياسـة الدفاعيـة األمريكيـة وإنفاقهـا
التـي سـتؤثر يف طبيعـة ومـدى عوملـة الصناعـات الدفاعيـة يف
.العقـود القادمـة
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Monday, November 12, 2001

Dr. Gilles Kepel

Professor of Political Science and Chair
of Middle East and Mediterranean Studies
Institute of Political Studies, Paris, French Republic

)161( سلسلة محاضرات

2001  نوفمرب12 االثنني
 جيل كيبل.د
 رئيس برنامج،أستاذ العلوم السياسية
الدراسات الشرق أوسطية والمتوسطية
 الجمهورية الفرنسية، باريس،معهد الدراسات السياسية

The Aftermath of September 11: Clash of
Civilizations or Opportunity for a Dialogue
Renewal between the East and the West?

:ما بعد الحادي عشر من سبتمبر
صدام حضارات أم فرصة إلحياء الحوار
بين الشرق والغرب؟

This lecture explored the key variables that could
determine the difference between a ‘clash of civilizations’
or a new dialogue between the West and the Islamic
world. Whether perceived as a ‘clash of civilizations’ or
an opportunity for dialogue, the September 11 attacks
fundamentally changed the ways in which people look
at the world, regardless of their social standing and of
where they live. An unprecedented degree of unity was
witnessed among states as diverse as the United States
and, for instance, Uzbekistan, or as antagonistic as India
and Pakistan. And yet, important questions need to be
addressed: How stable is the “Alliance Against Terror?”
Can it serve as a starting point for a new dialogue
between the Islamic world and the West? So far, dialogue
has been taking place mainly at the inter-governmental
level. In a number of Islamic states, this has generated
tensions between governments and segments of the
population whose anti-American sentiments were
aggravated by the military operations in Afghanistan.

املحـاضة إىل اسـتقصاء املتغيرات الرئيسـية التـي
هدفـت هـذه
َ
ميكـن أن تحـدد الفرق بين «رصاع الحضارات» وقيـام حوار جديد
 وسـواء نُظـر إىل هجمات الحـادي.بين الغـرب والعـامل اإلسلامي
عشر مـن سـبتمرب على أنهـا «صـدام حضـارات» أو أنهـا فرصـة
 فإنهـا قـد أحدثـت تغييرا ً جوهريـاً يف نظـرة النـاس إىل،للحـوار
 بغـض النظـر عـن مكانتهـم االجتامعيـة واملنطقـة التـي،العـامل
 إننـا نشـهد درجـة غير مسـبوقة من التقـارب بني.يعيشـون فيهـا
،دول مختلفـة مثـل الواليـات املتحـدة األمريكيـة وأوزبكسـتان
 ومع،ودول تناصـب بعضهـا بعضـاً العـداء مثـل الهنـد وباكسـتان
هـذا فلا بـد مـن اإلجابـة عـن أسـئلة مهمـة حـول مـدى ثبـات
 وحـول إمكانية جعلـه منطلقـاً لحوار،»«التحالـف ضـد اإلرهـاب
 إذ مازال الحـوار حتى اآلن،جديـد بين العاملني اإلسلامي والغـريب
 يف حني ولـد ذلك،يتـم بصـورة رئيسـية على مسـتوى الحكومـات
حـاالت مـن التوتـر يف عـدد من الـدول اإلسلامية بين الحكومات
،وفئـات من الشـعوب تضاعفت لديها مشـاعر العـداء لألمريكيني
.بسـبب العمليـات العسـكرية يف أفغانسـتان
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السبت  17فرباير 2001
د .راسم محمد الجمال
أستاذ ورئيس قسم العالقات العامة واإلعالن
كلية اإلعالم ،جامعة القاهرة
جمهورية مصر العربية

تطـور اإلعـالم
في المجتمعات المعاصرة

)Lecture Series No. (162

Saturday, February 17, 2001

Dr. Rasem Mohammad Al-Jamal
Professor and Head of Public Relations
and Advertising, Faculty of Information
Cairo University, Arab Republic of Egypt

Development of Media
in Modern Societies

سـلَّطت
َ
املحـاضة الضـوء على التطـور الذي طـرأ على اإلعالم يف The lecture shed light on the development of media in
العصر الحديـث ،نتيجـة الثـورة التكنولوجيـة التي أضافـت زخامً the contemporary era as a result of the technological
إىل املحتـوى اإلعالمـي ،وخاصـة فيام يتعلق برسعة تـداول األخبار revolution that has enriched media content owing to the
وانتشـارها عىل نطاق واسـع.
rapid spread of the news.
ِ
املحـاض إىل أن اإلعلام وعلوم االتصـال أصبحت لها
وأشـار
بصـورة عامـة أهميـة متزايـدة ،يف ظـل تطـورات عامليـة ضاعفـت
مـن دورهـا ،وأمدَّتهـا بروافـد جديـدة للفاعليـة والتأثير .ومن ثم
تزايـدت االجتهـادات النظريـة يف التأصيـل للمفاهيـم ومراجعـة
املقـوالت والفـروض والـرؤى السـابقة ،يف ضـوء املسـتجدات التي
يالحـق بعضهـا بعضاً يف تسـارع يشـكل بذاتـه جزءا ً مـن الظاهرة،
ويدخـل يف نسـيج دراسـتها وفهمها.
He argued that the media boom in recent years
املحـاض إىل أن الطفـرة التـي شـهدها اإلعلام يف can be attributed to the fact that media has become
ِ
وذهـب
السـنوات املاضيـة ترجـع باألسـاس إىل كونـه أصبـح أكثر ارتباطـاً more connected with policies and a tool for their
بسياسـات الـدول عـن ذي قبـل ،وبـات أداة ضمـن أدوات تنفيـذ implementation at both the domestic and international
املحـاض level. He concluded by explaining how the information
ِ
سياسـاتها يف الداخـل والخـارج على حـد سـواء .وتطـرق
إىل التأثير الـذي أحدثتـه ثـورة االتصـاالت واملعلومـات يف العمـل and communications technology could help reorganize
اإلعالمـي ،وكيـف متكـن االسـتفادة مـن ذلـك يف إعـادة تنظيـم media work in the Arab world, increase its effectiveness
العمـل اإلعالمـي يف العـامل العـريب ،حتـى يكـون أكثر فاعليـة and keep it up-to-date with the developments in the
region and around the world.
لا مـع التطـورات التـي تشـهدها املنطقـة والعـامل.
وتفاع ً

The speaker indicated that media and communications
have acquired increasing significance as they play
a bigger role in our fast changing world. Concepts
are redefined and visions are reviewed in light of
accelerating developments that require more analysis
and better understanding.
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Tuesday, November 13, 2001

2001  نوفمرب13 الثالثاء

Dr. Rodney Wilson

 رودني ويلسون.د

Professor of Economics at the Centre for Middle
Eastern and Islamic Studies, University of Durham
United Kingdom

 مركز الدراسات الشرق،أستاذ االقتصاد
 جامعة َدرَم،أوسطية واإلسالمية
المملكة المتحدة

The Gulf-EU Trade Relationship:
Challenges and Opportunities

العالقات التجارية بين الخليج العربي
 التحديات والفرص:واالتحاد األوروبي

This lecture reviewed trade relations between the
European Union and the member states of the Gulf
Cooperation Council (GCC), during the 1980s and
1990s. It examined how far EU exports to the region have
depended on oil pricing and production developments,
and whether there have been significant lags in the trade
response.

املحـاضة العالقـات التجاريـة بين االتحـاد األورويب
اسـتعرضت
َ
ودول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة خلال مثانينيـات
 وبحثـت يف مـدى اعتماد صادرات.القـرن العرشيـن وتسـعينياته
االتحـاد األورويب إىل منطقـة الخليـج العـريب على التطـورات
 مسـتعرضة الفترات التي ميكن،الخاصـة بأسـعار النفـط وإنتاجـه
.ًأن تكـون قـد شـهدت تباطـؤا ً تجاريـاً واضحـا

The lecture also evaluated the possible impact
of changing economic policies on future relations.
Privatization and provisions for the restructuring of
utilities are presenting challenges and opportunities for
European multinational companies, as do reforms of the
laws governing foreign investment in Saudi Arabia and
other GCC states. Prospects for trade in services and for
the management of intellectual property rights were also
considered.

املحـاضة التأثير املحتمـل للسياسـات االقتصادية
وق ّومـت
َ
 ومتثـل الخصخصـة.ًاملتغيرة يف العالقـات بين الطرفين مسـتقبال
وإعـادة هيكلـة مؤسسـات املنفعـة العامـة واإلصالحـات التـي
أدخلـت يف قوانين االسـتثامرات األجنبيـة يف اململكـة العربيـة
السـعودية والـدول األخـرى األعضـاء يف مجلس التعـاون تحديات
 وتطرقـت.وفرصـاً للشركات األوروبيـة املتعـددة الجنسـيات
املحـاضة أيضـاً إىل توقعـات دخـول مجـال الخدمـات وإدارة
َ
.حقـوق امللكيـة الفكريـة
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Tuesday, January 15, 2002

HE Anatoliy Zlenko
Minister of Foreign Affairs
Ukraine

)164( سلسلة محاضرات

2002  يناير15 الثالثاء
معالي أناتولي زلينكو
وزير الخارجية
جمهورية أوكرانيا

Ukraine and the United Arab Emirates:
Partnership in the Era of Globalization

:أوكرانيا واإلمارات العربية المتحدة
شراكة في عصر العولمة

The lecture highlighted the conditions and prospects of
the Ukrainian economy, elaborating on the relationship
between Ukraine and the United Arab Emirates as
an example of cooperation in the era of globalization.
Having regained its independent statehood after the
collapse of the Soviet Union, Ukraine is among those
states in Eastern Europe referred to as “newly emerging
economies.” Today, only ten years later, the average index
of annual economic growth in the region is 4.3 percent;
while the Ukrainian growth rate of 8.2 percent for the
past two years, has been almost double. These growth
figures and Ukraine’s ambitious regulatory reforms have
highlighted the country’s potential for investment as well
as economic and political partnership.

،املحـاضة على ظـروف االقتصـاد األوكـراين وفرصـه
ركـزت
َ
وتوسـعت يف تنـاول العالقـة بين أوكرانيـا ودولة اإلمـارات العربية
.املتحـدة كمثـال للتعـاون يف عصر العوملـة

تعتبر أوكرانيـا – بعد أن اكتسـبت مجددا ً اسـتقاللها كدولة
عقـب انهيـار االتحـاد السـوفيتي – إحـدى دول أوروبـا الرشقيـة
.التـي يشـار إليها من حين إىل آخر باالقتصادات الجديدة الناشـئة
واليـوم يقـف مؤرش النمو االقتصادي السـنوي يف هـذه الدول بعد
 بينما،%4.3 عشر سـنوات مـن انهيـار االتحـاد السـوفيتي عنـد
كان معـدل النمـو خلال العامين املاضيين يف أوكرانيـا الضعـف
 وقـد وضعـت هذه األرقـام واإلصالحـات التنظيمية،%8.2 ًتقريبـا
الطموحة أوكرانيا يف دائرة الضوء بالنسـبة إىل االسـتثامر والرشاكة
.االقتصادية والسياسـية
In the light of the historical opportunities presented
by globalization, the ambitions of the Ukraine and of
other states with a similar profile, reach beyond their  فـإن،ويف ضـوء الفـرص التاريخيـة التـي هيأتهـا العوملـة
immediate neighbors. Cross-border cooperation has  لقـد تجاوز التعاون.طموحـات أوكرانيا تتجـاوز جاراتها املبارشات
now transcended the country’s geographic confines,  وتلفـت أوكرانيـا األنظار إىل،عبر الحـدود اآلن القيـود الجغرافيـة
and Ukraine is signaling that it is ready to keep pace  ويتمثل.أنهـا على اسـتعداد ملواكبـة الفرص املتناميـة حول العـامل
with growing opportunities worldwide. One aspect
of this policy is to seek closer partnership with the أحـد أوجـه هذه السياسـة يف البحـث عن رشاكات أقـوى مع دول
Arabian Gulf countries, and particularly the United  وبخاصـة دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة التي،الخليـج العربيـة
Arab Emirates as one of the stronger states in the region.
.تعتبر طرفـاً قويـاً يف املنطقة
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Monday, January 20, 2002

Dr. Ahmad Jalal Al-Tadmuri

Advisor of HH the Chief of the Amiri Diwan
for Studies and Documents, the Amiri Diwan for Studies
and Documents, Ras Al-Khaimah, United Arab Emirates

National Strategy in the Political
Philosophy of HH Sheikh
Zayed bin Sultan Al Nahyan,
President of the UAE
The Arab world has witnessed crucial situations and
momentous events, which required prudence,
determination, solidarity, consensus as well as a collective
stand on major international developments. His Highness
the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan’s judgment of
the situation in the Arab world in light of recent events has
proved sound and perceptive. He genuinely believed in
Pan-Arabism, Arab unity and solidarity; and he exhibited
true attachment to the homeland with a high appreciation
of the heritage and glorious past of his ancestors. Thus, he
had formulated a strategy that underlines the importance
of Arab unity for future generations. He has also stressed
that major powers of the world can protect only their
interests by virtue of their strength and independence.
Thus, the Arab world has to be united in order to be able
to freely decide their most favorable course of action.
His Highness the late Sheikh Zayed was clearly aware of
prevailing political trends and realized that the policy of the
superpowers is based on their own interests, without regard
for the values, customs or the rights of other nations. Thus
HH Sheikh Zayed sought to achieve Arab unity as it gives
the Arab world the strength and sovereignty it needs in a
world ruled by the powerful. In this context, he said “Our
nation has to be strong in order to be reckoned with; the
world only takes the powerful into account.” To this end,
the late Sheikh Zayed has always called for Arab unity and
solidarity and has successfully tackled several Arab issues
with his wisdom and insight.
سلسلة محاضرات اإلمارات
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2002  يناير20 األحد
 أحمد جالل التدمري.د
مستشار سمو رئيس الديوان األميري للدراسات
 الديوان األميري للدراسات والوثائق،والوثائق
 دولة اإلمارات العربية المتحدة،في رأس الخيمة

االستراتيجية القومية في النهج
السياسي لصاحب السمو الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة
اإلمارات العربية المتحدة
 تفتقر يف كثري من،تعيـش أمتنـا العربية أحداثـاً ومواقف مصرييـة
 كما تفتقـد،مواقفهـا إىل الحكمـة يف الـرأي والصالبـة والتضامـن
 وتفتقـد التوافـق يف اتخـاذ موقف،اإلجماع يف مواجهـة األحـداث
.موحـد تجـاه املتغيرات الدوليـة الكربى
،لقد أدرك صاحب السـمو الشـيخ زايد بن سلطان آل نهيان
. واقـع الحـال العـريب وتلمـس مسيرة األحـداث،بوعـي عميـق
 تأصلت فيـه روابط االنصهـار بالبلد،وانطالقـاً مـن أصالـة عروبتـه
 وتنسـم عبـق املـايض، فعشـق تـراث اآلبـاء واألجـداد،والوطـن
 وعاشـت يف نفسـه أحالم الوحـدة العربية وأمنيـة التضامن،التليـد
، فقد رسـم سـموه استراتيجية العمـل ملواجهة الحارض.بني أقطاره
 وأن الدول،وأكـد رضورة الوحـدة العربيـة لضمان مسـتقبل األمـة
واألمـم الكبرى لهـا كياناتهـا املسـتقلة القويـة التـي تحافـظ مـن
 وأنـه يجـب على أمتنـا أن تتّحـد لتصبـح،خاللهـا على مصالحهـا
. ولتمسـك بزمـام أمورهـا وتقـرر مصريهـا بنفسـها،قويـة
لقـد عـرف صاحـب السـمو الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان
 وخ َِبر سياسـة القـوى الكبرى التـي ترتكـز على،توجهـات هـذا العصر
 واملصالـح فقـط مـن دون اعتبـا ٍر ألي قيم أو أعـراف أو حقوق،املصالـح
 لذلـك كان السـعي إىل وحدة األمـة العربية يعنـي لديه القوة،لآلخريـن
 ويف ذلك قال. ويسـيطر عليـه األقويـاء،والسـيادة يف عـامل تحكمـه القوة
 «لكي تكون أمتنا شـيئاً يُحسـب له حسـاب ينبغي لهـا أن تكون:سـموه
 وقد عالج سـموه بحكمة وبصرية،» فالعـامل ال يعترف إال باألقوياء،قويـة
وبـروح األخـوة عـددا ً من القضايا العربية بدعوته املسـتمرة إىل التضامن
.ووحـدة الصف
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Tuesday, January 29, 2002

Dr. Nayef Ali Obeid

Political Affairs Expert
Court of HH the Crown Prince of Abu Dhabi
United Arab Emirates

Fundamentals of
UAE Foreign Policy
On December 2, 1971, patriotic statesmen sharing a unity
of purpose joined together under the leadership of His
Highness the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan to
declare the establishment of the United Arab Emirates
(UAE) as a federation comprising seven emirates. These
statesmen had profound faith in the unity of the land
and its people. They realized the importance of working
together to build a respected, strong and stable nation;
to fulfill the aspirations of their fathers and grandfathers;
and to create a nucleus for greater Arab unity. The United
Arab Emirates was founded on three basic pillars: the
individual, Arab and Islamic affiliations, and global
interaction. From the outset, the UAE committed itself
to abide by certain principles that have since governed its
domestic and foreign policies.
The lecture shed light on the fundamentals of UAE
foreign policy, covering its goals, the country’s relations
with its regional and international counterparts, its ability
to cope with its environment, and the important role that
small countries can play in foreign policy. The speaker
raised important questions: Is the UAE committed in its
foreign policy to the principles of its constitution? Has the
UAE achieved its foreign policy goals? The presentation
also defined the concept of foreign policy and its goals,
reviewing the UAE’s past and present foreign policy and
the nature of political relations that govern the country’s
relations with the international community.
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2002  يناير29 الثالثاء
 نايف علي عبيد.د
خبير الشؤون السياسية
ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي
دولة اإلمارات العربية المتحدة

مرتكزات السياسة الخارجية
لدولة اإلمارات العربية المتحدة
 التقت إرادات رجـال وطنيني بقيادة،1971 يف الثـاين مـن ديسـمرب
صاحـب السـمو الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان لتعلـن قيـام
 منطلق ًة من إميـان عميق بوحدة،دولـة اإلمـارات العربية املتحدة
، ومدركـة أهميـة التـآزر لبنـاء وطـن عزيز مكني،األرض والشـعب
. ونـواة لوحـدة عربية أشـمل،وتلبيـة لطموحـات اآلبـاء واألجـداد
وقـد قامـت دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة على ثلاث ركائـز
، واالنتماء العـريب والعقيـدة اإلسلامية، اإلنسـان: هـي،أساسـية
 والتزمـت منذ اليوم األول لقيـام الدولة مببادئ،والتفاعـل العاملـي
.أساسـية حـددت معـامل واتجاهات سياسـتها الداخليـة والخارجية
املحـاضة إىل إلقـاء مزيـد مـن الضـوء على
هدفـت
َ
،مرتكـزات السياسـة الخارجيـة لدولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة
 وكذلـك عالقـات الدولة،التـي متثـل املبـادئ واألهـداف الرئيسـية
 ومـدى قدرتهـا على التفاعـل،مبحيطهـا اإلقليمـي والـدويل
 وكذلـك مـدى قـدرة الـدول الصغيرة،والتأقلـم مـع هـذا املحيـط
املحـاضة
 وطرحـت.على لعـب دور مهـم يف السياسـة الخارجيـة
َ
 هـل التزمـت دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة يف:ًسـؤاالً رئيسـيا
سياسـتها الخارجيـة باملبـادئ التـي حددها الدسـتور؟ وهل أمثرت
سـلوكياتها النتائـج املرغـوب فيهـا؟ كما تناولـت أيضـاً التعريـف
 واسـتعراض مـايض وحارض،مبفهـوم السياسـة الخارجيـة وأهدافها
 وطبيعـة العالقات السياسـية التي،السياسـة الخارجيـة اإلماراتيـة
.تحكـم عالقـة الدولـة بالعـامل الخارجـي
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األربعاء  30يناير 2002
د .إبراهيم عبدالحميد إسماعيل
مستشار وزير النفط والثروة المعدنية
لشؤون النفط والغاز ،وزارة النفط والثروة المعدنية
دولة اإلمارات العربية المتحدة

مستقبل النفط والغاز في
االقتصاد العالمي
املحـاضة أسـعار النفـط خلال عـام  2000ومـا بعـده،
ناقشـت
َ
ِ
املحـاض إىل أن أسـعار النفـط
ودور منظمـة أوبـك .وأشـار
تتأثـر بشـكل مبـارش باألحـداث العامليـة كالنزاعـات واملضاربـات
والترصيحـات ،وكذلـك بقوى السـوق من عرض وطلـب ومخزونات
نفطيـة وطاقـات إنتـاج وعوامـل أخـرى ،وتطـرق إىل الـدور البارز
ملنظمـة أوبـك يف عمليـة إعـادة االسـتقرار إىل أسـواق النفـط بعد
االنهيـار الـذي لحـق بهـا يف نهايـة عـام  1998وبدايـة عـام ،1999
وأنـه خلال السـنتني املاضيتين تدهـورت أسـعار النفـط بشـكل
كبير إىل مسـتويات مل تشـهدها منـذ الثامنينيات ،ويعـود ذلك إىل
وجـود فائـض نفطـي يف األسـواق يفـوق حاجـة السـوق الفعليـة
بكثير ،كما ناقشـت
املحـاضة أسـباب األزمـة االقتصاديـة التـي
َ
أملـت بـدول رشق وجنوب آسـيا ،إضافـة إىل اليابان وروسـيا ودول
أخـرى يف العـامل ،حيـث كان لهـذه األزمـة أثرها املبـارش يف تدهور
أسـواق الطاقـة .وقـد حاولت املحـارضة اإلجابة عن بعض األسـئلة
ِ
املحـاض يف اإلجابـة عنهـا بعـض األمـور ،مثل
املهمـة التـي تنـاول
أنـه مـن خالل اتفاقيـات تخفيض اإلنتـاج لدول املنظمـة ومنتجني
مـن خارجهـا ،اسـتطاعت منظمة أوبـك إعادة التـوازن بني العرض
والطلـب يف أسـواق النفـط.
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Wednesday, January 30, 2002

Dr. Ibrahim Abdulhameed Ismael

Advisor to the Minister of Oil and
Mineral Resources for oil and gas, Ministry of Oil
and Mineral Resources, United Arab Emirates

The Future of Oil and Gas
in the World Economy
The speaker examined oil prices from the year 2000
onwards and the role of OPEC. He indicated that oil
prices are directly affected by global events, such as a
rise in the levels of conflict, speculation, global energy
market forces (such as supply, demand, stock and
production capacity), among other factors. OPEC has
traditionally played a key role in restoring stability to
the global oil market, as was the case in 1998 and 1999
when the market effectively collapsed. During the last
two years, oil prices have fallen to levels unseen since
the 1980s—largely as a result of a massive oil surplus
in the market. The speaker also touched upon the
causes of the economic crisis that hit Southeast Asia,
Japan, Russia that resulted in the deterioration of their
respective energy markets. He noted that the agreements
reached between OPEC and non-OPEC countries have
—looked to facilitate the lowering of production levels
once again highlighting the ability of OPEC to restore
stability between supply and demand in international
oil markets.
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Sunday, February 3, 2002

Dr. Hanif Hassan Ali

Former Director of Zayed University
United Arab Emirates
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2002  فرباير3 األحد
 حنيف حسن علي.د
مدير جامعة زايد السابق
دولة اإلمارات العربية المتحدة

The Development of Public Universities in
the UAE: A Case Study of Zayed University

الجامعات الحكومية وسبل
 نموذج جامعة زايد:التحديث والتطوير

The speaker examined the potential role of public
universities in the United Arab Emirates (UAE) with
special reference to the establishment of the Zayed
University. The speaker reviewed the objectives of Zayed
University and the criteria that determine its plans and
programs.

املحـاضة الـدور املتوقـع للجامعـات الحكوميـة يف
اسـتعرضت
َ
 ثـم أشـارت باسـتفاضة إىل،دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة
، واألهـداف التـي تسـعى إىل تحقيقهـا،تأسـيس جامعـة زايـد
.والعوامـل واملتغيرات التـي تحـدد طبيعـة الخطط والربامـج فيها

The lecture highlighted the mission of Zayed
University—its curricula, programs and colleges,
contribution to scientific research, academic staff,
buildings and equipment, and relations to the local
community and the world at large. The speaker noted
that the newly established university has already gained
a good reputation, locally and abroad, and that it is
regarded as yet another pioneering institution of higher
education in the UAE.
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املحـاضة الضـوء على الرسـالة التـي تقـوم جامعة
وألقـت
َ
، ونظـام الدراسـة والكليـات، وطبيعـة املناهـج،زايـد بتأديتهـا
وقدمـت ملحـة حـول طبيعـة البحـث العلمـي وأعضـاء هيئـة
، وعالقـة الجامعـة باملجتمـع املحلي والعـامل املحيـط،التدريـس
 مـع،وأشـارت إىل املرافـق والتجهيـزات التـي تحتويهـا الجامعـة
اإلشـارة إىل أن الجامعـة قـد حققـت سـمعة طيبـة يف الداخـل
 وميكـن اعتبارها، على الرغـم مـن أنها حديثة التأسـيس،والخـارج
.تجربـة رائـدة يف التعليـم العـايل بالدولـة
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الثالثاء  5فرباير 2002
د .محمد إبراهيم الرميثي
أستاذ االقتصاد ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة
دولة اإلمارات العربية المتحدة

اقتصاد دولة اإلمارات العربية
المتحدة :تحليل عوامل االستقرار
والتنمية المستقبلية
املحـاضة الضـوء على اقتصـاد دولـة اإلمـارات العربيـة
ألقـت
َ
ِ
املحاض إىل الفرق بني مفهومـي النمو االقتصادي
املتحـدة ،وأشـار
الـذي يقصـد به معـدل منو متوسـط دخل الفـرد يف املجتمع فقط
والتنميـة االقتصاديـة؛ يف حين أن مفهـوم التنميـة االقتصاديـة
يشير إىل التنميـة الشـاملة ،التـي تعنـي معـدل منـو كل قطاعـات
املجتمـع ومؤسسـاته وبنيتـه التحتيـة والفوقية ومرافقـه الخدمية
منـوا ً ماديـاً كميـاً قابالً للقيـاس الرقمي ،وكذلـك منوا ً معرفيـاً كيفياً
غير قابـل للقيـاس الرقمي.
وتسـتند التنميـة االقتصاديـة إىل عـدد مـن األركان؛ منهـا:
تنميـة املـوارد البرشيـة ،فالتنميـة ال تقـوم مـن دون واقـع إنسـاين،
ومهما تطـورت اآللـة ومنـت إمكاناتهـا فإنـه ال ميكن االعتماد عليها
كليـاً مـن دون العنرص البرشي ،وركن األمن واالســتقرار ،فالـقضــية
ال تتوقـف عنـد حـد مقولـة« :إن رأس املـال جبـان يهـرب إىل حيث
األمـان» ،فمفهـوم األمـن واسـع ومتعـدد ،وكذلـك ركـن رأس املـال
الـذي يشـكل الدعامـة األساسـية والحقيقيـة للتنميـة االقتصاديـة.
وقـد عكـس اهتمام القيـادة الحكيمـة لصاحـب السـمو
الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان ،رئيـس الدولـة ،بالجانـب
االقتصـادي وتنميتـه رؤيـة سـموه السـديدة بشـأن تأصيـل بنـاء
التنميـة واملحافظـة عليها ،وخلق تنمية اقتصادية شـاملة ومتوازنة
على املسـتويني القطاعـي والجغـرايف مـن ناحية ،وعىل املسـتويني
املحلي والخارجـي مـن ناحيـة أخـرى.
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Tuesday, February 5, 2002

Dr. Mohamed Ibrahim Al-Rumaithi
Professor of Economics
United Arab Emirates University, United Arab Emirates

The UAE Economy: An Analysis
of Factors Affecting Stability
and Future Development
The lecture focused on the UAE economy, making a
distinction between two concepts: economic growth
(which refers to the average growth of per capita income),
and economic development (which implies comprehensive
development comprising quantitative material growth
)which can be measured in figures, i.e. empirically tested
of all sectors of the society. These include its institutions,
infra- and super-structures and services and qualitative
knowledge growth (which cannot be measured in figures,
i.e. it cannot be empirically tested).
Economic development includes several aspects:
human resource development, as humans are indispensable
even in the presence of sophisticated machines; security
and stability, which extends beyond the common belief
that capital always flows to secure regions; and capital
itself, which is essential for genuine economic growth.
His Highness the late Sheikh Zayed bin Sultan Al
Nahyan had paid special attention to economic progress,
which reflects his vision of sustainable economic
development and his interest in achieving balanced
and comprehensive economic growth in all sectors
and geographic regions, as well as at both local and
international levels.
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Tuesday, 12 March, 2002

2002  مارس12 الثالثاء

Fahmy Howeidy

فهمي هـويدي

Deputy Editor-in-Chief
Al-Ahram Daily Newspaper
Arab Republic of Egypt

Islam and Globalization

نائب رئيس التحرير
جريدة األهرام اليومية
جمهورية مصر العربية

اإلسالم والعولمة

The lecture focused on the sweeping revolution in
the field of telecommunications and its impact on
the cultural characteristics and economic interests of
societies. It also discussed the political developments
that helped globalization to emerge, including the
collapse of the Soviet Union and the fall of the Berlin
Wall. In dealing with the subject of globalization in
the 21st century, the speaker differentiated between the
concepts of globalization and universalism.

املحـاضة التطـور الكبير الـذي طـرأ على ثورة
اسـتعرضت هـذه
َ
 وتأثيره يف الخصوصيات الثقافيـة واملصالح االقتصادية،االتصـاالت
 وناقشـت التطـورات السياسـية التـي سـاعدت عىل.للمجتمعـات
 التـي تتمثـل أساسـاً يف انهيـار االتحـاد،ترسـيخ فكـرة العوملـة
املحـاضة موضوع
 كام تناولـت.السـوفيتي وسـقوط جـدار برلين
َ
 وبينت الفـرق بني مفهومي،العوملـة يف القـرن الحـادي والعرشين
.العامليـة والعوملة

The lecture shed light on Islam as a world religion
that has reached the four corners of the world. A
distinction was made between globalization both in
theory and in practice and the speaker highlighted the
positive and negative implications of globalization for
Muslims.

،املحـاضة الضوء عىل اإلسلام بوصفـه ديانة عاملية
وألقـت
َ
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 فيما قارنـت،وكيفيـة تحقـق هـذا الشـعار على أرض الواقـع
 باإلضافـة،بين العوملـة بصورتهـا املثاليـة وترجمتهـا الواقعيـة
إىل انعكاسـات العوملـة على املسـلمني مـن حيـث السـلبيات
.واإليجابيـات الناجمـة عنهـا
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Sunday, 17 March, 2002

Dr. Abdel Wahab
Mohammed El-Messiri

Professor Emeritus, Ain Shams University
Arab Republic of Egypt

International Zionism and Its Impact
on Islam’s Relations with the West
Analyzing the reasons behind the success of Zionism, the
speaker explained that it owed its success not so much to
its control of the United States as to its close links with
Western civilization. Zionism is not an international
phenomenon, but rather a Western ideology, with
interests that are closely related to those of the West.
Furthermore, its imperial and racist perspective is itself
a byproduct of Western imperialism.
The lecture stressed that Zionism has succeeded in
convincing the US to let Israel control its foreign policy
in the Middle East, which is thus flagrantly biased in its
own favor. It also points out that Zionism has capitalized
on the events of September 11, calling for a “war against
terrorism,” which has resulted in national resistance
groups in Lebanon and Palestine being designated as
terrorist groups.
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2002  مارس17 األحد
 عبـدالوهـاب.د
محمـد المسيـري
 جامعة عين شمس،أستاذ شرف
جمهورية مصر العربية

الصهيونية العالمية وتأثيرها
في عالقة اإلسالم بالغرب
ـاضة الضــوء عــى عنــارص نجــاح الصهيونيــة التــي
َ ألقــت املحـ
،مل تكــن بفعــل ســيطرتها عــى الواليــات املتحــدة األمريكيــة
بــل بفعــل عنــارص لصيقــة ببنيــة الحضــارة الغربيــة ذاتهــا؛
 بــل هــي ظاهــرة غربيــة،فالصهيونيــة ليســت ظاهــرة عامليــة
 كــا أن رؤيتهــا اإلمربياليــة،وترتبــط مصالحهــا مبصالــح الغــرب
.العنرصيــة هــي أحــد إفــرازات اإلمربياليــة الغربيــة
ِ وأشــار املحـ
ـاض إىل نجــاح الصهيونيــة يف إقنــاع الواليــات
املتحــدة بــأن تديــر إرسائيــل السياســة الخارجيــة األمريكيــة يف
. األمــر الــذي نجــم عنــه تحيــز واضــح إلرسائيــل،الــرق األوســط
ِ
املحــاض نجــاح الصهيونيــة يف توظيــف أحــداث
كــا أبــرز
 وذلــك بطرح شــعار، ملصلحتهــا2001 الحــادي عــر مــن ســبتمرب
 ويف هــذا الصــدد تــم تصنيــف املقاومــة،»«الحــرب ضــد اإلرهــاب
.الوطنيــة يف لبنــان وفلســطني بأنهــا حــركات إرهابيــة

178
1/8/2019 12:00:54 PM
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Tuesday, March 19, 2002

Dr. Mohammed Imareh
Scholar Member of the Islamic
Research Academy, Al-Azhar
Arab Republic of Egypt

Political Islam and Political Pluralism
from an Islamic Perspective
The lecture discussed the concept of “political Islam,”
and its evolution and its applications in modern thought,
making a distinction between a Muslim and an Islamist
activist and their respective meanings in the discourse
on political Islam. It also examined the perspectives of
different intellectual schools with regard to these two
terms.
The discussion shed light on political pluralism
from an Islamic perspective, examining theoretical
and practical aspects, and the attitude of different
Islamic schools of thought toward political pluralism, as
opposed to the nationalist, liberal and leftist perspectives.
It also offered a comparison between the perspectives of
Islamic philosophy and religious Western philosophies
and political pluralism.
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2002  مارس19 الثالثاء
 محمد عمارة.د
مفكر إسالمي وعضو مجمع
 األزهر الشريف،البحوث اإلسالمية
جمهورية مصر العربية

اإلسالم السياسي والتعددية
السياسية من منظور إسالمي
املحـاضة مفهـوم «اإلسلام السـيايس» مـن حيث نشـأته
ناقشـت
َ
ِ
املحاض إىل مفهوم
 وأشـار،واسـتخدامه يف الواقع الفكري املعارص
 وعالقـة كل منهما باسـتخدامات مصطلـح،املسـلم واإلسلامي
 باإلضافة إىل موقـف التيـارات الفكرية املختلفة،اإلسلام السـيايس
.مـن هـذه املصطلحات
املحـاضة الضـوء على التعدديـة السياسـية مـن
وألقـت
َ
 وذلـك مـن حيـث األبعـاد النظريـة والعمليـة،املنظـور اإلسلامي
 سـواء يف واقـع،لهـذه التعدديـة يف الواقـع الفكـري والسـيايس
،التيـارات اإلسلامية التي تتاميـز مبواقفها إزاء التعددية السياسـية
 كما قـارن.أو يف واقـع التيـارات القوميـة والليرباليـة واليسـارية
ِ
املحـاض بين فلسـفة اإلسلام والفلسـفات الغربيـة الدينيـة
.والوضعيـة تجـاه موضـوع التعدديـة
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األحد  24مارس 2002
د .جاسم المناعي
رئيس مجلس إدارة ومدير عام
صندوق النقد العربي
دولة اإلمارات العربية المتحدة

السياسات النقدية والتنمية
االقتصادية في العالم العربي
املحـاضة السياسـة النقديـة وأهدافهـا وعالقتهـا بالتنميـة
ع ّرفـت
َ
ِ
املحـاض إىل تجارب الـدول العربية يف مجال
االقتصاديـة .وتطـرق
السياسـة النقديـة حسـب املناهـج االقتصاديـة املتبعة ،مشيرا ً إىل
أسـلوب السياسـة النقديـة املبـارشة يف مقابـل أدوات وأسـلوب
السياسـة النقديـة غير املبارشة وتأثير كل من هذه السياسـات يف
التنميـة االقتصادية.

)Lecture Series No. (173

Sunday, March 24, 2002

Dr. Jassim Al-Mannai

Chairman and Director General
of the Arab Monetary Fund Board
United Arab Emirates

Monetary Policies and Economic
Development in the Arab World
The lecture defined monetary policy and its objectives
and how it is linked to economic development. The
Speaker shed light on the monetary policies and trends
of Arab states as well as their economic approaches.
He discussed direct monetary policy vis-a-vis indirect
monetary policy and their relative effect on economic
development.

املحـاضة الضـوء على طبيعـة العالقـة بني السياسـة
وألقـت
َ
ِ
املحاض إىل أنظمة
النقدية والسياسـة املالية يف الدول العربية ،وأشـار
The speaker examined the nature of the
أسـعار الصرف وعالقتها بالسياسـة النقديـة والتنميـة االقتصادية؛ إذ
relationship between monetary policy and fiscal policy
املحـاضة التطـور يف اتباع أنظمة أسـعار الرصف عىل صعيد
تناولـت
َ
in the Arab countries, and he noted the exchange rate
الـدول الناميـة بشـكل عام والـدول العربية بشـكل خاص.
systems, their development, and their relationship to
كما تناولـت
َ
املحاضة موضـوع توجهات السياسـة النقدية monetary policy and economic development at the
يف الـدول العربيـة وتأثرياتها املتوقعة يف مسيرة التنمية االقتصادية level of developing countries in general and the Arab
يف العـامل العريب.
countries in particular.
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الثالثاء  26مارس 2002
د .جريجوري أ .جوز
مدير برنامج دراسات الشرق األوسط
جامعة فرمونت
الواليات المتحدة األمريكية

السياسة األمريكية تجاه العراق عقب
أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001
على إثـر الهجمات اإلرهابية التي وقعت يف الحادي عرش من سـبتمرب
 2001يف نيويـورك وواشـنطن ،قامـت إدارة الرئيس جورج بوش بإعادة
صياغـة السياسـة الخارجيـة األمريكيـة يف أنحـاء العـامل وتوجيهها نحو
العمـل على مكافحة اإلرهاب .وقـد كان لعملية إعـادة الصياغة هذه
تأثيرات مهمـة يف السياسـة األمريكيـة نحـو الشرق األوسـط ومنطقة
الخليـج العـريب على وجـه الخصـوص .إن جوهـر املصالـح األمريكيـة
يف منطقـة الخليـج العـريب ال يـزال مـن دون تغيير ،وهـو املحافظـة
على االسـتقرار اإلقليمـي واالسـتقرار يف أسـعار النفط العامليـة .غري أن
املدخـل التكتيكي للإدارة األمريكيـة نحـو تحقيـق هذه األهـداف قد
تـم تغييره بطـرق معينـة ،ويتجلى ذلـك يف توجهـات واشـنطن نحـو
ثلاث دول رئيسـية مـن دول الخليـج العـريب هـي :العـراق ،وإيـران،
واململكـة العربيـة السـعودية .ومن املمكن أن تسـاعد هذه التغيريات
على تكويـن توجـه أمرييك جديد للتعامـل مع منطقـة الخليج العريب
عامـة ،اعتمادا ً على الكيفية التي ستتكشـف بها األحـداث يف املنطقة
خلال العامين أو األعـوام الثالثـة املقبلة.
املحـاضة على موضـوع السياسـة األمريكيـة
وركـزت هـذه
َ
تجـاه العـراق ،فقـد جـاءت إدارة الرئيـس بـوش إىل الحكـم ولديهـا
رغبـة قويـة يف القيـام بشيء مختلـف فيما يتعلـق بالعراق ،غير أنه
مل يحـدث اتفـاق حـول تحديـد مـا يجـب أن يكـون عليه هذا املسـار
العملي الجديـد .ودرج املسـؤولون املدنيـون يف وزارة الدفـاع ،بعـد
تركهـم املنصـب ،على إبداء حامسـة وتأييد شـديدين النتهاج سياسـة
عسـكرية أكثر رصامـة ضد نظام صدام حسين ،ولكن وزيـر الخارجية
الجديـد ،كولـن باول ،الـذي أدرك أن نظـام العقوبـات الدولية أضحى
غير قابـل للدفـاع عنـه عىل نحـو متزايـد ،قـام بإدخال تغييرات عىل
هـذا النظـام ،وهـذه واحـدة مـن أوىل مبادرات سياسـته.
Emirates Lectures Series
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Tuesday, March 26, 2002

Dr. Gregory A. Gause

Director, Middle East Studies Program
University of Vermont
United States of America

US Policy toward Iraq in the Aftermath
of September 11
In the wake of the September 11, 2001 terror attacks on
New York and Washington DC, the Bush Administration
reformulated US foreign policy worldwide to combat
terrorism. This reformulation process seriously affected
US policy toward the Middle East and the Arabian
Gulf region in particular. Still, the essence of American
interests in the Arabian Gulf region is unchanged,
namely, maintaining regional stability and ongoing
oil prices. However, to achieve these goals, the US
administration changed its tactics in a certain way. This
is crystal clear in Washington’s tendencies regarding
three main Gulf states: Iraq, Iran and Saudi Arabia.
Such changes may foster the appearance of a new
American approach to the Arabian Gulf region in
general, depending on the development of events in the
region during the coming two or three years.
The main theme of this lecture is US policy toward
Iraq. When the Bush Administration took office, it had a
strong desire to approach Iraq differently. But, agreement
was reached concerning this new practical approach.
Additionally, civilian officials in the Department of Defense
showed earnest resolve to adopt a fiercer military policy
against Saddam Hussein’s regime. However, realizing
that the system of international sanctions is becoming
increasingly indefensible, the present US Secretary of
State, Colin Powell, changed this system. This is in fact one
of the first initiatives of his policy.
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Tuesday, April 9, 2002

2002  إبريل9 الثالثاء

Dr. Geoffrey Kemp

 جفري كيمب.د

Director of Regional Strategic Programs
Nixon Center
United States of America

مدير البرامج االستراتيجية واإلقليمية
مركز نيكسون
الواليات المتحدة األمريكية

US Foreign Policy in the
Middle East after September 11, 2001

سياسة الواليات المتحدة األمريكية الخارجية
 سبتمبر11 تجاه الشرق األوسط بعد

This lecture examined four developments precipitated by
the September 11 terrorist attacks on the United States.
First, is the extraordinary realignment of US relationships
in the region and elsewhere. Second, is the growing
pressure from the Bush Administration to end the regime
of Saddam Hussein in Iraq. Third, is the complicated
and confused state of US relations with Iran and how
this relates to key items on the American agenda, namely
terrorism, proliferation and regional stability. Fourth is
US policy and the Arab–Israeli conflict.
New strategic realities in the greater Middle East
resulted from the September 11 terrorist attacks and
the US military presence in Central Asia have not been
possible without the consent of Russia. Such presence
reflects the major change in US–Russian relations
since the September 11 attacks. If this new alliance was
destined to carry on despite the presence of a number of
short-term challenges, it is possible to prepare the stage
for the process of re-evaluation of US policy toward the
Caucasus and Central Asia.
Before September 11, Pakistan was increasingly
isolated, almost becoming a pariah state like Iraq and
North Korea. Now we find that the United States has
excellent relations with Pakistan and India. Through
successful military operations against the Taliban, the
US brought a new Afghan regime, and it is hoped that
this regime would be democratic. Following September
11, the lecture also discussed the setbacks experienced in
US–Saudi Arabia relations.

ِ
املحـاض إىل أربعـة تطورات نتجت عن الهجوم اإلرهـايب الذي وقع
أشـار
.2001 على الواليـات املتحـدة األمريكيـة يف الحـادي عشر من سـبتمرب
 إعـادة رسـم عالقـات الواليـات املتحـدة،ً أوال:وشـملت هـذه التطـورات
 الضغط املتزايـد من إدارة،ً ثانيا.األمريكيـة يف املنطقـة ويف مناطـق أخرى
 عالقات،ً ثالثـا.جـورج بـوش لوضـع نهاية لنظـام صدام حسين يف العراق
الواليـات املتحـدة األمريكيـة مع إيران وما تتصف بـه من تعقيد وارتباك
،وكيـف ترتبط هذه العالقات مبوضوعات رئيسـية يف األجنـدة األمريكية
 اإلرهـاب وانتشـار أسـلحة الدمـار الشـامل، على وجـه التحديـد،وهـي
 سياسـة الواليات املتحدة األمريكيـة والرصاع،ً رابعا.واالسـتقرار اإلقليمـي
.العـريب – اإلرسائييل
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وأشـار إىل أنـه على الرغـم مـن مشـاعر العـداء بين اململكة
العربيـة السـعودية والواليـات املتحـدة األمريكيـة التي عبرت عنها
 فـإن الحكومتين احتفظتـا بعالقات،وسـائل إعلام يف كلتـا الدولتين
 أن مراجعة واشـنطن املسـتمرة، كما اعتبر مـن جانب آخـر.جيـدة
للسياسـة العراقيـة سـوف تبقـى أمـرا ً مثيرا ً للنـزاع؛ فبينما يعتقـد
البيـت األبيـض تحـت إدارة جـورج بـوش أنـه يجـب إبعـاد صـدام
حسين عـن الحكـم قبـل انقضـاء فترة واليـة الرئيـس األوىل يف عـام
 فـإن كيفيـة وتوقيـت إسـقاط نظامـه مل يتخـذ فيهما قـرار،2005
 أمـا العالقـات مـع إيـران فقـد توافـرت لهـا عوامل عـدة أدت.بعـد
 وسـيظل انهيار.إىل صعوبـة حـل املشـكالت التـي تعترض تحسـينها
عمليـة السلام العـريب – اإلرسائيلي عـود الثقاب الذي سـوف يرضم
 وال ميلـك ال يـارس عرفـات وال آرييـل شـارون.النـار يف كل املنطقـة
القواعـد أو اإلرادة السياسـية التـي متكنهما مـن تقديـم التنـازالت
.الرضوريـة لتحقيـق السلام
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Tuesday, April 16, 2002

Dr. Raghid Kazem El-Solh

Researcher in International and Regional Relations
Oxford
United Kingdom

US–Arab Relations from an Arab
Perspective: Facts and Variables
The lecture referred to the important changes that
marked the international and Arab situation over the
last two decades, the most important being the fall
of Soviet Union, the breakup of Israeli international
isolation, the occupation of Kuwait, the Palestinian
Intifada, and the events of September 11, 2001 in
the US. The presentation then highlighted how far
such variables influenced Arab–American relations.
Moreover, the lecture shed light on the influence of the
abovementioned variables on US interests and strategic
targets in the Arab region, for example, importing
oil and supporting Israel. Another question raised
in the lecture was whether US view of such interests
has changed, and whether the policies and strategies
approved by the United States to protect these interests
have been influenced through international variables.
If so, what is the magnitude of this influence? On the
other hand, the lecture pointed out the effect of the
above variables, namely economic and strategic, on
Arab ties with the US. It also showed the effect of such
elements on the Arab view of these interests and means
of protecting them. In addition, the lecture tackled the
future of Arab–US relations within the framework of the
discussion, and how much Arab states can affect these
relations in light of their foreign policies that aim to
protect their interests.
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2002  إبريل16 الثالثاء
 رغيد كاظم الصلح.د
باحث في العالقات الدولية واإلقليمية
أكسفورد
المملكة المتحدة

األمريكية من-العالقات العربية
 الثوابت والمتغيرات:منظور عربي
املحـاضة إىل التغيرات املهمـة التـي طـرأت على
أشـارت
َ
 التـي مـن،األوضـاع الدوليـة والعربيـة خلال العقديـن األخرييـن
 وتفـكك العزلـة اإلرسائيليـة،أهمهـا سـقوط االتحـاد السـوفيتي
 وكذلـك االنتفاضـة، باإلضافـة إىل احتلال دولـة الكويـت،الدوليـة
 يف2001 الفلسـطينية وأحـداث الحـادي عشر مـن سـبتمرب
املحاضة مـدى وكيفية
 وقـد بينـت.الواليـات املتحـدة األمريكيـة
َ
 وألقـت.تأثير هـذه املتغيرات يف العالقـات العربية–األمريكيـة
املحـاضة الضـوء على مـدى تأثير املتغيرات السـابقة الذكـر يف
َ
،املصالـح واألهـداف االستراتيجية األمريكيـة يف املنطقـة العربيـة
مثـل مصلحـة الواليـات املتحـدة األمريكيـة يف الحصـول على
املحاضة إىل إمـكان حدوث
 كام تطرقـت.النفـط ودعـم إرسائيـل
َ
 وتأثـر السياسـات،تغيير يف النظـرة األمريكيـة إىل هـذه املصالـح
واالستراتيجيات التـي تعتمدهـا الواليـات املتحـدة األمريكيـة من
. ومدى هـذا التأثر،أجـل صيانـة هـذه املصالح باملتغيرات الدولية
املحـاضة كيفيـة تأثري املتغريات السـالفة الذكر يف املصالح
وبينـت
َ
 مثـل املصالح االقتصادية،العربيـة مع الواليـات املتحدة األمريكية
 وبينـت أيضـاً كيفية تأثري هـذه املتغريات يف النظرة.واالستراتيجية
.العربيـة إىل هـذه املصالـح وطـرق ووسـائل الحفـاظ عليهـا
األمريكيـة-وتعرضـت املحـارضة أيضـاً ملسـتقبل العالقـات العربية
 وكيفيـة تأثري الـدول العربية يف هـذه العالقات،يف املـدى املنظـور
.يف إطـار سياسـاتها الخارجيـة الراميـة إىل صيانـة مصالحهـا
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Monday, April 22, 2002

2002  إبريل22 االثنني

Graham E. Fuller

 فولر.جراهام إي

Senior Political Analyst
RAND Corporation, Washington
United States of America

US Policy toward Political Islam
From the perspective of the perpetrators of the September 11
attacks and their supporters, the attacks on the World Trade
Center and Pentagon can be regarded as a success as they
managed to strike a painful blow against a major power. On the
other hand, they can be regarded as a failure, as the perpetrators
of the attacks have caused the destruction of the country that
had sheltered them, and by doing so possibly destroyed their
own organization and raised opposition worldwide. To help
international anti-terrorism forces prevail, the United States
has to move beyond the first phase of the war in order to
focus on the deeper sources of violence and political terrorism
in the “Islamic” world today. The lecture indicated that the
importance of political Islam nowadays is attributed, among
other matters, to the fact that most regimes in the Arab world
banned outside political parties; however, Islamic parties are
the biggest beneficiary of this truth. Prohibition of all Islamic
parties is a mistake usually committed by most regimes because
such Islamic movements resort to working underground later
on. In this regard, the best method of controlling such parties
is to allow them to operate if they do not commit to violence.
A classic case of error in this respect is the Algerian mistake
of trying to isolate the non-violent Islamists from the political
system. Political Islam is growing in the Middle East and Asia
Minor while it continues to develop and expand. Today, we
find different interpretations of political Islam, violent and
non-violent, in addition to radical and moderate, traditional
and modern. Further, Islamic parties have matured as they
acquire political expertise as they face political facts to which
they have to adjust their policies. Islamic parties face the
necessity of mulling over the meaning of Islam in the modern
politics. In this regard, the question if “Islam and democracy are
harmonious” prevails in the current debate, and many Islamists
think that they are so. The speaker reckoned that Islamists
will lose support if they fail to provide new ideas. Currently,
Islamists are rivaled on the political front – whether they be
nationalists, leftists or liberals – however such groups may
reemerge in the future, and appropriate the Islamists’ popularity
if the Islamists fail to find new policies or ideas.
سلسلة محاضرات اإلمارات
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محلل سياسي أول
 واشنطن،مؤسسة راند
الواليات المتحدة األمريكية

السياسة األمريكية تجاه
اإلسالم السياسي
، سـبتمرب ومـن يسـاندونهم11 مـن منظـور مرتكبـي هجمات
ميكـن اعتبـار الهجمات التـي وقعـت على مركـز التجـارة العاملـي
والبنتاجـون نجاحـاً – ودليـل ذلـك أن قلـة مـن أعضـاء التنظيمات
النشـطة ميكـن أن توجـه رضبـة موجعـة إىل قـوة عظمـى خدمـة
لقضيتهـا – أو فشلاً ألن مـن نفـذوا الهجـوم قـد تسـببوا يف تدمير
 ومـن املرجـح يف الغالـب أن يكونـوا،الدولـة التـي كانـت ترعاهـم
 يف الوقـت،قـد تسـببوا أيضـاً يف فنـاء املنظمـة التـي ينتمـون إليهـا
نفسـه الـذي أثـارت فيـه هـذه الهجمات معارضـة شـملت العـامل
 وحتـى تتمكـن الواليـات املتحـدة األمريكيـة من دعم.ًكلـه تقريبـا
 فإنه يجـب عليها التحرك إىل،الجهـود الدوليـة يف مكافحـة اإلرهاب
مـا بعـد املرحلـة األوىل مـن الحـرب التـي متت فيهـا معاقبـة الذين
يتحملـون املسـؤولية املبارشة عـن الهجامت ليك تركـز عىل املصادر
.األعمـق للعنـف واإلرهـاب السياسـيني يف العـامل (اإلسلامي) اليوم
املحـاضة إىل أن أحـد أسـباب أهميـة اإلسلام السـيايس
وأشـارت
َ
اليـوم يتمثـل يف حقيقـة أن معظـم األنظمـة يف العـامل العـريب قـد
 وأن األحـزاب اإلسلامية هـي،حظـرت األحـزاب السياسـية األخـرى
 ويُعتبر حظـر كل األحـزاب.املسـتفيد األكبر مـن هـذه الحقيقـة
اإلسلامية خطـأ ترتكبـه عـادة معظم األنظمـة؛ ألن هـذه الحركات
 ويف هـذا الصـدد فـإن.تلجـأ إىل العمـل تحـت األرض بعـد ذلـك
أفضـل نهـج للتحكـم يف هـذه األحزاب هو السماح لهـا بالعمل إذا
 ومتثـل الجزائـر حالـة كالسـيكية لخطـأ.كانـت ال تلجـأ إىل العنـف
محاولـة عـزل اإلسلاميني الذيـن ال يتبنـون العنـف عـن النظـام
 إن اإلسلام السـيايس آخـذ يف النمـو يف الشرق األوسـط.السـيايس
 ونجـد اليـوم. ويف الوقـت نفسـه يتطـور وينتشر،وآسـيا الصغـرى
 باإلضافة،تفسيرات مختلفـة لإلسلام السـيايس عنيفة وغير عنيفـة
.إىل راديكاليـة ومعتدلـة وتقليديـة وحديثـة
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Monday, April 29, 2002

Dr. Omar Al-Faruq Bizri

Chief Technology Officer
Economic and Social Commission for Western Asia
Beirut, Lebanese Republic

Technology and Society:
New Technical Shifts and
Their Impact on Human Society (II)
The speaker discussed the technological breakthrough
achieved during the 20th century. He explained that it
came as a result of interaction between accumulated
knowledge and experience since the early days of
humanity. Such experience and knowledge have furthered
and benefited from explorations and innovations and
the success of industrial revolutions in Europe during
the past few centuries. They then developed toward
achieving developmental goals and raising human
ambitions to higher more effective levels.
The speaker also explained that we live in an age of
“technology” with all its attributes and threats. Hence,
it is necessary monitor its implications for the modern
society and understand the mechanisms through which
it impacts its structure and internal relations in order to
control the technological development so as to benifit
from its advantages and avoid its drawbacks.
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2002  إبريل29 االثنني
 عمر الفاروق البزري.د
رئيس قسم التكنولوجيا
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا
 الجمهورية اللبنانية،بيروت

:التكنولوجيا والمجتمع
التحوالت التقنية الجديدة وآثارها
)2( على المجتمع اإلنساني
ِ
املحاض إىل الطفرة التكنــولوجية التي حققها اإلنسان خالل
تطرق
القـرن العرشيـن مبيناً أنها جـاءت حصيلة تفاعالت سـابقة ملعارف
وتجـارب وخبرات تضافـرت منـذ العهـود األوىل للبشر وأفـادت
واسـتفادت من االكتشـافات واالخرتاعـات العلمية ونجـاح الثورات
 ثـم تطورت يف،الصناعيـة يف أوروبـا خلال القـرون القليلـة املاضية
اتجـاه تحقيـق األهـداف التنمويـة والرقـي بالطموح لدى اإلنسـان
.إىل مسـتويات أكثر فاعليـة يف تدبير شـأنه الخاص
وذكـر أننـا نعيـش عرص «التقنيـة» مبا لها مـن امتيازات وما
 وبالتايل وجـب رصد انعكاسـاتها،ًيرتتـب عليهـا مـن مخاطـر أيضـا
على املجتمـع اإلنسـاين املعـارص وفهـم آليـات تأثريهـا يف بنيتـه
 وذلـك مـن أجـل السـيطرة على مسـارات،وعالقاتـه الداخليـة
التطـور الـذي تشـهده التقنية مبا يسـمح باالسـتفادة مبزاياها ودرأ
.سلبياتها
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Dr. Mohammad Ibrahim Ayish
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2002  مايو14 الثالثاء
 محمد إبراهيم عايش.د

Head, Department of Mass Communication
University of Sharjah
United Arab Emirates

رئيس قسم االتصال الجماهيري
جامعـة الشـارقـة
دولة اإلمارات العربية المتحدة

Freedom of the Media
in the Age of the Internet (I)

حرية اإلعالم
)1( في عصر اإلنترنت

Dr. Mohammad Ibrahim Ayish discussed the issue of
freedom of the media in the Internet age, where media
has evolved significantly and has rapidly diversified
its means. He also reviewed developments in media
freedom throughout the ages, stressing the importance
of paying attention to two essential cases, namely: the
West seeking to impose its concept of freedom in a way
that ignores the needs of non-Western societies; and the
reflection of world developments after 9/11 regarding
the freedom of media as a restriction imposed on the
freedom of media and freedom of expression.
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ِ
 حيـث،املحـاض قضيـة حريـة اإلعلام يف عصر اإلنرتنـت
تنـاول
 ثـم،ًتطـور اإلعلام بوسـائله املتنوعـة تطـورا ً كبيرا ً ورسيعـا
ً  مؤكـدا،اسـتعرض تطـور مفهـوم الحريـة اإلعالميـة عبر العصـور
 سـعي الغـرب إىل: هما،أهميـة االهتمام بقضيتين أساسـيتني
فـرض مفهومـه يف الحريـة بصـورة يتـم معهـا تجاهـل احتياجـات
املجتمعـات غير الغربية؛ وانعـكاس التطورات التي شـهدها العامل
 حيث،بعـد أحـداث الحـادي عرش من سـبتمرب عىل حرية اإلعلام
.حـدث تضييـق على الحريـات اإلعالميـة وحريـة التعبير
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Dr. Hisham Sharabi

Chairman, Center for Policy Analysis on Palestine
Washington DC
United States of America
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2002  مايو20 االثنني
 هشام شرابي.د
رئيس المركز الفلسطيني للدراسات السياسية
واشنطن
الواليات المتحدة األمريكية

US Policy toward the Arab-Israeli
Conflict: A Reading in Faces of Change

السياسة األمريكية تجاه الصراع العربي
 قراءة في أوجه التغيير: اإلسرائيلي-

The speaker reviewed the nature of the distinctive US–Israel
relations and the role of the Jewish lobby in influencing US
decisions and policy through the two organizations that
constitute the lobby: the Conference of Presidents of Major
American Jewish Organizations and the American Israel Public
Affairs Committee (AIPAC). The obvious US bias toward Israel
clearly shows this is a significant matter. The speaker mentioned
that Israeli aspirations embody the goal of imposing hegemony
over the Middle Eastern region. In this respect, the lecture
shed light on Israel’s military strength and the various kinds
of weapons of mass destruction (WMDs) it possesses due to
the significant and relentless American support, of which has
contributed to the regional imbalance of power. The lecture
discussed the US foreign policy of President George W. Bush
as declared in the aftermath of September 11 under the slogan
“War Against Terrorism,” referring to the American policy that
aims to impose change on the cultural and religious systems of
peoples in accordance with the requirements of globalization
and the world capital market. The speaker also discussed how
to face the American policy. In this framework, he pointed out
that there is a need to rebuild the Arab security system, which
necessitates a qualitative change in the intra-Arab relations
and activation of the Arab League in terms of coordination
and cooperation between Arab states. In addition, the speaker
clarified how the Palestinian issue can influence regional
security and world peace, pointing out that it is difficult to
resolve the Palestinian cause and to end the Arab–Israeli
conflict in light of the imbalance of power between the Arabs
and Israelis. This is particularly so within the context of Israel’s
continuous endeavor to strengthen its military arsenal and
prevent the establishment of a sovereign Palestinian state, as
well as its insistence to adopt the policy of hegemony over the
entire Middle East.

ِ
املحـاض طبيعـة العالقـة املميـزة بين الواليـات املتحـدة
اسـتعرض
 وتأثير اللـويب اليهـودي يف القـرار األمريكي عبر،األمريكيـة وإرسائيـل
،منظمتـي مؤمتـر رؤسـاء املنظمات اليهوديـة – األمريكيـة الكبرى
 األمـر الذي ينعكس،واللجنـة األمريكيـة – اإلرسائيلية للشـؤون العامة
 حيـث أشـار إىل،على مسـتوى االنحيـاز األمريكي الواضـح إلرسائيـل
الطموحـات اإلرسائيليـة وأسـاليبها يف الهيمنـة على منطقـة الشرق
ِ
املحاض عند القدرات العسـكرية إلرسائيل وعتادها
 وتوقـف.األوسـط
 وتأثريهـا يف اختالل،الحـريب من أسـلحة تقليدية وأسـلحة دمار شـامل
ِ
املحاض ألبعاد السياسـة
 وتعـرض.موازيـن القـوى القامئـة يف املنطقـة
الخارجيـة األمريكيـة التـي أعلنهـا الرئيـس األمرييك جورج بـوش االبن
بعـد أحـداث الحـادي عشر مـن سـبتمرب تحـت شـعار «الحـرب ضـد
 موضحـاً املقومـات التي تسـتند إليها إدارة جـورج بوش يف،»اإلرهـاب
 ومشيرا ً إىل سياسـتها،تعاملهـا مـع مختلـف املتغريات يف عرص العوملة
الراميـة إىل فـرض التغيير على األنظمـة الثقافيـة والدينيـة للشـعوب
 كام.مبـا ينسـجم مـع متطلبـات العوملـة والسـوق الرأسمالية العاملية
ِ
 عبر إعـادة،املحـاض إىل كيفيـة مواجهـة السياسـة األمريكيـة
تطـرق
بنـاء النظـام األمنـي العريب وما يسـتلزمه من تغيري نوعـي يف العالقات
 وتفعيـل دور الجامعـة العربية يف مجال التنسـيق،العربيـة – العربيـة
 كما تحـدث عـن كيفيـة تأثير القضية.والتعـاون بين الـدول العربيـة
 مبينـاً صعوبـة حـل،الفلسـطينية يف أمـن املنطقـة والسلام العاملـي
القضيـة الفلسـطينية وإنهـاء النـزاع العـريب – اإلرسائيلي يف ظـل عدم
 والسـيام أمام سـعي إرسائيل،التـوازن يف القـوى بين العـرب وإرسائيل
املتواصـل نحو تعزيز ترسـانتها العسـكرية ومنع قيام دولة فلسـطينية
 باإلضافـة إىل إرصارهـا على تبنـي سياسـة الهيمنـة على،ذات سـيادة
.منطقـة الشرق األوسـط برمتها
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Dr. John L. Esposito

Director of the Center for Christian-Muslim
Understanding, Georgetown University
Washington, United States of America

The Future of Muslim‒Western Relations
The speaker talked about the myriad of warnings regarding
the incompatibility of the Muslim world and the West and
their inevitable collision. The depth of hatred expressed by
Osama bin Laden and his Al-Qaeda followers along with the
scenes of some Arabs celebrating in the streets after September
11 repulsed the American people, leading some to ask,
“Why do they hate us?” The temptation for some American
government officials and political commentators was to
condemn and dismiss, to explain away anti-Americanism
as irrationality, ingratitude, jealousy of our success or hatred
for “our way of life.” The slogans reflect that we are in a war
between the civilized world and terrorists; a war against “evil”
and “merchants of death” may reflect the rhetoric of some
extremists and be emotionally satisfying, but they fail to get at
deeper realities and long-term issues.
Esposito said that the war on terrorism must not be on
the account of the US principles and values. He said it must
not unleash the hands of authoritarian regimes in the Islamic
world to restrict the rights and freedom and curb the nonviolent opposition. Further, the speaker stressed the necessity
to adopt a more balanced policy toward the Arab-Israeli
conflict, ensure justice in the counter-terrorism legislations,
and subject terrorists to fair and impartial trials in order to
maintain US image and avoid reactions of the Muslims who
feel as though an injustice has been done.
In this context, the speaker warned that if foreign policy
issues are not addressed effectively, they will continue to
provide a breeding ground for hatred and radicalism, as well
as the rise of extremist movements. Therefore, a reexamination
and, where necessary, reformulation of US foreign policy will
be necessary. Therefore, it is critical to adopt a long-term and
short-term strategy based upon a reexamination of US foreign
policy and an openness to press its allies to encourage political
participation and gradual power-sharing. However, failure to
do the same will promote a culture of authoritarianism and
fuel a spirit of anti-Americanism.
سلسلة محاضرات اإلمارات
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2002  يونيو3 االثنني
 إسبوزيتو. جون ل.د
 المسيحي- مدير مركز التفاهم اإلسالمي
 واشنطن،جامعة جورج تاون
الواليات المتحدة األمريكية

مستقبل العالقات بين اإلسالم والغرب
ِ
املحـاض إىل التحذيـرات التـي أطلقهـا الكثريون حـول تطور
أشـار
 وهـو.العالقـة بين العـامل اإلسلامي والغـرب نحـو االصطـدام
عبرت عنـه األعمال العدائيـة الصـادرة عـن تنظيـم القاعـدة
ّ ما
11 وعززتهـا املشـاهد التـي تظهـر احتفال بعـض العـرب بأحداث
 وحمـل بعضهـم على طـرح، مـا أثـار بغـض األمريكيين،سـبتمرب
 وقـد بادر بعض املسـؤولني يف الحكومة.»؟سـؤال «ملـاذا يكرهوننا
األمريكيـة واملعلقين السياسـيني إىل تفسير العـداء ألمريـكا على
ٍ
 ويرتجم عىل أنـه نوع من العقـوق والغرية من،منـاف للعقـل
أنـه
.نجـاح الواليـات املتحدة وكراهية أسـلوب الحياة لـدى األمريكيني
ِ
املحاض أن الشـعارات التي تعطينا انطباعـاً بأننا إزاء حرب
ويـرى
 وأنها حرب ضد «الشر» و«تجار،بين العـامل املتحضر واإلرهابيين
 إن نجحـت يف تغطيـة الحاجـة النفسـية فإنهـا عجـزت،»املـوت
 وذهـب إىل.عـن اإلحاطـة بالحقائـق األعمـق للقضايـا املطروحـة
أن الحـرب على اإلرهـاب يجـب أال تكـون على حسـاب مبـادئ
الواليـات املتحـدة وقيمهـا وأال تطلـق يـد األنظمـة االسـتبدادية
يف العـامل اإلسلامي لتزيـد مـن التضييـق يف الحقـوق والحريـات
ِ
املحـاض على رضورة
 كما شـدد.وقمـع املعارضـة غير العنيفـة
تبنـي سياسـة أكثر توازنـاً يف النـزاع العـريب – اإلرسائيلي وعدالـة
الترشيعـات املضـادة لإلرهـاب وتوفير قضـاء عـادل ونزيـه
 وذلـك حفاظـاً على صـورة الواليـات املتحـدة وتفادي،لإلرهابيين
.انبثـاق ردود أفعـال مـن جانـب املسـلمني لشـعورهم بالظلـم
ِ
املحـاض مـن أن بعـض مامرسـات
ويف هـذا السـياق حـذّر
السياسـة الخارجيـة سـوف تسـتمر يف توفير أرض خصبـة إلنتـاج
الكراهيـة وتنامـي الحـركات املتطرفـة إذا مل تتـم مراجعتهـا وإعـادة
 وخلـق تـوازن بني السياسـات القصيرة األجل التـي تقتضيها،صياغتهـا
املصلحـة القوميـة والسياسـات الطويلـة األجل التي ترمـي إىل الضغط
عىل حلفائنا لتشـجيع عملية املشـاركة السياسـية واالقتسام التدريجي
ِ
 سـيعزز،املحاض أن الفشـل يف القيام بهذه العملية
 وأضاف.للسـلطة
.ثقافـة االسـتبداد ويغـذي روح العـداء للواليـات املتحـدة األمريكيـة
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2002  يونيو3 االثنني
 ووكر.إدوارد س
رئيس معهد الشرق األوسط
واشنطن
الواليات المتحدة األمريكية

The War on Terrorism: The Impact of
Political Developments in the Middle East

الحرب على اإلرهاب وانعكاساتها على
التطورات السياسية في الشرق األوسط

The September 11 attacks had a profound impact on the
American psyche. This national tragedy also deeply affected the
course of American foreign policy in the weeks and months
after the attacks. The United States’ current war on terrorism is
a natural, reflexive response to the unexpected and devastating
attacks of an unseen enemy. Unlike all other wars and conflicts
in which the US has previously engaged, this one is not directed
against a particular country, leader or national movement.
Instead, the battle takes place on many fronts - economic,
military and political - against clandestine organizations that
seek to undermine the position and interests of the US in the
Middle East. The commitment to this war will remain resolute
in the foreseeable future, though its focus and methods will
probably change, depending on the perceived threat.
For the Israeli-Palestinian conflict in particular, the United
States’ own experience with suicide attacks has particular
relevance. Americans have been witnessing the increase in
violence that is consuming both sides. Americans, despite their
natural sympathy for the cause of the stateless people, recoil
at scenes of civilian carnage that come weekly from the streets
of Tel Aviv, Netanya, Haifa and Reshon Letzion. The scenes of
occupation - tanks aimed at homes, soldiers ripping through
offices, entire cities under siege - are alien concepts and have no
emotional resonance for Americans. However, after the tragic
encounter with terrorism on September 11, the American people
can absolutely and immediately identify with Israeli suffering.
The speaker noted that though Bush first adopted
a hands-off approach to a conflict that was based on the
parties’ own intransigence, President Bush did re-engage
directly and continues to press both sides to come together.
In recent polling, an overwhelming majority of Americans
support his policy shift. However, Bush faced vociferous
domestic opposition, also from within his own political
camp, and found little solace in Yasser Arafat’s vacillating
leadership style. The speaker confirmed President Bush’s
determination to continue ahead with his policy toward a
settlement between Palestinians and Israelis; however, he
needs strong support from the Arab world.

ِ
 سـبتمرب كان لهـا أثـر عميق يف النفسـية11 املحـاض أن هجمات
أكـد
 وأنهـا أثـرت يف منحـى السياسـة الخارجيـة األمريكية خالل،األمريكيـة
ِ
املحـاض حرب
 واعترب.األسـابيع والشـهور التـي تلـت هـذه الهجمات
أمريـكا الحاليـة عىل اإلرهاب رد فعل طبيعياً عىل الهجامت التي شـنها
ِ
املحـاض أنـه خالفـاً لـكل الحـروب والرصاعات
 وذكـر.عـدو غير مـريئ
 فإن هـذه الحرب،السـابقة التـي خاضتهـا الواليـات املتحـدة األمريكية
تسـتهدف منظمات رسيـة تسـعى إىل تقويـض وضعنـا ومصالحنـا يف
ِ
 سـبتمرب والتطورات11 املحـاض بني هجمات
 وربـط.الشرق األوسـط
 وذكر،التـي اعترت النظـرة األمريكية للصراع اإلرسائييل – الفلسـطيني
 غري أنهـم «يفزعون،التعاطـف الطبيعـي لألمريكيين مع الفلسـطينيني
مـن مشـاهد أشلاء القتلى مـن املدنيين التـي تـرد إلينـا أسـبوعياً من
 كما يقـول من.»شـوارع تـل أبيـب ونتانيـا وحيفـا وريشـون لتسـيون
 «إن مشـاهد االحتلال – مـن دبابـات موجهـة ضـد،جهـة أخـرى
– »املنـازل وجنـود يقتحمـون املكاتـب ومـدن كاملـة تحـت الحصـار
 وليـس «لها صـدى عاطفي يف،هـي مامرسـات غريبـة على األمريكيين
 غير أن املواجهة املأسـاوية بيننـا وبني اإلرهـاب منذ الحادي.»نفوسـهم
عشر من سـبتمرب جعلتنـا نتفهـم «آالم اإلرسائيليين ومعاناتهـم بصورة
ِ  وأشـار.»مطلقـة ومبـارشة
 التي،املحاض إىل أن أحد اسـتطالعات الـرأي
 أظهـر تأييـد األغلبيـة السـاحقة مـن األمريكيني لسـعي،ً أجريـت أخيرا
الرئيـس بـوش نحـو التوصـل إىل اتفـاق سلام فلسـطيني – إرسائيلي
عكـس سياسـته التـي انتهجهـا يف البداية بنفـض يـدي اإلدارة األمريكية
 غير أن الرئيس بوش،ًمـن املفاوضـات التـي أبدى فيهـا الجانبان تصلبـا
 وال يجـد تربيـرا ً مقبـوالً يف األسـلوب،يواجـه معارضـة داخليـة كبيرة
ِ  وأكد.املتذبذب لرئيس السـلطة الفلسـطينية يارس عرفات
املحاض عزم
الرئيس بوش االسـتمرار قدماً يف سياسـته نحو التسوية بني الفلسطينيني
. غير أنـه يحتـاج إىل تأييـد قوي مـن العـامل العريب،واإلرسائيليين
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2002  يونيو9 األحد
 مقصود الحسن نوري.د
 معهد الدراسات اإلقليمية،باحث أول
إسـالم آبــاد
جمهورية باكستان اإلسالمية

The Future of Pakistan in the Aftermath مستقبل باكستان في أعقاب أحداث الحادي
of the Events of September 11, 2001,
 والحرب التي تقودها2001 عشر من سبتمبر
and the US-Led War in Afghanistan
الواليات المتحدة األمريكية في أفغانستان
The paper analyzed the aftermath of the September 11
events of terrorist attacks against the US. These resulted in a
massive punitive military strike by the US-led coalition against
international terrorism resulting in the collapse of the Taliban
regime and the establishment of an interim government
headed by Hamid Karzai, under the auspices of the UN.
The speaker said that as a consequence of the US military
strikes against the Taliban regime, Pakistan was forced to
make a rapid realignment in its foreign policy. Henceforth,
it joined the US-led anti- terrorist international coalition and
agreed to collaborate with the US-led coalition in ousting
the Taliban regime. As a result of such decision, Pervez
Musharraf’s government made significant gains in the form of
financial aid, debt exemption, rapprochement with the United
States, and the easing of its international isolation.
However, the short-term gains seem to be getting diluted
after a lapse of a few months and some long-term problems
casted their shadows. Among them are the deteriorating
economy, the five–month-old India–Pakistan military
standoff, the strengthening of the Indo–Israel nexus, the
setback to the Kashmir cause and democracy in Pakistan and
the recrudescence of terrorism because of remnant Taliban/
Al-Qaeda/fundamentalist religious groups from Pakistan are
serious concerns.
The speaker noted that Pervez Musharraf’s government
took daring steps since September 11 and have enacted
reforms in Pakistani society, particularly in relation to some
Islamist and terrorist groups. Further, it took some initiatives
to reinvigorate the economy and reform the school education
system. However, the speaker said that it is still too early to
assess the returns on these procedures.
سلسلة محاضرات اإلمارات
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املحـاضة آثـار الهجمات اإلرهابيـة التـي تعرضـت لهـا
حللـت
َ
 وأدت،الواليـات املتحـدة األمريكيـة يف الحـادي عشر مـن سـبتمرب
إىل توجيـه رضبـة عسـكرية تأديبيـة كبرى ضـد اإلرهـاب الـدويل
بزعامـة الواليـات املتحـدة األمريكية نجـم عنها انهيار نظـام طالبان
 وقال.وتنصيـب حكومـة مؤقتة يرأسـها حامد كـرزاي برعاية أمميـة
ِ
املحـاض إن الرضبـات العسـكرية األمريكيـة ضـد نظـام طالبـان
،فرضـت عىل باكسـتان إحـداث تغيري جـذري يف سياسـتها الخارجية
تجلى يف انضاممهـا إىل التحالـف الـدويل املعادي لإلرهـاب وتعاونها
 وقـد حصلـت حكومـة.مـع األمريكيين إلطاحـة نظـام طالبـان
 على مكاسـب مهمـة متثلـت يف، جـراء هـذا القـرار،برويـز مشرف
املسـاعدات املاليـة واإلعفـاء مـن الديـون والتقـارب مـع الواليـات
.املتحـدة األمريكيـة وتخفيـف العزلـة الدوليـة
غير أن آثـار هـذه املكاسـب كانـت قصيرة األمـد وأخـذت
، وتلتها بوادر تدهـور االقتصاد،تخبـو خالل األشـهر القليلة املاضيـة
والتـأزم العسـكري بين الهند وباكسـتان الذي مضى عليه أكرث من
 وانتكاس، وتعزيـز العالقات الهنديـة – اإلرسائيليـة،خمسـة أشـهر
،القضيـة الكشـمريية وتعثر العمليـة الدميقراطيـة يف باكسـتان
 والجامعـات،وتفشي اإلرهـاب بسـبب فلـول طالبـان والقاعـدة
ِ
املحـاض إىل
 وأشـار.الدينيـة األصوليـة فـوق التراب الباكسـتاين
أن حكومـة برويـز مشرف اتخـذت خطـوات تتسـم بالجـرأة منذ
 وبـدأت القيـام بإصالحات يف،أحـداث الحـادي عشر من سـبتمرب
 وخاصـة تجـاه بعـض الجامعـات اإلسلامية،املجتمـع الباكسـتاين
 كما اتخـذت بعـض املبـادرات الكفيلـة بإنعـاش.واإلرهابيـة
ِ
املحـاض
 غير أن.االقتصـاد وإصلاح نظـام التعليـم يف املـدارس
.اعتبر أن الوقـت مل يحـن بعـد لتقييـم مـردود هـذه اإلجـراءات
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Nasim Zehra

National Security Analyst
Islamabad
Islamic Republic of Pakistan

The Current Crisis between
Pakistan and India
The speaker discussed the landmarks of the present
crisis between Pakistan and India. Zehra began with
post September 11 developments, and then traced
specific issues that have emerged in relations between
Pakistan and India. She also examined how the domestic
political dimensions of the two neighbouring foes have
influenced the current crisis and the unprecedented
international attention it has received. She concluded
with an outlook on Pakistan–India relations for the
remainder of 2002.
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2002  يونيو18 الثالثاء
نسيم زهرة
متخصصة في مجال األمن القومي
إسالم آباد
جمهورية باكستان اإلسالمية

األزمة الحالية بين
الهند وباكستان
ِ
املحـاضة ملناقشـة مالمـح األزمـة القامئـة حاليـاً بين
تعرضـت
دولتـي باكسـتان والهنـد؛ حيـث بـدأت بعـرض التطـورات التـي
 وانعكاسـاتها،2001 حدثـت بعـد الحـادي عشر مـن سـبتمرب
 كما عملـت املحـارضة.على مسـتوى العالقـات بين الدولتين
على تحليـل معطيـات األوضـاع الداخليـة وأبعادهـا السياسـية
 ودواعـي اسـتئثار،يف األزمـة الحاليـة بين الجاريـن العدويـن
 ويف الختام تعرضت.األزمـة الحاليـة باهتمام دويل غري مسـبوق
ِ
املحـاضة للسـيناريوهات املحتملـة لتطـور العالقـات الثنائيـة
.2002 خلال الفترة املتبقيـة مـن عـام
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2002  سبتمرب2 االثنني

Dr. Charles Saint-Prot

 شارل سان برو.د

Director Observatory of Geopolitical
Studies (OEG), Paris
French Republic

French Policy toward
the Arab World
The speaker said that the main objective of French
policy, foreign and domestic, is to promote the dialogue
between civilizations and to contribute toward cultural,
political and economic balance on a global scale. He
noted that France is the only major power with a policy
toward Arab countries that is rooted in a long history.
This policy is based on fundamental strategic choices
and a political philosophy that, above all, respects the
independence and cultural identity of nations, rejects
the hegemony of any superpower and emphasizes
support for the legitimate rights of the Arab peoples.
In line with the foreign policy established by General
deGaulle, French foreign policy toward the Arab world
is currently based on a number of principles, namely:
(1) recognition of the Palestinian people’s right to have
an independent and viable state and a just, impartial
global peace, which would result from an International
Conference under the aegis of the United Nations
and would not be imposed by force; (2) respect for
the territorial integrity and the stability of states, and
the rejection of any unjust military adventure that has
not been approved by the United Nations; and (3) the
strengthening of cooperation in all domains between the
European nations and Arab countries.

سلسلة محاضرات اإلمارات
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 األكاديمية الدولية،مدير دراسات الشرق األوسط
 باريس،للشؤون الجيوسياسية
الجمهورية الفرنسية

السياسة الفرنسية
تجاه العالم العربي
ِ
 الخارجيـة والداخليـة،املحـاض إىل أن السياسـة الفرنسـية
أشـار
 تقـوم على تشـجيع الحـوار بين الحضـارات واملسـاهمة يف،ًمعـا
تحقيـق التـوازن الثقـايف والسـيايس واالقتصـادي على الصعيـد
ِ
املحـاض إن فرنسـا لديهـا أقـدم سياسـة تجـاه
 وقـال.العاملـي
 وتسـتند هذه.العـامل العـريب ضمـن دائـرة القوى الكبرى يف العامل
، إىل خيـارات استراتيجية أساسـية، بحسـب املحـارض،السياسـة
وتتمحـور حـول فلسـفة سياسـية تحترم اسـتقالل األمـم وهويتها
 وتؤكـد دعـم الحقوق، وترفـض هيمنـة أي قـوة عظمـى،الثقافيـة
ِ
،املحـاض إىل أننـا اليـوم
 وخلـص.الرشعيـة للشـعوب العربيـة
،متاشـياً مـع السياسـة الخارجيـة التـي أرسـاها الجنرال ديجـول
نؤسـس لعالقاتنـا مـع العامل العريب على عدد من املبـادئ املتمثلة
 االعتراف بحـق الشـعب الفلسـطيني يف أن،ً أوال:يف ثلاث نقـاط
 وتحقيق السلام،تكـون لـه دولتـه املسـتقلة والقـادرة عىل البقـاء
العـادل والنزيـه باملنطقـة عـن طريـق مؤمتـر دويل وتحـت رعاية
 احرتام سلامة ووحـدة أرايض الدول،ً وثانيـا.هيئـة األمـم املتحـدة
 ورفـض أي مغامـرة عسـكرية جائـرة ال يتـم إقرارهـا،واسـتقرارها
 تعزيز التعـاون يف جميع املجاالت،ً وثالثا.مـن ِقبـل األمم املتحـدة
.بين الـدول األوروبيـة والعربيـة
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Dr. Walid E. Moubarak

Associate Professor of International Affairs
Lebanese American University
Lebanese Republic

The Position of a Weak State in an
Unstable Region: The Case of Lebanon
The speaker said that the prospects for a long-term
reconciliation in weak states like Lebanon depend to a great
extent on recent dramatic changes in the global system.
These changes, which were dramatized by the September 11
attacks on the United States last year, were preceded by the
demise of the Soviet Union and the end of the Cold War,
which established the US as the world’s only superpower. In
this context, the speaker said that because of the September
11 attacks, security strategy is becoming globalized. Fighting
terrorism has now become a top priority in US foreign policy.
Concepts like preventive diplomacy and pre-emptive strikes
are replacing old ones like deterrence and containment.
Intra-state conflicts are becoming more dangerous than
inter-state conflicts in challenging the emerging world
system and US hegemony in this system.
The Stockholm International Peace Research Institute’s
(SIPRI) Yearbook 2002, the speaker noted, identifies four
factors that are of key importance in shaping a new global
security system. In addition to the spread of information
technology, the other three factors include the inability
of a number of weak states to control developments in
their territory, external security and, finally, the growing
importance of non- military aspects of state security.
The speaker concluded that these factors are particularly
important to understand Lebanon’s predicament. However,
these factors existed in Lebanon before the emergence
of the current world system, specifically since 1967.
The speaker reviewed the new structural changes at the
global and regional levels, which influence the stability of
Lebanon, including the remnants of the war of 1967, and
the repercussions of the September 11 attacks. Further, he
confirmed that Lebanon’s stability and continuity as a viable
state does not depend solely on the action of the Lebanese
themselves, as it also greatly depends on the balance of
power in the external Middle East environment.
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2002  سبتمرب9 االثنني
 مبارك. وليد أ.د
أستاذ مشارك للشؤون الدولية
 األمريكية- الجامعة اللبنانية
الجمهورية اللبنانية

مكانة الدولة الضعيفة في منطقة
 حالة لبنان:غير مستقرة
ِ
،املحـاض أن تحقيـق وفاق طويـل األمد يف الـدول الضعيفة
اعتبر
 فهجامت، يرتهـن إىل حـد كبير إىل التغيرات العامليـة،مثـل لبنـان
 ومـا سـبقها مـن أحـداث كربى،2001 الحـادي عشر مـن سـبتمرب
 التـي هيـأت،كـزوال االتحـاد السـوفيتي ونهايـة الحـرب البـاردة
،للواليـات املتحـدة أن تصبـح القـوة العظمـى الوحيـدة يف العـامل
.كان لهـا آثارهـا على الداخـل اللبناين
ِ
املحـاض يف هـذا السـياق إىل توجـه االستراتيجية
وأشـار
، نحـو املزيـد مـن العوملـة، سـبتمرب11  بسـبب هجمات،األمنيـة
 مثل، يف سـياق مكافحـة اإلرهـاب،كما انبثقـت مفاهيـم جديـدة
 محـل مفاهيـم قدمية،الدبلوماسـية الوقائيـة والرضبـات الوقائيـة
 وذكـر أن الرصاعـات الدائرة داخـل الدولة.مثـل الـردع واالحتـواء
 لكونها تشـكل،أصبحـت أكثر خطـورة مـن النزاعـات بين الـدول
تحديـاً للنظـام العاملـي الناشـئ وللسـعي األمريكي نحـو الهيمنـة
 الصـادر2002  كما استشـهد بالكتـاب السـنوي لعـام.على العـامل
 يف تحديـده أربعة،عـن معهـد اسـتوكهومل الـدويل ألبحاث السلام
:عوامـل أساسـية يف صياغـة نظـام أمنـي عاملـي جديـد؛ تتمثـل يف
انتشـار تقنيـة املعلومـات وعـدم قـدرة الـدول الضعيفـة على
 ثـم، وعامـل األمـن الخارجـي،السـيطرة على تطوراتهـا الداخليـة
 وخلـص.تزايـد أهميـة الجوانـب غير العسـكرية يف أمـن الدولـة
ِ
 التـي كانـت موجـودة يف لبنـان،املحـاض إىل أن هـذه العوامـل
 لها،1967  وخاصـة منذ عـام،قبـل ظهـور النظـام العاملـي الراهـن
 كما اسـتعرض التغيرات.أهميـة خاصـة يف فهـم الحالـة اللبنانيـة
البنيويـة الحديثـة على املسـتويني العاملـي واإلقليمـي املؤثـرة يف
 واألوضـاع،1967  واملتمثلـة يف مخلفـات حـرب،اسـتقرار لبنـان
11  وتداعيـات هجمات،املرتتبـة على نهايـة الحـرب البـاردة
 حيـث أكد أن اسـتقرار لبنـان واسـتمراريته كدولة،2001 سـبتمرب
متامسـكة وقابلـة للبقـاء ال يتوقفـان فقـط على إرادة اللبنانيين؛
.بـل يسـتدعيان مراعاة التـوازن اإلقليمـي ومصالح القـوى الكربى
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Tuesday, September 24, 2002

Nasim Zehra

National Security Analyst
Islamabad
Islamic Republic of Pakistan

Afghanistan’s Continuing Challenge
The lecture announced that the September 11 attacks in New
York and Washington DC coupled with the international
community’s strong opposition to the five-year-old Taliban
regime provided the completely cooperative international
context within which the US carried out its October military
operations against the Taliban. The four-fold objectives of the
October 2001 US-led military operations against Afghanistan, as
stated by the US were to (1) capture Osama bin Laden and other
Al-Qaeda leadership, (2) tackle the threat of terrorism through
destruction of the “infrastructure of terrorism,” (3) create stability
in the politically turbulent zones, and (4) rehabilitate the Afghan
state and society and lay the foundations for a politically stable
and democratic Afghanistan. The lecture assessed the extent to
which concrete movement has been made in the direction of
achieving the four objectives outlined above. In doing so the
policy and operational hurdles confronted were highlighted, as
will the likelihood of successfully achieving the objectives.
The role of the main players, the United States and the
United Nations was reviewed. Issues raised in the internal US
debate among US legislators, policy-makers and think-tanks
on how to handle the security challenge in Afghanistan and
on whether or not to deploy additional troops, were examined.
The internal dynamics of the current Afghan context was
analyzed, particularly how the ethnicity factor is reflected in
the internal balance of political and military power. Then the
lecture addressed the challenges facing the internal security in
Afghanistan, and the increasing acts of violence that have proven
the ineffectiveness of the joint security arrangements between
the United States and the International Security Assistance
Force (ISAF). Finally, the lecture examined the options available
for a constructive way forward in Afghanistan. In this context,
the impact of key elements in charting a constructive way
forward was assessed—deployment of additional foreign troops,
additional international support for reconstruction, US and UN
authored political restructuring, re-emerging warlords, regional
countries and the Bonn Agreement. She also addressed the role
of the enlightened power and policy in achieving stability in
Afghanistan and the region.
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2002  سبتمرب24 الثالثاء
نسيم زهرة
متخصصة في مجال األمن القومي
إسالم آباد
جمهورية باكستان اإلسالمية

أفغانستان والتحديات المستمرة
ِ
2001 املحاضة إىل أن هجامت الحادي عرش من سـبتمرب
أشـارت
 الـذي دام خمـس،واتحـاد املجتمـع الـدويل ضـد نظـام طالبـان
 أسـهمت يف توفري الشروط ملصلحة الرضبات العسـكرية،سـنوات
 بحسـب، التي اسـتهدفت، ضد طالبان2001 األمريكيـة يف أكتوبـر
 اعتقـال أسـامة بـن: أربعـة أهـداف متثلـت يف،اإلدارة األمريكيـة
، والتصـدي للتهديـدات اإلرهابيـة،الدن وبقيـة زعماء القاعـدة
 وأخيرا ً إعـادة تأهيـل الدولـة،وإحلال االسـتقرار يف املنطقـة
واملجتمع األفغانيني وإرسـاء بنى الدميقراطية يف املشـهد السـيايس
ِ
املحـاضة الضوء على الصعوبـات التي تعرتض
 وسـلطت.األفغـاين
تحقيـق تلـك األهـداف وقيمـت دور الطرفني الرئيسـيني الفاعلني؛
 الواليـات املتحـدة األمريكيـة واألمـم املتحـدة طـوال العام:وهما
 كما حللت القضايـا املثارة يف سـياق الجـدل الدائر داخل،املـايض
الواليـات املتحـدة األمريكيـة بين املرشعين وصنـاع السياسـات
واملؤسسـات البحثيـة األمريكيـة حـول كيفيـة معالجـة التحديـات
 وإذا مـا كانـت الواليـات املتحـدة سـتقوم،األمنيـة يف أفغانسـتان
.بنشر قـوات إضافيـة يف أفغانسـتان أم ال
ِ
املحـاضة إىل تحليـل الديناميـة الداخليـة
ثـم تطرقـت
 والسـيام الجانـب العرقـي يف ضبـط،للوضـع األفغـاين الحـايل
 بعـد ذلـك تناولـت التحديـات.التوازنـات السياسـية والعسـكرية
 وتزايد أعمال العنف،التـي تواجـه األمـن الداخلي يف أفغانسـتان
التـي أثبتـت عدم فاعليـة الرتتيبات األمنية املشتركة بين الواليات
ً  وأخريا.)املتحـدة األمريكيـة وقوات حفـظ األمن الدولية (إيسـاف
لا للخيـارات املتاحـة لنجـاح الرتتيبـات
ً املحـاضة تحلي
تضمنـت
َ
 وق ّيمـت تأثير العنـارص الرئيسـية الفاعلـة.األمنيـة يف أفغانسـتان
 ودعـم دويل إضايف،يف هـذا الشـأن؛ كنشر قـوات أجنبيـة إضافيـة
 وإعادة الهيكلة السياسـية برعايـة الواليات املتحدة،إلعـادة البنـاء
 ودور، وعودة أمراء الحـرب إىل الظهور،األمريكيـة واألمـم املتحدة
 كما تناولت مسـألة أساسـية. وآفـاق اتفاقيـة بـون،دول املنطقـة
تتمثـل يف دور القـوة والسياسـة املسـتنرية يف إحلال االسـتقرار يف
.أفغانسـتان ويف املنطقـة
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Monday, September 30, 2002

Dr. Ali Ihsan Bagiş

Director of the Hydro-politics and Strategic
Research and Development Center
Hacettepe University, Republic of Turkey

Water Policies in the Middle East
Water has always been a source of conflict in the Middle
East. The water problem in this region presents an extremely
complex subject, and the violent history of the region
has been strongly shaped by its geography in general and
its rivers in particular. He indicated that the rivers of the
Middle East are thus of strategic importance for peace
among the countries of the region which have, in principle, a
common historical, cultural and religious heritage. Dr. Bagis
noted, however, that the demand for water in the Middle
East has grown substantially due to many factors, including
rapid population growth, agricultural development, cultural
practices, and foreign and domestic policy. The speaker
discussed the link between water, conflicts and wars, which
reflects the stability of the region. Furthermore, the idea of
‘neighborhood’ is a difficult concept in the Middle East,
one fraught with hostility and mistrust, with alliances often
based on a common enemy rather than on joint economic
interest. He also inquired about the efficacy of the ways to
eliminate the causes of tension between the states sharing
the waters of rivers, such as Turkey, Iraq and Syria. He
expressed his belief that the spirit of cooperation is the
only way to overcome water conflict in the Middle East.
He called for a better understanding of the meaning of
cooperation between the countries in the region, which does
not compromise the concept of independence, especially in
the context of the limited prospects of national policies in
achieving self-sufficiency in all areas. He praised the recent
improvement made at the level of the bilateral relations
between Syria and Turkey and looks toward expanding the
scope of cooperation between them.
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2002  سبتمرب30 االثنني
 علي إحسان باغيش.د
مدير مركز سياسات المياه والبحوث
االستراتيجية والتنمية بجامعة حجة تبة
جمهورية تركيا

السياسات المائية في الشرق األوسط
ِ
 باملشـكلة،املحـاض موضـوع امليـاه يف الشرق األوسـط
وصـف
 وتوقـف عنـد طبيعـة جغرافيـة املنطقة بشـكل،البالغـة التعقيـد
 التـي تفسر إىل حـد بعيـد تاريخها، وأنهارهـا بشـكل خـاص،عـام
 وأشـار إىل األهميـة االستراتيجية ألنهـار الرشق األوسـط.العنيـف
ًيف إحلال السلام بين دول املنطقـة التـي تتقاسـم إرثـاً تاريخيـا
.ًوثقافيـاً ودينيـاً مشتركا
وناقـش تزايـد الطلب عىل املياه يف الرشق األوسـط بسـبب
 والتنميـة،عوامـل مختلفـة ردهـا إىل النمـو الرسيـع للسـكان
. والسياسـات الخارجيـة والداخلية، واملامرسـات الثقافية،الزراعية
 ما ينعكـس،وتنـاول ارتبـاط موضـوع امليـاه بالنزاعـات والحـروب
 والسـيام أن فكـرة «الجـوار» لـدى دول،على اسـتقرار املنطقـة
 األمـر،املنطقـة تعبر عـن مفهـوم مشـحون بالعـداء وعـدم الثقـة
ًالـذي يفسر قيـام التحالفـات على أسـاس العـدو املشترك بـدال
 كام تسـاءل حـول نجاعة طرق.مـن املصالـح االقتصادية املشتركة
،التغلـب على مصـادر التوتـر بين الـدول املشتركة يف ميـاه النهر
 وعبر عـن اعتقـاده بـأن التحلي.مثـل تركيـا والعـراق وسـوريا
بـروح التعـاون هـو الوسـيلة الوحيـدة لتجـاوز مشـكلة امليـاه يف
 داعيـاً إىل إعمال فهـم أفضل ملعنـى التعاون بني،الشرق األوسـط
 خاصـة أمـام، الـذي ال ينـال مـن مفهـوم االسـتقالل،دول املنطقـة
محدوديـة آفـاق السياسـات الوطنيـة يف تحقيق االكتفـاء الذايت يف
ً  مشـيدا ً يف هذا السـياق بالتحسـن الطارئ مؤخرا،جميع املجاالت
على مسـتوى العالقـات الثنائيـة بين سـوريا وتركيـا والتطلع نحو
.توسـيع نطـاق التعـاون بينهام
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Dr. Mohammed Ibrahim
Al-Rumaithi

College of Business and Economics
United Arab Emirates University, United Arab Emirates
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2002  أكتوبر14 االثنني
 محمد إبراهيم الرميثي.د
كلية اإلدارة واالقتصاد
بجامعة اإلمارات العربية المتحدة
دولة اإلمارات العربية المتحدة

Analysis of International Variables
Affecting the UAE Economy

تحليل تأثير المتغيرات الدولية في
اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة

The speaker reviewed the elements and levels of
economic development alongside the prospects of
success and achievements in the United Arab Emirates.
He also discussed the elements of stability, confidence
and trust, as they are the foundation of economic
development in any society. Dr. Al-Rumaithi explained
how to create and maintain stability throughout a
balanced and comprehensive process in place for multilevel economic development. The speaker discussed
the international dimension in the process of economic
development alongside the internal capabilities of
the country to rehabilitate its own comprehensive
development policy while taking into account the
variables of security and stability.

ِ
املحـاض مقومات التنميـة االقتصاديـة وأركانها ودعامئها
اسـتعرض
.وآفـاق نجاحهـا وإنجازاتهـا يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة
كما ناقـش مقومـات االسـتقرار والثقـة والطأمنينـة التي تشـكل
 وأوضـح كيفية العمل،أسـاس التنميـة االقتصاديـة يف أي مجتمـع
على خلـق االسـتقرار واسـتمرار عمليـة التنميـة االقتصاديـة
ِ
املحـاض إىل
 كما تطـرق.ًاملتوازنـة والشـاملة قطاعيـاً وجغرافيـا
 وقـدرات الدولـة،البعـد الـدويل يف عمليـة التنميـة االقتصاديـة
الذاتيـة يف تأهيـل سياسـة تنمويـة شـاملة تراعـي رشوط األمـن
واالسـتقرار وتداعيـات املتغيرات واألحـداث الدوليـة واإلقليميـة
.على النشـاط االقتصـادي
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Monday, October 28, 2002

2002  أكتوبر28 االثنني

Khalil Ali Haidar

خليل علي حيدر

Researcher and Writer
State of Kuwait

Islamists’ Attitude toward the
Population Problem and Birth Control
The speaker noted that the issues of overpopulation and
birth control are increasingly preoccupying the world.
This is especially noticeable in the developing countries
where overgrowing populations cause a decline in the
per capita income, the deterioration of living standards,
and the confusion of development plans. Both issues of
population and birth control have been raised in the
Arab and Islamic world. Some jurisprudents as well
as men of religion and letters have backed this policy.
For example, Sheikh Mahmoud Shaltout, the former
Grand Imam of Al Azhar, was among the advocates
of birth planning. However, a large number of writers
and intellectuals of religious trend and Islamist groups
opposed both birth control and planning. They even
considered birth control to be among the factors of the
Masonic destruction of Islamic communities. Being
sympathetic with Islamist groups in the wake of the
successful Islamic Revolution, the Islamic Republic of
Iran gave rein to the policy of unbounded population
growth. After that, Iran abandoned such policy and
started, instead, to call for controlling population
growth through its religious and political media. The
lecture fully reviewed the opinions of many Islamist
writers, jurisprudents and academics with respect
to the population policy. He presented a number of
deductions and observations on the Islamists stance
toward the population issue. He called upon them to
bypass their doubts in regard the birth control policy, in
the light of the modern knowledge and the trends of the
contemporary jurisprudence.
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باحث وكاتب كويتي
دولة الكويت

موقف اإلسالميين من المشكلة
السكانية وتحديد النسل
ِ
املحـاض مـن االهتمام املتزايـد على الصعيـد العاملـي
انطلـق
 التي، خاصة يف البلدان النامية،باملشـكلة السـكانية وتحديد النسـل
تتسـبب فيهـا هـذه املشـكلة يف انخفـاض الدخـل الفـردي وتدهور
 وانتقـل إىل أجـواء. واضطـراب خطـط التنميـة،املسـتوى املعيشي
الجـدل الفقهـي الـذي خلفتـه دعـوات تحديـد النسـل يف العـامل
 مشيرا ً إىل املوقف املسـتنري لشـيخ األزهر األسبق،العريب واإلسلامي
محمود شـلتوت الذي أعلن رشعية سياسـة تنظيم النسـل يف مقابل
 الذين اعترب،عـدد مـن كتاب التيـار الدينـي والجامعـات اإلسلامية
بعضهم تحديد النسـل «من عوامل التقويض املاسـوين للمجتمعات
 عىل تحديد، كما استشـهد بحكـم أيب األعىل املـودودي،»اإلسلامية
 وتعرض،»النسـل بأنـه «خـروج سـافر عىل نظـام اإلنسـان الفطـري
يف السـياق ذاتـه لرتاجـع إيـران عن سياسـتها السـكانية التـي كانت
 الرافضـة تحديـد،فيهـا متعاطفـة مـع طـرح الجامعـات اإلسلامية
 قبـل أن تتبنـى يف إعالمهـا السـيايس والفقهـي مواقـف،النسـل
املحـاضة على آراء
 واشـتملت.مؤيـدة للحـد مـن تكاثـر السـكان
َ
وافيـة للكثير مـن اإلسلاميني والفقهـاء واألكادمييني حول السياسـة
 محمـد/ والدكتـور، حسـان حتحـوت/ الدكتـور:السـكانية؛ مثـل
 أم/ والباحثـة، عبدالعزيـز بـن الدرديـر/ والدكتـور،سـعيد البوطـي
 وأخريا ً عرض. يوسـف القرضـاوي/ والدكتور،كلثـوم يحيـى الخطيب
الباحـث مجموعـة مـن االسـتنتاجات واملالحظـات حـول اسـتبيان
 ودعا يف ضوئها اإلسلاميني،املوقـف الفقهـي مـن القضية السـكانية
إىل مراجعـة مواقفهم وتجديد نظرتهـم إىل املوضوع يف ضوء أدوات
.املعـارف الحديثـة وتوجهـات االجتهـاد املعارص
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األحد  15ديسمرب 2002
محمد البرادعي
المدير العام
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
فيينا ،النمسا

االستخدامات السلمية للطاقة
النووية :مساهمة الوكالة الدولية
للطاقة الذرية
ِ
املحـاض أن الوكالـة الدولية للطاقة الذرية عملت منذ تأسيسـها
ذكـر
عـام  1957على إنجـاز وتعزيـز رؤيـة «الـذرة مـن أجـل السلام»،
التـي تقـوم على منـع انتشـار األسـلحة النوويـة مـن جهـة وتعزيـز
اسـتخداماتها السـلمية مـن جهـة أخـرى .وحدد نطـاق عمـل الوكالة
الدوليـة للطاقـة الذريـة يف ثالثـة مجـاالت هـي :التقنيـة النوويـة،
والسلامة واألمـن النوويـان ،والتحقـق النـووي .ويشـمل املجـال
األول ،تطبيـق العلـوم املتقدمـة لتلبيـة احتياجـات الـدول األعضاء يف
الوكالـة الدوليـة للطاقـة النووية يف القطاعات األساسـية؛ مثل :الصحة
البرشيـة ،واإلنتاجيـة الزراعيـة ،وإدارة مـوارد املياه ،واإلصلاح البيئي،
والطاقـة .أمـا املجـال الثاين ،فيشـمل سلامة املحطات النوويـة وأمنها
ومنشـآت دورة الوقود من جهة ،وكذلك السلامة واألمن يف اسـتخدام
املـواد النوويـة ومصـادر اإلشـعاع من جهة أخـرى .أما املجـال الثالث،
فهـو التحقـق مـن التزامـات عـدم انتشـار األسـلحة النوويـة التـي
ِ
املحـاض إىل أن نهاية الحرب
تعهـدت بهـا الـدول األعضاء .وهنا أشـار
البـاردة مل تحـل دون اسـتمرار التخوفـات مـن انتشـار أسـلحة الدمار
الشـامل بأنواعهـا الثالثـة :النوويـة والبيولوجيـة والكيامويـة ،قبـل أن
ينتقـل إىل الحديـث عـن أعمال التفتيـش يف العـراق وقـرار مجلـس
عب عـن أمله
األمـن رقـم ( )1441يف الثامـن مـن نوفمبر  .2002كما ّ
يف تجـاوب العـراق مـع القـرار وتعاونه التـام لتفادي اسـتعامل القوة
يف إجبـاره على االنصيـاع للمقـررات األمميـة ،وبالتايل متهيـد الطريق
أمـام تعليـق العقوبـات املفروضة عليه .كام شـدد على رضورة تحرك
الـدول الصديقـة للعـراق مـن أجـل إقناعـه بأهميـة التعـاون التـام
والدائـم لتجنيـب املنطقـة حربـاً ال يعلـم عواقبها إال اللـه .ويف الختام
ِ
املحـاض أن التحـدي األهـم حاليـاً يتمثـل يف تطوير طـرق بديلة
أكـد
لتحقيـق األمـن اإلقليمـي والـدويل مـن دون االعتماد على أسـلحة
الدمـار الشـامل مـع توفير ضامنـات الثقـة لـدى دول العـامل قاطبة.
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Sunday, December 15, 2002

Mohammed El-Baradei

Director General
)International Atomic Energy Agency (IAEA
Vienna, Austria

Peaceful Uses of Nuclear Energy: The
Contribution of the International
Atomic Energy Agency
Mohammed El-Baradei noted that since its establishment
in 1957, the general mission of the IAEA has been to
achieve and promote a vision of A toms for Peace, which
involves the prevention of nuclear weapons proliferation
and the promotion of its peaceful applications. The
scope of the IAEA’s work thus falls within three areas:
nuclear technology, nuclear safety and security, and
nuclear verification. The speaker said that despite the end
of the Cold War, concerns of proliferation still remain
in all categories of weapons of mass destruction—
nuclear, biological and chemical. Then, he discussed
the inspections made in Iraq, and Security Council
Resolution No. 1441, issued on November 8, 2002.
The speaker expressed hope and trust that Iraq
would fully cooperate in order to avoid the use of
force and pave the way for the suspension and eventual
elimination of sanctions. In this context, the lecture
suggested that it was important that all the states of the
region attempt to convince Iraq of the significance of
complete and sustained co-operation in order for the
region to avoid a war with unpredictable consequences.
At the end, they confirmed that the most important
challenge was to develop alternative approaches to
regional and international security that did not include
weapons of mass destruction, that are reliable and that
inspire universal confidence.
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Monday, January 6, 2003

Rami Noman Jaghoub
Director of Business Development
and Customer Service, Tejari.com
Dubai, United Arab Emirates

E-Commerce
Rami Jaghoub discussed the subject of e-commerce and
defined it as a way of doing business over the Internet
instead of the recognized traditional negotiation process
such as direct dialogue. This innovative way is becoming
more popular throughout the world. He also explained
the historical development of e-commerce saying that
it dates back to 1970s, where it began through the
role of some of the American giant companies that
established their own automatic networks to link with
their main suppliers and business partners. The lecture
focused on main themes such as the difference between
e-commerce and traditional commerce and the types,
requirements, benefits, constraints, risks and future of
e-commerce.
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2003  يناير6 االثنني
رامي نعمان جاغوب
مدير تطوير األعمال وخدمات العمالء
 دبي، كوم.مؤسسة تجاري
دولة اإلمارات العربية المتحدة

التجارة اإللكترونية
ِ
املحـاض التجـارة اإللكرتونيـة بأنهـا وسـيلة للقيـام بأعمال
عـ َّرف
تجاريـة عبر اإلنرتنـت بـدالً مـن عمليـات التفـاوض التقليديـة
 وهي طريقة مبتكرة تشـهد، مثل الحـوار املبارش،املتعـارف عليهـا
 كام اسـتعرض.يف الوقـت الحـايل منوا ً متصاعدا ً عىل مسـتوى العامل
ِ
املحـاض التطـور التاريخـي للتجارة اإللكرتونية التـي أرجع بدايتها
 حين بـارشت مامرسـتها بعـض،إىل سـبعينيات القـرن العرشيـن
الشركات األمريكيـة العمالقـة التـي أسسـت شـبكات آليـة خاصة
 كام تناول.ترتبـط مـن خاللهـا مبورديها الرئيسـيني ورشكاء أعاملهـا
ِ
 الفـرق بين التجـارة اإللكرتونيـة:املحـاض محـاور رئيسـية مثـل
، ومتطلباتهـا وفوائدهـا، وأنـواع التجـارة اإللكرتونيـة،والتقليديـة
. ومسـتقبلها، ومخاطرهـا،ومعوقاتهـا
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Wednesday, January 15, 2003

Dr. Ibrahim Abdel Hameed Ismail
Senior Engineer/Consultant of Petroleum
& Economic Affairs, UAE Ministry of Energy
United Arab Emirates

The Future of Oil and Gas
in the Global Economy

)193( سلسلة محاضرات

2003  يناير15 األربعاء
 إبراهيم عبدالحميد إسماعيل.د
كبير المهندسين ومستشار لشؤون
 وزارة الطاقة،النفط واالقتصاد
دولة اإلمارات العربية المتحدة

مستقبل النفط والغاز
في االقتصاد العالمي

Dr. Ibrahim Ismail stated that the steady growth of
the global economy during the last three decades was
accompanied by an expansion in the consumption of
energy of all kinds, especially oil and gas. He mentioned
the decline of the share of the energy sector in the
overall global economy during that period.

ِ
املحـاض أن النمـو املطّـرد الـذي شـهده االقتصـاد العاملـي
ذكـر
 صاحبه توسـع يف اسـتهالك الطاقة،خلال العقـود الثالثـة األخيرة
 وسـجل مفارقـة. خاصـة اسـتهالك النفـط والغـاز،بأنواعهـا كافـة
تتمثـل يف تراجـع حصـة قطاع الطاقـة يف مجمل االقتصـاد العاملي
.خلال تلـك الفرتة

He added that oil remains an important source of
energy, where its contribution to the total commercial
energy consumption reached around 45 percent
followed directly by coal, while gas was third after both
oil and coal, as its contribution to the total commercial
energy consumption was about 24 percent The speaker
also predicted that the global economy would continue
to expand over the next two decades, with an increasing
demand for energy, especially for oil and gas, and that
the demand for the latter will likely be more accelerated.

ِ
املحـاض أن النفـط ال يـزال يشـكل أهـم مصـدر
وأضـاف
 حيـث تصـل مسـاهمته يف إجمايل اسـتهالك الطاقـة،للطاقـة
 أمـا، يليـه بعـد ذلـك الفحـم مبـارشة%45 التجاريـة إىل نحـو
 حيـث،الغـاز فيـأيت ترتيبـه ثالثـاً بعـد كل مـن النفـط والفحـم
ًبلغـت مسـاهمته يف إجمايل اسـتهالك الطاقـة التجاريـة حاليـا
ِ
املحـاض اسـتمرار االقتصـاد العاملـي يف
 كما توقـع.%24 نحـو
 مع تزايـد الطلب عىل،التوسـع والنمـو خلال العقديـن املقبلين
 مـع ترجيحـه أن يكـون الطلب، والسـيام النفـط والغـاز،الطاقـة
.ًعلى األخير أكثر تسـارعا

سلسلة محاضرات اإلمارات
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Monday, February 17, 2003

Dr. Mohammad Arif
Advisor, Arab Science and
Technology Foundation
Sharjah, United Arab Emirates

Information and Communication
Revolution and Its Impact on Society
and the State
Dr. Mohammad Arif pointed out that most aspects
of society have been subject to the impact of modern
communications and information technologies. He
also discussed the deep change at the level of computer
functionality, which has developed in a record time
from just a hardware processer to saving and exchanging
information digitally into devices that play a vital role in
all human activities—thus affecting trade, media, war
and even cloning, gene sciences and quantum physics.
He also reviewed a number of terms that describe the
power, importance and vitality of evolution such as
the digital revolution, the information economy, the
knowledge economy, and the network economy.
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2003  فرباير17 االثنني
 محمد عارف.د
 المؤسسة العربية،مستشار
للعلوم والتكنولوجيا
 دولة اإلمارات العربية المتحدة،الشارقة

ثورة المعلومات واالتصاالت
وتأثيرها علـى المجتمـع والـدولـة
ِ
املحـاض أن معظـم مظاهـر املجتمـع قـد خضعـت لتأثير
بين
ّ
 كما تحـدث عـن.تقنيـات االتصـاالت واملعلومـات الحديثـة

التغير العميـق على مسـتوى وظائـف الحاسـوب التـي انتقلت
يف وقـت قيـايس مـن مجرد أجهـزة تعالـج املعلومـات وتحفظها
وتتبادلهـا رقميـاً إىل أجهـزة تـؤدي دورا ً حيويـاً يف جميـع
النشـاطات اإلنسـانية كالتجـارة واإلعلام والحـرب وحتـى علوم
ِ
املحـاض
 كما اسـتعرض.االستنسـاخ والجينـات وفيزيـاء الكـم
جملـة املسـميات التـي تعبر عـن قـوة التطـور وأهميتـه
 واقتصـاد، مثـل الثـورة الرقميـة،والحيويـة التـي يتسـم بهـا
.املعلومـات أو املعرفـة أو الشـبكة
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Tuesday, February 18, 2003

2003  فرباير18 الثالثاء

Dr. Ahmad Shikara

 أحمد شكارة.د

Researcher, ECSSR
United Arab Emirates

The Anticipated US War against Iraq:
Regional and Strategic Implications

 مركز اإلمارات للدراسات والبحوث،باحث
 دولة اإلمارات العربية المتحدة،االستراتيجية

التأثيرات االستراتيجية واإلقليمية
للحرب األمريكية المحتملة ضد العراق

ِ
املحـاض عـن األجواء التـي متيزها طبول الحـرب عىل العراق
تحـدث
وموقـع العقيـدة العسـكرية االستراتيجية األمريكيـة التـي تلقـى
 على رأسـها أملانيـا،معارضـة جديـة مـن جانـب دول أوروبيـة بـارزة
 وهـي دول برغـم نجاحهـا يف إحـداث انقسـام واضـح على.وفرنسـا
 فـإن احتامالت،مسـتوى مجلـس األمـن الـدويل والرأي العـام العاملي
 األمـر الـذي يحتـم اسـتطالع رد فعـل القـوى،الحـرب تبقـى واردة
.اإلقليميـة واختبـار مـدى قدرتهـا على التأثير يف األحـداث
The speaker tried to answer a number of questions
through the assessment of the balance of power in the املحـاض اإلجابـة عـن جملـة التسـاؤالت
ِ
كما حـاول
region, which is characterized by the weakness of the
Arab position against the hegemonic project of the United املطروحـة مـن خلال تقييـم موازين القـوى باملنطقة التـي تتميز
States, which will seek – thanks to its military power – to بضعـف املوقـف العـريب أمـام مشروع الهيمنـة لـدى الواليـات
reshape the map of the Middle East. He also predicted املتحـدة األمريكيـة التـي ستسـعى بفضـل قوتهـا العسـكرية
movement of the dynamics prevailing in the Middle East  كما توقـع تحـرك،إىل إعـادة تشـكيل خريطـة الشرق األوسـط
within the framework governed by the different interests
الديناميـات السـائدة يف الشرق األوسـط يف إطار تحكمـه املصالح
of the competing forces.
.املختلفـة للقـوى املتنافسـة
He addressed the current state of fragmentation that
ِ
وتوقـف
is tearing apart the Arab ranks, which is reflected in the املحـاض عنـد حالـة التشرذم الحاليـة التـي
weakness of the diplomatic position, and have remained  األمـر الـذي انعكـس على ضعـف موقفـه،متـزق الصـف العـريب
on the margin of the concerns of Washington and major الدبلومـايس الـذي ظـل على هامش اهتاممـات واشـنطن والدول
powers. He called on Arab countries to reconsider the
ِ
املحـاض الـدول العربية إىل رضورة إعـادة النظر يف
 ودعـا.الكبرى
regional balances in light of the current crisis over Iraq, as
they constitute a test case for the ability of countries in the  كونهـا،توازناتهـا اإلقليميـة يف ضـوء األزمـة الحاليـة حـول العـراق
region to contribute to the formulation of their regional تشـكل اختبـارا ً ملـدى قدرة دول املنطقة عىل املسـاهمة يف صياغة
system.
.نظامهـا اإلقليمـي

Dr. Ahmad Shikara discussed the winds of war that are
gathering speed against Iraq and the US military strategic
doctrine of preemption that faces major opposition by
prominent European countries, led by Germany and
France. Even though they creating salient divisions not
only in Europe but also in the United Nations Security
Council, the possibilities of war still exist.

سلسلة محاضرات اإلمارات
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Monday, April 7, 2003

Dr. Nayef Ali Obeid

Political Affairs Expert, Department of
Research and Studies, Court of HH the Crown
Prince of Abu Dhabi, United Arab Emirates

Gulf Cooperation Council:
Reality and Challenges
Nayef Ali Obeid pointed to the political developments
and events, and to the role they play in the formation
of regional systems, especially the Gulf Cooperation
Council (GCC)—a successful model in the region. He
also explained the role of the United Nations and its
relationship with other regional organizations. Pointing
to the common elements among all the GCC countries,
the speaker discussed the nature of the polities, the
Islamic faith, common destiny, and unity of purpose.
He also touched on the internal and external challenges,
especially the implications of the events of September
11, 2001 on Gulf security.
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2003  إبريل7 االثنني
 نايف علي عبيد.د
 إدارة البحوث والدراسات،خبير الشؤون السياسية
ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي
دولة اإلمارات العربية المتحدة

:مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الواقع والتحديات
ِ
املحـاض إىل التطـورات واألحـداث السياسـية ودورهـا
أشـار
 وخاصـة قيـام مجلـس التعـاون،يف تشـكيل األنظمـة اإلقليميـة
لـدول الخليـج العربيـة الـذي يشـكل منوذجـاً ناجحـاً على
 موضحـاً دور األمـم املتحـدة وعالقتهـا،مسـتوى املنطقـة
ِ
املحـاض العنـارص
 كما أوضـح.بالتنظيمات اإلقليميـة األخـرى
 طبيعـة: مثـل،املشتركة لـدى جميـع دول مجلـس التعـاون
، واملصير املشترك، والعقيـدة اإلسلامية،النظـم السياسـية
ِ
املحـاض أيضـاً إىل التحديـات
 وتطـرق.ووحـدة الهـدف
 وخاصـة انعكاسـات أحـداث الحـادي،الداخليـة والخارجيـة
. على األمـن الخليجـي2001 عشر مـن سـبتمرب
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Wednesday, April 16, 2003

Dr. Bassiouni Ibrahim Hamada
Professor, Mass Media Department
United Arab Emirates University
United Arab Emirates

Public Opinion and Its Importance
in Decision-Making and Expectations
in Scientific Research
Dr. Bassiouni Ibrahim Hamada pointed to the importance
of public opinion in political decision making, considering
it a form of democratic participation. He spoke about the
importance that it holds in the fields of communication
and information, and also reviewed the levels of evolution
for information systems and the technical progress in the
science of communication. Additionally, he discussed
the consequences of such developments for public
opinion, particularly with regard to decision making. And
through the axes of the lecture, he provided definitions
for the concept of public opinion–its components and
mechanisms–and explained how it is formed through
them and how it influences decision making.

سلسلة محاضرات اإلمارات
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2003  إبريل16 األربعاء
 بسيوني إبراهيم حمادة.د
أستاذ في قسم االتصال الجماهيري
جامعة اإلمارات العربية المتحدة
دولة اإلمارات العربية المتحدة

الرأي العام وأهميته
في صنع القرار وبناء التوقع
في البحث العلمي
ِ
املحـاض إىل أهميـة الـرأي العـام يف صناعـة القرار السـيايس
أشـار
 وتحـدث عـن،باعتبـاره شـكالً مـن أشـكال املشـاركة الدميقراطيـة
 كما.األهميـة التـي صـار يحظـى بهـا يف حقلي االتصـال واإلعلام
اسـتعرض التطـور الحاصل عىل مسـتوى أنظمـة املعلومات وتقدم
التقنيـة يف علـم االتصـال ونتائـج ذلـك على تطـور وظائـف الرأي
 وقـدم عبر. والسـيام فيما يتعلـق بجانـب صناعـة القـرار،العـام
املحـاضة تعريفات ملفهوم الـرأي العـام ومقوماته وآلياته
محـاور
َ
 والكيفيـة التـي يؤثـر بهـا يف،والكيفيـة التـي يتشـكل مـن خاللهـا
.صنـع القرار
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Monday, April 28, 2003

Dr. Ahmad Shikara
Researcher, ECSSR
United Arab Emirates

)198( سلسلة محاضرات

2003  إبريل28 االثنني
 أحمد شكارة.د
 مركز اإلمارات للدراسات والبحوث،باحث
 دولة اإلمارات العربية المتحدة،االستراتيجية

Implementation of the Conventions and
Rules of International Law: Unilateralism
and Multilateralism Trends

تنفيذ االتفاقيات وقواعد القانون
الدولي بين التوجهات االنفرادية
والتعددية

The speaker explained that international politics in the
age of globalization are governed by two main trends:
unilateralism and multilateralism. The lecture included
five areas: (1) unilateralism and multilateralism; (2)
pluralism, unilateralism and the development of
international relations; (3) the emergence of global
challenges and updating the rules of international
law according to them; (4) the United States between
unilateralism and multilateralism; and (5) the future
of the international system between unilateralism and
multilateralism.

ِ
املحـاض أن السياسـة الدوليـة باتـت محكومـة يف عصر
أوضـح
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 وتكونت. االنفرادية والتعدديـة: هما،العوملـة بتوجهين رئيسـيني
 معنـى االنفراديـة والتعددية؛،ً أوال:املحـاضة من خمسـة محـاور
َ
،ً تداعيـات التعدديـة واالنفراديـة على النظـام الـدويل؛ ثالثا،ًثانيـا
ظهـور التحديـات العامليـة ومواكبـة قواعـد القانـون الـدويل
 دور الواليـات املتحـدة األمريكية بين االنفرادية،ًملجرياتهـا؛ رابعـا
 مسـتقبل النظـام الـدويل بين االنفراديـة،ً خامسـا،والتعدديـة
.والتعدديـة

Emirates Lectures Series

1/8/2019 12:00:59 PM

Lecture Series No. (199)

)199( سلسلة محاضرات

Monday, May 12, 2003

2003  مايو12 االثنني

Dr. Hasan Yousef

 حسن يوسف.د

Researcher, ECSSR
United Arab Emirates

Population and Development in the
Context of the Global Economy
Dr. Hasan Yousef addressed the issues of population and
development in the context of the global economy, as
they are of the issues that have attracted the attention of
all nations of the world. This was reflected clearly in the
programs, policies and global conferences organized and
carried out by the international community. Such issues
were also addressed, analyzed and studied by universities
and scientific research institutions, which resulted in an
enormous scientific reserve of accumulated expertise
and experiences.
In this sense, the lecture aimed to explain the
concepts and terms that represent an important
aspect toward understanding the issues of population
and development, and to put forward theories and
developments that have taken place during the last
two centuries. It also sought to educate the attendees
regarding the policies and programs prepared by states
to address population issues.
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مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية
دولة اإلمارات العربية المتحدة

السكان والتنمية في إطار
االقتصاد العالمي
ِ
املحـاض قضايـا السـكان والتنميـة يف إطـار االقتصـاد
تنـاول
 وهـي مـن القضايـا التـي حظيـت باهتمام دول العـامل،العاملـي
 وقـد انعكـس ذلـك بوضـوح يف الربامـج والسياسـات،كافـة
،واملؤمتـرات العامليـة التـي نظمهـا ونفذهـا املجتمـع الـدويل
كما تناولتهـا الجامعـات ومؤسسـات البحـث العلمـي بالدراسـة
 مـا أدى إىل تكويـن ثـروة علميـة هائلـة وإىل تراكـم،والتحليـل
.الخبرات والتجـارب
املحـاضة إىل رشح املفاهيـم
ومـن هـذا املنطلـق هدفـت
َ
واملصطلحـات التـي متثل جزءا ً مهماً من املعرفة بقضايا السـكان
 وإىل طـرح النظريـات والتطـورات التـي حدثـت فيهـا،والتنميـة
 كما هدفـت إىل معرفـة السياسـات،خلال القرنين املاضيين
.والربامـج التـي أعدتهـا الـدول ملعالجـة قضاياهـا السـكانية
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Tuesday, May 20, 2003

Jamil Mrouwa

Publisher and Editor-in-Chief
The Daily Star
Lebanese Republic

Evaluating the Arab Media
Following the Iraqi War
Jamil Mrouwa evaluated the effectiveness of the Arab
media following the war on Iraq on the basis that, in
essence, the role of the media in society is similar to
that of the nerves in the body. Moreover, media is the
society’s memory and its range is public, or what the
philosopher Habermas labeled the “public sphere.”
Therefore, the media is the first draft of history, and
what is written, depicted and recorded today will act
as a launching pad to explore identity and identify
personality. The speaker said that two questions were
prominent in this respect. Which kind of media are
we after? Which media is necessary to understand our
circumstances and environment?
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2003  مايو20 الثالثاء
مروة
ّ جميل
ناشر ورئيس تحرير
صحيفة ديلي ستار اللبنانية
الجمهوية اللبنانية

تقييم اإلعالم العربي
بعد الحرب على العراق
املحـاضة تقييماً لفاعليـة اإلعلام العـريب بعـد الحـرب
قدمـت
َ
 انطالقـاً مـن أن اإلعلام يف خالصتـه يقـع موقـع،على العـراق
 كما أن اإلعلام هـو وسـيلة املجتمـع،األعصـاب يف الجسـم
 وهـو يخـزن ذاكـرة.لتحسـس البيئـة وتفاعلهـا مـع الـذات
 ومـداه هـو املـدى العـام – أو مـا سماه الفيلسـوف،املجتمـع
ِ
املحـاض
 وأكـد. – أو املجـال العـامPublic Sphere هابرمـاس
 إذ إن مـا ندونـه اليـوم،أن اإلعلام هـو مسـودة أوىل للتاريـخ
 سـيكون لبنـة يف استكشـاف هويتنـا وتقريـر،ونصـوره ونسـجله
 أي إعالم نريـد؟ وأي إعالم: والسـؤال األبـرز دوماً هـو.شـخصيتنا
هـو الضروري لنتلمـس ظروفنـا وبيئتنـا؟
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Wednesday, May 21, 2003

2003  مايو21 األربعاء

Dr. Chris Smith

 كريس سميث.د

Associate Fellow with the International Security
Programme, Chatham House
United Kingdom

The Nuclear Balance in South Asia
The lecture discussed the issue of nuclear balance in South
Asia during the 2002 May/June period; wherein relations
between India and Pakistan plummeted to their lowest
level in thirty years. As India mobilized its troops and
Pakistan responded in kind, fears of conventional war
increased dramatically. Exacerbating the fear of conflict
was the reality that both sides were equipped with nuclear
weapons and neither could determine with any certainty
at which point the other would be prepared to use them.
War was narrowly averted, although it took a full year
for relations to improve. In the current more auspicious
climate, it is possible to reflect upon how and why the
situation between the two countries developed as it did.
The nuclearization of South Asia has a long history,
dating back to soon after independence. On both sides,
it acquired a momentum that has been driven by internal
forces rather than by external security concerns. Even
the nuclear tests undertaken by India were only partially
linked to security concerns over China and Pakistan.
Arguably, India did much to reduce and compromise its
own security by opting to develop a nuclear capability.
Since 1971, India had enjoyed an overwhelming
conventional superiority over Pakistan and relations with
China had thawed markedly. Pakistan has now offset
its increasing conventional inferiority with a discernible
nuclear capability, which leaves India uncertain as to the
possible implications of conventional war.
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زميل مشارك في برنامج األمن الدولي
تشاتام هاوس
المملكة المتحدة

التوازن النووي في جنوب آسيا
 إذ،املحـاضة قضيـة التـوازن النـووي يف جنـوب آسـيا
ناقشـت
َ
تدهـورت العالقـات بني الهند وباكسـتان يف شـهري مايـو ويونيو
 وقامـت الهنـد.ً إىل أدىن مسـتوى لهـا خلال ثالثين عامـا2002
 وتزايـدت،بتعبئـة قواتهـا كما فعلـت باكسـتان األمـر نفسـه
 ومما فاقم،املخـاوف مـن نشـوب حـرب تقليديـة بصـورة مثرية
الخـوف مـن نشـوب رصاع أن الطرفين كليهما ميتلـكان أسـلحة
 وإن اسـتغرق، وقـد تـم تفـادي انـدالع الحـرب بأعجوبة.نوويـة
 وقـد اسـتعرض.ًتحسـن العالقـات بين الطرفين عامـاً كاملا
ِ
املحـاض كيفيـة وأسـباب تطـور الوضـع بين البلدين على النحو
الـذي وصـل إليـه؛ فالتسـلح النـووي يف منطقـة جنـوب آسـيا له
، يعـود إىل فترة مـا بعـد االسـتقالل بوقـت قصير،تاريـخ طويـل
وقـد اكتسـب قـوة دفـع على كال الجانبين زادت منهـا عوامـل
 وحتـى التجـارب. وليسـت املخـاوف األمنيـة الخارجيـة،داخليـة
النوويـة التـي أجرتهـا الهنـد ارتبطـت يف الواقـع بصـورة جزئيـة
ِ
املحاض
 ويـرى.باملخـاوف األمنيـة مـن جهتـي الصني وباكسـتان
أن الهنـد قـد أسـهمت كثيرا ً ىف اإلرضار بأمنهـا وتعريضـه للخطر
 فقـد كانـت الهنـد منـذ عام،باختيارهـا تطويـر قدراتهـا النوويـة
، تتمتـع بتفـوق عسـكري تقليـدي سـاحق على باكسـتان1971
.كما دب الـدفء يف عالقاتهـا مـع الصين بصـورة ملموسـة
بينما تداركـت باكسـتان اآلن تخلفهـا يف األسـلحة التقليديـة
بامتالكهـا قـدرات نوويـة ظاهـرة تجعـل الهنـد غير متأكـدة من
.االنعكاسـات املمكنـة للحـرب التقليديـة
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األربعاء  21مايو 2003
د .محمـد علـي زيـني
محلل وخبير اقتصادي أول في شؤون الطاقة
مركز دراسات الطاقة العالمية
لندن ،المملكة المتحدة

االقتصاد العراقي :الوضع
الراهن وتحديات المستقبل
دأبـت الحكومـات العراقيـة املتعاقبة خالل الفرتة ما بين عامي 1950
و 1980على تخصيـص ما نسـبته ُ ( %70خفّضت فيام بعـد إىل )%50
من عائدات النفط السـتثامرها اسـتثامرا ً مبارشا ً يف مختلف القطاعات
االقتصاديـة؛ وذلـك بهـدف تنميـة االقتصـاد العراقـي .وقـد حافـظ
االقتصـاد العراقـي على حالتـه الصحية هـذه حتى جاء صدّام حسين
إىل السـلطة وبدأ بإشـعال نـار الحروب .فقد ك ّبدت الحـرب مع إيران
على امتـداد مثاين سـنوات االقتصاد العراقـي مثناً غاليـاً ،ومن بني ذلك
خسـارة نحـو  62مليار دوالر مـن عائدات النفط الضائعة ،واسـتنزاف
االحتياطـي األجنبـي الـذي يربـو على  35مليـار دوالر ،وتراكـم ديون
خارجيـة مبقـدار  80مليـار دوالر تقريبـاً ،وتكبـد نفقـات عسـكرية
إضافيـة تقـدر بنحـو  105مليـارات دوالر ،وتدمير بنـى تحتية محلية
قـدّرت قيمتهـا بنحـو  30مليـار دوالر ،وقبـل هـذا وذاك توقف النمو
االقتصـادي .ثـم جاء غزو الكويـت ،وحرب الخليج التـي ترتبت عليه،
ومـا يزيـد على اثنـي عشر عامـاً مـن العقوبـات االقتصاديـة ،ليوقـع
الخراب والدمار يف العراق ويسـبب انهياره اقتصادياً .وهناك تحديات
عـدة ال بـد مـن مواجهتها إلعادة بنـاء االقتصاد العراقـي ووضعه عىل
طريـق النمـو ،ويف مقدمتها إشـاعة االسـتقرار يف كل جوانب االقتصاد
الـذي يشـمل تخفيـض معدالت التضخم إىل نسـب مقبولـة ،وتحقيق
االسـتقرار لسـعر رصف الدينـار العراقـي .وعلى أي حـال ،فـإن عـدم
كفايـة العوائـد النفطيـة لتغطية هذه األعبـاء املالية سـيتطلب إعفا ًء
كليـاً أو جزئيـاً مـن الديـون الخارجيـة وتعويضـات الحرب .ولتحسين
وضعيـة ميـزان املدفوعـات ،دعماً لالسـتقرار االقتصـادي ولعمليتـي
إعـادة اإلعمار والتنميـة االقتصاديـة يف البلاد ،ينبغـي اجتـذاب
االسـتثامرات الخارجية املبارشة ،وإن كان هذا يسـتلزم توفري الظروف
املالمئـة لهـا كتأمين بيئـة محلية مناسـبة .ولغـرض بناء اقتصـاد ناجح
ونشـيط ،تغـدو خصخصـة القطاع العـام الذي يفتقر إىل الكفـاءة أمرا ً
ال مفـر منـه ،وكذلـك تقديـم الدعـم التـام إىل القطـاع الخـاص ليتوىل
قيـادة عملية التنميـة االقتصادية.
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Wednesday, May 21, 2003

Dr. Mohammed Ali Zainy
Senior Energy Economist & Analyst
)Centre for Global Energy Studies (CGES
London, United Kingdom

The Iraqi Economy: Present
State and Future Challenges
For the purpose of Iraq’s economic development, the
successive Iraqi governments during 1950–1980 allocated
70 percent (later reduced to 50 percent) of the country’s
oil revenues for direct investment in the various sectors of
the economy. This developmental drive, albeit inefficiently
managed, led to an impressive real growth in GDP of
around 8 percent per annum during the period 1960–1980.
This healthy state of the Iraqi economy continued until
Saddam came to power, however. The 8-year war with Iran
cost the Iraqi economy dearly. Losses suffered included
US$62 billion in lost oil revenues, depletion of the foreign
reserves of about $35 billion, accumulation of foreign debts
of about $80 billion, additional military expenditures of
about $105 billion, destruction of domestic infrastructure
valued at $30 billion and, above all, cessation of economic
growth. The invasion of Kuwait, the subsequent Gulf War
and over 12 years of economic sanctions caused havoc
in Iraq and led to its economic collapse. In addition to
the country-wide destruction of the Iraqi infrastructure,
hyperinflation set in, the Iraqi Dinar collapsed, savings were
wiped out, the Iraqi middle class slid into poverty, leaving
the average Iraqi much poorer in 2002 than he was in 1960.
No doubt, oil is presently Iraq’s major asset and virtually
the sole source of foreign exchange, and will remain so for
the foreseeable future. It is paramount, at this stage, to get
the oil industry up and running and resume oil exports. To
create a successful and vibrant economy, privatization of the
inefficient public sector is a must, and full support should
be afforded to the private sector in leading the economic
development process.
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Monday, June 2, 2003

Dr. Mohammad Ibrahim Ayish

)203( سلسلة محاضرات

2003  يونيو2 االثنني
 محمد إبراهيم عايش.د

Acting Dean, College of Communication
University of Sharjah
United Arab Emirates

قائم بأعمال عميد كلية االتصال
جامعة الشارقة
دولة اإلمارات العربية المتحدة

Freedom of the Media in the
Age of Internet (II)

حرية اإلعالم
)2( في عصر اإلنترنت

The speaker hailed the tremendous development
achieved over the past few decades in the field of
media and communications techniques. He considered
the advent of the internet an exceptional technological
revolution that raised the performance of media
to unprecedented levels promising a new future to
lifestyles in the entire world.
The speaker also discussed the nature of
“news” items on websites and how they differ from
conventional media. They are circulated quickly, can
overcome censorship barriers and allow for direct
interaction with the recipients. Dr. Ayish expected
new surprises in the future in the area of digital
media, especially with the recorded rise in the number
of people engaged, the interest in having personal
websites, and the increasing shift of paper journalism
to parallel websites.
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ِ
املحـاض بالتطـور الهائل الـذي تحقق خالل العقـود املاضية
أشـاد
 معتبرا ً ظهـور اإلنرتنت مبثابة،يف مجـال تقنيـات اإلعلام والتواصـل
ثـورة تكنولوجيـة غير عاديـة رفعـت مـن مسـتوى األداء اإلعالمي
 وبشرت مبسـتقبل جديـد للعـامل،إىل مسـتويات غير مسـبوقة
.وأمنـاط العيـش فيه
كما تحـدث عـن طبيعـة املـادة «الخربيـة» يف املواقـع
 ورسعـة، خالفـاً ملـا هـي عليـه يف اإلعلام التقليـدي،اإللكرتونيـة
ًتداولهـا وقدرتهـا على تخطـي حواجـز الرقابـة ومـا تتيحـه أيضـا
ِ
املحاض
 كام توقـع.مـن فـرص للتفاعـل املبـارش مع متلقـي الخبر
 على مسـتوى اإلعلام الرقمـي،مفاجئـات جديـدة يف املسـتقبل
السـيام أمـام االرتفـاع املسـجل يف عـدد املنخرطين واإلقبـال على
امتلاك مواقـع خاصـة والتحـول املتزايـد للصحافـة الورقيـة نحـو
.خلـق مواقـع إلكرتونيـة موازيـة
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Saturday, June 7, 2003

Dr. Omar Al-Faruq Bizri

Chief Technology Officer
Economic and Social Commission for Western Asia
Beirut, Lebanese Republic

The New Technology Shift:
Its Impact on Human Society (III)
Dr. Omar Al-Faruq Bizri discussed the increasing role of
technology in social development and progress, focusing
on the subject of reforms and restructuring at the United
Nations, particularly in the fields of social and economic
development. The speaker referred to a number of
important axes including technologies as an essential
element in economic and social development, negative
and positive effects of the use of technology, technical
revolutions, and the present and future of technical
development. In addition, he discussed various fields
relating to the rapid technical shifts such as information
and communication technology, genetic engineering
technology, and the relationship between technology
and manpower.
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2003  يونيو7 السبت
 عمر الفاروق البزري.د
رئيس قسم التكنولوجيا
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا
 الجمهوية اللبنانية،بيروت

:التكنولوجيا والمجتمع
التحوالت التقنية الجديدة وآثارها
)3( على المجتمع اإلنساني
ِ
املحـاض عـن الـدور املتعاظـم للتقنيـة يف دفـع عجلـة
تحـدث
 مركـزا ً على موضـوع اإلصلاح،التقـدم والتنميـة اإلنسـانية
 وخاصـة يف مجـال،وإعـادة الهيكلـة يف منظمـة األمـم املتحـدة
ِ
املحـاض إىل عـدد
 وتطـرق.التنميـة االجتامعيـة واالقتصاديـة
 التقنيـات كعنصر أسـايس يف: منهـا،مـن املحـاور املهمـة
 واآلثـار اإليجابيـة والسـلبية،التنميـة االقتصاديـة واالجتامعيـة
 وحـارض التطـور، والثـورات التقنيـة،لالسـتخدامات التقنيـة
 كما تحـدث عـن بعـض املجـاالت املرتبطة،التقنـي ومسـتقبله
 تكنولوجيـا املعلومـات: مثـل،بالتحـوالت التقنيـة الرسيعـة
 والعالقـة بين، وتكنولوجيـا الهندسـة الوراثيـة،واالتصـاالت
.التكنولوجيـا والقـوة العاملـة

Emirates Lectures Series

1/8/2019 12:00:59 PM

سلسلة محاضرات ()205

)Lecture Series No. (205

الثالثاء  17يونيو 2003

Tuesday, June 17, 2003

جيمس أ .رسل

James A. Russell

محاضر أول ،قسم شؤون األمن القومي
الكلية البحرية للدراسات العليا
الواليات المتحدة األمريكية

Senior Lecturer, Department of National
Security Affairs, Naval Postgraduate School
United States of America

تشكل النظام السياسي العراقي:
دور مجلس التعاون لدول الخليج العربية

The Formation of a New Political
System for Iraq: The Role of the GCC

ِ
املحـاض دور مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة يف
تنـاول
الشـكل املسـتقبيل للنظـام السـيايس العراقـي بعـد الحـرب على
العـراق .واعتبر أن تغيير النظـام يف بغـداد قـد شـكل فجـر عصر
جديـد يف املنطقة .وسـوف تشـعر معظـم دول املنطقـة ،ورمبا دول
مـن خـارج املنطقـة ،بعمليـة االنتقـال التـي أخـذت تتكشـف مـع
ما يالزمهـا مـن احتكاك وتوتر .وسـوف تشـعر دول الخليج العربية
بهـذا االحتـكاك على نحـو حـاد ،مبـا أنهـا تجـاور العـراق .كما أن
عواصـم العـامل وأسـواقه املاليـة أيضـاً ستشـعر بآثـار هـذا االنتقال.
لقـد رشعـت الواليـات املتحـدة األمريكية يف مرشوع طمـوح إلعادة
بنـاء املجتمـع يف العـراق ،وأطلقـت برنامجـاً إلنشـاء منطقـة تجارة
حـرة يف اإلقليـم للإرساع باإلصالحين االقتصـادي والسـيايس .وقـد
عبر الرئيـس األمريكي جـورج بـوش بوضوح عـن أمله يف أن ترتسـخ
ّ
الدميقراطية وتزدهر مسـتقبالً ،وأنه مسـتعد لدعم السياسـات التي
ِ
املحاض أن
تحـث دول الخليـج على التحرك يف هـذا االتجاه .وأكـد
تغيير النظـام يف بغـداد يتطلـب إنشـاء إطـار عميل جديـد لتوجيه
العالقـات البينيـة داخـل املنطقة ،باإلضافـة إىل تحديد الـدور الذي
سـوف تلعبـه الواليـات املتحدة األمريكية من أجل إحداث هندسـة
موسـعة لألمـن اإلقليمـي يف عهـد مـا بعـد صـدام حسين ،إذ إن
مجلـس التعـاون لـدول الخليج العربيـة لديه الفرصة لفرض نفسـه
بطريقـة بنـاءة على تطويـر إطـار العمـل اإلقليمـي الجديـد هـذا،
وإلظهـار قـدرة املجلـس على العمـل كأداة حيـة يف املسـاعدة عىل
إدارة العالقـات السياسـية واالقتصاديـة والعسـكرية باملنطقـة أمام
املجتمـع الـدويل الـذي يشـكك يف هـذه املقدرة.

James A. Russell addressed the role of the GCC
countries in the future form of the Iraqi political system
following the war on Iraq, considering that the regime
change in Baghdad represents the dawn of a new era
in the Gulf. The unfolding transitional process with its
concomitant friction and tension will be felt in all the
countries in the region, and perhaps even beyond. As
neighbors of Iraq, this friction will be felt most acutely
in the member states of the Gulf Cooperation Council
(GCC). Nevertheless, the effects of the transition will
also be felt in the capitals and financial markets of the
world. The United States has embarked on an ambitious
project to rebuild a civil society in Iraq and, at the same
time, is launching a program to create a free-trade
zone in the region to spur both economic and political
reform. President Bush has clearly voiced his hope that
democracy will take hold and flourish in the aftermath
of the Iraq war and is prepared to strongly promote
policies that encourage the Gulf States to move in this
direction. The GCC has an opportunity to forcefully
insert itself in a constructive way into the development
of such a new regional framework and to show a
skeptical international community that the organization
can function as a viable vehicle to help manage the
region’s political, economic and military relations.
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السبت  28يونيو 2003
فلينت ليفريت
مستشار أول للشؤون الدولية
مؤسسة ستون بريدج انترناشونال ومؤسسة
«هوجان أند هارتسون» ،الواليات المتحدة األمريكية

التطورات األخيرة في العالقات األمريكية -
اإليرانية :أثرها على منطقة الخليج العربي
املحـاضة التطـورات يف العالقـات األمريكية–اإليرانيـة ،التـي
ناقشـت
َ
تـرى أنهـا عالقـة يف مصيـدة العوائـق التـي صاغـت توجـه كل جانب
نحـو اآلخـر منـذ الثـورة اإليرانيـة .وبرغـم اتضـاح األسـاس املنطقـي
االستراتيجي لتحسين العالقـات بين الجانبين منـذ وقت طويـل ،فإنه
مل تتحـرك أي مـن الدولتين على نحـو حاسـم .وهنـاك حاليـاً ثالثـة
تطـورات تدفـع واشـنطن وإيـران لتطويـر عالقـة بنـاءة بقـدر أكبر؛
وهـذه التطـورات تشـمل التيـارات السياسـية الداخليـة يف إيـران،
ونضـج الربنامـج النـووي اإليـراين ،وانطالق الحرب على اإلرهاب عقب
أحـداث  11سـبتمرب .وكانـت السياسـة الداخليـة اإليرانية قـد تحولت
يف السـنوات األخيرة إىل درجـة أن االنفتـاح الدبلومـايس على الواليات
املتحـدة األمريكيـة صـار يجد دعامً كبريا ً من الشـعب اإليـراين .وتدفع
هـذه الحقيقـة عـددا ً متناميـاً مـن املتشـددين إىل إعـادة التفكير يف
معارضتهـم السـابقة لسياسـة التقـارب .كما أن نضج الربنامـج النووي
اإليـراين قـد وفر حافزا ً لطهران لتحسين عالقاتها مـع الواليات املتحدة
األمريكيـة قبـل أن ترتاكـم الكلـف الدبلوماسـية التـي يتعين عليهـا
دفعهـا لعبـور العتبـة النوويـة .وعلى الجانـب األمرييك ،هنـاك الكثري
مـن الجـدل حـول كيفيـة التعامل مع إيـران؛ هل يتم ذلـك عن طريق
التدخـل يف شـؤونها أم تشـجيع تغيير النظـام بشـكل نشـط؟ ويـرى
ِ
املحـاض أن الفهـم الصحيح للبنيـة التحتية النووية اإليرانيـة وقدراتها
يجعـل إقامـة عالقـات أفضل معهـا مطلباً ملحـاً للمصلحـة األمريكية.
باإلضافـة إىل ذلـك ،فـإن مقاربـة إدارة بـوش للحـرب على اإلرهـاب
تجعـل تطويـر واشـنطن الستراتيجية متامسـكة للتعامـل مـع إيـران
«كدولـة راعيـة لإلرهـاب» ،أمـرا ً حاسماً .وإذا أخذنـا يف االعتبـار واقـع
البدائـل الراهنـة ،فيبـدو أن التدخـل الفظ هو أفضل السـبل بالنسـبة
إىل الواليـات املتحـدة األمريكيـة إلنجـاز أهدافها السياسـية إزاء إيران.
وعلى أي حـال ،يجـب أن يتـم التفكير جيـدا ً يف مثـل هـذه املقاربـة
للوصـول باحتماالت نجاحهـا إىل الحـد األقصى.
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Saturday, June 28, 2003

Flynt Leverett

Senior International Affairs Advisor
Stonebridge International, and Hogon and Hartson
United States of America

Recent Developments in US–Iran
Relations: Impact on the Gulf Region
The speaker discussed US–Iran relations saying that they
remain trapped in the difficulties that have shaped each
side’s approach to the other since the Iranian Revolution.
The strategic rationale for improved relations has long
been obvious to both sides, but neither has been able
to move decisively. Presently, three developments create
new imperatives for Washington and Tehran to develop
a more constructive relationship: domestic political
currents in Iran, the maturation of Iran’s nuclear
program, and the launch of the post September 11 War
on Terror. On the Iranian side, domestic politics have
recently shifted dramatically to a point where the Iranian
people resoundingly support a diplomatic opening to
the US, prompting a growing number of hardliners to
reconsider their previous opposition to rapprochement.
More subtly, the maturation of Iran’s nuclear program
gives Tehran incentive to carry through with an opening
before accruing the diplomatic costs of crossing the
nuclear threshold. On the American side, there is an
intensifying debate about how best to take advantage
of Iran’s internal foment, whether through engagement
or actively promoting a regime change. A revised
understanding of Iran’s nuclear infrastructure and
capabilities gives greater urgency to America’s interest
in establishing a better relationship with Iran. Given the
current options, hard-nosed engagement would seem
to be the best venue for the United States to achieve its
policy goals toward Iran; however, it must be carefully
thought through to maximize its prospects for success.
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االثنني  30يونيو 2003

Monday, June 30, 2003

جيمس نويز

James H. Noyes

زميل بحث ،مؤسسة هوفر
جامعة ستانفورد
الواليات المتحدة األمريكية

حرب الواليات المتحدة األمريكية
على اإلرهاب :أثرها على العالقات
األمريكية-العربية
املحـاضة أثر الحرب عىل اإلرهـاب يف العالقات األمريكية-
تناولـت
َ
ِ
العربيـة ،ويـرى املحـاض أن إدارة الرئيـس بوش ،ومـن قبل أحداث
 11سـبتمرب ،كانـت تعيد تقييم استراتيجية األمـن القومي األمرييك
لتحـول الرتكيـز إىل أوجـه الضعـف يف مرحلة ما بعد الحـرب الباردة
وانتشـار أسـلحة الدمار الشـامل .وقد عكسـت إدارة بـوش بإعالنها
الحـرب على اإلرهـاب إدراكاً جديـدا ً يتمثـل يف حقيقـة أن الحدود
الواسـعة للواليـات املتحـدة األمريكيـة كان يتم الدفاع عنها بشـكل
تعين تصدير الحرب إىل العـدو يف أي مكان.
هامشي فقـط .وهكذا َّ
وقـد طلبـت واشـنطن مـن كثير مـن الـدول ويف مناطـق عـدة أن
متكنهـا مـن الوصـول إىل املشـتبه يف تورطهـم يف اإلرهـاب .وكان
لحقيقـة كـون املتورطين يف األحـداث من أصـول عربية ،أثر سـلبي
عميـق وفـوري يف العالقـات األمريكية–العربية .وتضخـم هذا األمر
نتيجـة الغضـب املوجـه ضـد الواليـات املتحـدة يف كل أنحـاء العامل
اإلسلامي ،بسـبب سياسـاتها تجـاه القضايـا العربيـة واإلسلامية.
وتبـادل الجانبـان األمريكي والعـريب االتهامـات والشـكوك .وقـد
تزايـدت هـذه االتهامـات بعـد ظهـور دليـل يكشـف عـن مـدى
الدعـم الـذي تلقـاه تنظيـم القاعـدة مـن بعـض الـدول العربيـة
والنطـاق التـام ملقاصـده التدمريية .ثـم أعقب هزمية نظـام طالبان
والوجـود العسـكري األمرييك املتواصل يف أفغانسـتان ،غـزو العراق
وتحذيـر واشـنطن إليـران وسـوريا .وقـد خلـق هـذا الواقـع بـدوره
مخـاوف مـن أن تفـرض الواليـات املتحدة ما يشـبه االسـتعامر عىل
الشرق األوسـط ،مـا يـؤدي إىل تفاقم تدهـور العالقـات األمريكية-
العربيـة .وبرغـم ذلـك كلـه ،فـإن بعـض التحليلات تشير إىل أن
هنـاك آليـات تصحيـح متضمنـة يف هـذه العالقـات لتفـادي مثـل
هـذا التطـور ،وتفتح مسـالك جديـدة ومحتملة للتعـاون تقوم عىل
تقديـرات أكثر واقعيـة لألخطـار التـي تتهـدد الطرفين والقـدرات
املشتركة لديهام.
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Research Fellow
Hoover Institution, Stanford University
United States of America

The US War on Terrorism:
Its Impact on US–Arab Relations
James H. Noyes noted that even before the attacks of
September 11, the Bush Administration was reevaluating
national security strategy to shift emphasis to post-Cold War
vulnerabilities created by proliferation. Bush’s declaration
of war reflected the newly dramatized realization that
America’s vast borders were only marginally defensible.
Thus, the war was to be taken to the enemy wherever he
was. In many countries and areas, Washington demanded
intrusive access to security matters and terror suspects. The
Arab origins of the perpetrators of September 11 attacks
brought an immediate and profound negative impact to
US–Arab relations. This was magnified by the anti-US rage
throughout the Muslim world as a result of the US policy
on the Arab and Islamic issues. Mutual accusations and
suspicions bounced between the US and the Arab world.
These increased as new evidence on Al-Qaeda unfolded
from Afghanistan revealing the scope of their support from
some Arab countries and their full range of destructive
intentions. Defeat of the Taliban regime and continued
US military presence in Afghanistan were followed by the
invasion of Iraq and Washington’s warnings to Iran and
Syria. This, in turn, spawned fears of American quasicolonization of the Middle East exacerbating the downward
spiral of US–Arab relations. Closer analysis indicates, on
the contrary, many built-in correctives to prevent such
a development and in fact the opening of potential new
avenues of cooperation based on more realistic appraisals
of shared threats and capabilities.
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Monday, July 7, 2003

Marcelle M. Wahba
US Ambassador to the
United Arab Emirates

Prospects for a US–Middle East
Partnership
Marcelle M. Wahba noted that in the last two
years, unprecedented opportunities have arisen for
greater engagement between the United States and
the countries of the Middle East and North Africa.
American President George Bush, his Secretary of State
Colin Powell, and the other members of the American
administration, announced long–term US commitment
to strengthen closer relations with the region, and to
participate in its development at the economic, political
and education levels. The discussion centered on three
principal programs under which this engagement is
taking place: the Middle East Partnership Initiative
(MEPI), the Middle East Free Trade Area (MEFTA) and
the Partnerships for Learning program.
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2003  يوليو7 االثنني
 وهبة.مارسيل م
سفيرة الواليات المتحدة األمريكية
لدى دولة اإلمارات العربية المتحدة

احتماالت الشراكة بين الواليات
المتحدة األمريكية والشرق األوسط
ِ
املحـاضة احتماالت الرشاكـة بين الواليـات املتحـدة
ناقشـت
 فقـد بـرزت فـرص غير مسـبوقة،األمريكيـة والشرق األوسـط
يف العامين األخرييـن إلحـداث قـدر أكبر مـن االرتبـاط بين
الواليـات املتحـدة األمريكيـة ودول الشرق األوسـط وشمال
 فقـد أعلـن الرئيـس األمريكي جـورج بـوش ووزيـر.إفريقيـا
،خارجيتـه كولـن بـاول واألعضـاء اآلخـرون يف اإلدارة األمريكية
االلتـزام الطويـل األجـل مـن جانـب الواليـات املتحـدة
 واملشـاركة يف،األمريكيـة بتعزيـز روابـط أوثـق مـع املنطقـة
 وتركـزت املناقشـة على.ًتنميتهـا اقتصاديـاً وسياسـياً وتعليميـا
: تشـمل،ثالثـة برامـج رئيسـية يتـم مبوجبهـا هـذا االرتبـاط
 ومنطقـة التجـارة الحـرة يف،مبـادرة الرشاكـة الشرق أوسـطية
. والرشاكـة يف برنامـج التعلـم،الشرق األوسـط
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Sunday, July 27, 2003

Ellen Laipson

President and Chief Executive Officer
the Henry L. Stimson Center, Washington DC
United States of America

US Intelligence Since September 11:
Closing the Gaps
Ellen Laipson reviewed the current debate on the
intelligence system, particularly that, since the attacks of
September 11, US intelligence and its contribution to US
national security has been under intense scrutiny. The
Bush Administration’s use of intelligence to support its case
for war against Iraq has compounded the press, public,
and congressional questioning of the value and purpose
of US intelligence. This lecture explored the ongoing
debate and summarized various ideas for reforming
intelligence bureaucracy and methods within the context
of American politics and the changing priorities of US
national security. With respect to improving intelligence
performance amidst the threat of terrorism, the lecture
considered the need to work the terrorist target as an
immediate operational target at the strategic level. It also
discussed issues related to workforce changes that have
been necessary to bring the right skills to the task and
how to promote more effective inter-agency cooperation.
Concerning the war in Iraq, the presentation addressed
intelligence support to the policy process prior to the
decision to go to war, intelligence support to the war
fighter, coalition issues, and intelligence- sharing beyond
the United States. The debate over weapons of mass
destruction was also included. More strategically, it is
important to consider some of the enduring dilemmas
that face a transparent, open and information-rich society
and how intelligence and secrecy fit into public policymaking. The presentation reflected on intelligence in
the age of globalization and how to rethink information
and intelligence needs in an increasingly interdependent
world.
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2003  يوليو27 األحد
إيلين ليبسون
الرئيس والمدير العام التنفيذي
 واشنطن، ستيمسون.لمركز هنري إل
الواليات المتحدة األمريكية

االستخبارات األمريكية منذ الحادي
 سد الثغرات:عشر من سبتمبر
ِ
،املحـاضة الجـدل الدائر حاليـاً حول نظام االسـتخبارات
اسـتعرضت
خصوصـاً بعـد أن أثار اسـتخدام إدارة بوش املعلومات االسـتخباراتية
لدعـم قضيتهـا يف الحـرب ضـد العـراق شـكوك الصحافـة والجمهـور
 ولخصت.والكونجـرس حول قيمة االسـتخبارات األمريكيـة وأهدافها
ِ
املحـاضة أفـكارا ً مختلفة إلصلاح بريوقراطية هذا النظام واألسـاليب
 كام وضعـت هذا الجدل يف سـياق السياسـة األمريكية.التـي يتبعهـا
واألولويـات املتغيرة فيما يتعلـق باألمـن القومـي للواليـات املتحدة
 وفيما يتعلـق بتحسين أداء االسـتخبارات إزاء تهديـدات.األمريكيـة
ِ
املحـاضة الحاجـة إىل العمـل على اسـتهداف
 تناولـت،اإلرهـاب
.ًاإلرهـاب كهـدف عمليـايت مبارش وعلى املسـتوى االستراتيجي أيضا
وناقشـت كذلـك القضايـا املتعلقـة بالتغييرات الرضوريـة يف القـوى
 إضافـة إىل كيفيـة،العاملـة السـتخدام الخبرات واملهـارات املناسـبة
 كما تـم تركيز.تشـجيع التعـاون بين الـوكاالت بصـورة أكثر فاعليـة
 أمـا فيما.االهتمام على أهميـة حـل مسـائل القيـادة والسـلطة
ِ
 فقد تناولت،يتعلـق بالحرب يف العـراق
املحاضة دعم االسـتخبارات
 وكذلـك،للعمليـة السياسـية قبـل اتخـاذ قـرار املضي إىل الحـرب
 وقضايا التحالف واملشـاركة يف،دعمهـا عمليات القتال خلال الحرب
،املعلومـات االسـتخباراتية خـارج نطـاق الواليات املتحـدة األمريكية
 ومن.كما تطرقت إىل الجدل املحتدم بشـأن أسـلحة الدمار الشـامل
ِ
املحـاضة بعـض املعضلات الدامئة
جانـب أكثر استراتيجية تناولـت
،التـي يواجهها مجتمع منفتح وغني باملعلومات ويتصف بالشـفافية
ومـدى انسـجام االسـتخبارات والرسيـة مـع عملية رسـم السياسـات
ِ
،املحاضة موضوع االسـتخبارات يف عرص العوملة
 كام تناولت.العامـة
وكيفيـة إعادة التفكري يف احتياجات املعلومات واالسـتخبارات يف عامل
.ًيتزايـد تشـابكاً وتداخال
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Sunday, August 24, 2003

Dr. Faleh Abdel Jabbar

Research Fellow at the School of Politics
and Sociology, Birkbeck College
University of London, United Kingdom

Religion, Ethnicity and Ideological
Orientation in Iraq: From Conflict
to Integration
Faleh Abdel Jabbar mentioned that Iraqi society is known
for its severe social divisions and ethnic and religious
partitions. He sees that there are two approaches to
examine the Iraqi situation: the first is a ‘forward-looking’
approach that regards the Iraqi society as a heterogeneous
mixture of tribes, sects, and ethnicities that don’t accept
melting into a modern state. The second is a ‘modernityrelated’ approach that regards Iraqi society as divided
into modern strata (low, middle, and high), according
to wealth and education, that clash with one another
on ideological and economic bases. The Iraqi society is,
in actuality, a mixture of these two cases. It has been in
transition – from the first to the second – since the late
19th century. It appears when studying Iraqi society that it
is divided into two parts: modern strata – the wider part
– and traditional strata and groups. In between, there are
groups that have some features of both sections. Iraq is
distinguished by the fact that it entered the era of modern
national state evolution from a relatively modest point of
development. It has, to a large degree, historically been
a state searching for a balanced nation, but today, it is a
nation searching for a balanced state.
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2003  أغسطس24 األحد
 فالح عبدالجبار.د
 معهد العلوم السياسية،زميل باحث
 كلية بيركبك في جامعة لندن،واالجتماعية
المملكة المتحدة

الدين واإلثنية والتوجهات
:األيديولوجية في العراق
من الصراع إلى التكامل
املحـاضة حالـة املجتمـع العراقـي الـذي عـرف بحـدة
تناولـت
َ
 ويـرى. وانشـطاراته اإلثنيـة والدينيـة،انقسـاماته االجتامعيـة
ِ
: األول،املحـاض أن هنـاك منهجين ملعاينـة الوضـع العراقـي
االسـترشايف الـذي يـرى املجتمع العراقـي خليطاً غير متجانس من
. وإثنيـات ال تقبـل أي امتـزاج يف دولـة حديثـة، وطوائـف،قبائـل
 املنهـج الحـدايث الـذي ينظـر إىل املجتمـع مـن زاويـة:والثـاين
االنقسـام إىل طبقـات حديثـة (دنيـا ووسـطى وعليـا) تسـتند إىل
.اقتصـادي- وتتصـارع على أسـاس أيديولوجي،الثروة والتعليـم
 فهو،واملجتمـع العراقـي هـو يف واقعـه مزيـج مـن هذين االثنين
يف حالـة انتقـال مـن الحالـة األوىل إىل الحالـة الثانيـة منـذ أواخـر
 ويجـد الـدارس لهـذا املجتمع.القـرن التاسـع عشر وحتـى اليـوم
 وطبقـات وجامعـات، طبقـات حديثـة:أنـه ينقسـم إىل قسـمني
 ويوجـد بين هذيـن القسـمني فئـات تحمـل سمات،تقليديـة
 وميتـاز العـراق بأنـه دخـل عصر نشـوء الدولة.مـن كال القسـمني
القوميـة الحديثـة مـن نقطـة متدنيـة التطـور وكان إىل حـد كبير
 أمـا اليـوم فهـو أمـة تبحـث عـن،دولـة تبحـث عـن أمـة متوازنـة
.دولـة متوازنـة
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االثنني  6أكتوبر 2003
مبشر أكبر
رئيس تحرير ومدير
صحيفة ذا آيشين آيج
جمهورية الهند

عالقة اإلسالم بالغرب:
سد الهوة الثقافية
ِ
املحـاض تسـاؤالت عدة ،مثل :ما الجسـور الثقافيـة؟ وماذا نعني
طـرح
بهـا؟ هـل ميكن اعتبار مطعم «ماكدونالـدز» يف ديب جرسا ً ثقافياً؟ وهل
يعـد املطعـم الـذي يقـدم الكبـاب يف واشـنطن جسرا ً ثقافيـاً؟ وقـال
ِ
املحـاض إنـه غالبـاً مـا كان يصعـب العثـور على نقطـة وسـطية مـن
التناغـم واالنسـجام عنـد التقـاء وتفاعـل الثقافـات القدميـة بالثقافات
كل منهما للحيـاة.
املكتفيـة بذاتهـا؛ وذلـك لوجـود اختلاف يف رؤيـة ّ
ومـن بين األمـور املرتبطـة مبثـل هـذه اآلراء العواطف القويـة ،مبا فيها
اإلحسـاس بالهويـة والشرف ،غير أن مثل هـذا االختالف يصبـح خطريا ً
عندمـا تبـدأ املجتمعـات املتنافسـة بحاميـة مجموعـة نظمهـا العقلية
الخاصـة بهـا عـن طريق نسـبة الحضـارة إىل أمناطها السـلوكية ووصف
ِ
املحـاض أن هنـاك بُعدا ً أكثر تقلباً
العقليـات األخـرى بالرببريـة .وأكـد
للعالقة الثقافية بني اإلسلام واملسـيحية ،ذلك أن الديانتني ،وعىل الرغم
مـن أوجـه القرب والشـبه بينهما ،تختلفان كثريا ً يف نظرتيهما إىل النبي
املثـايل ،فبالنسـبة إىل املسـيحية ،يعـد عيسى املسـيح نبيـاً مثاليـاً ،أمـا
بالنسـبة إىل اإلسلام ،فـإن محمدا ً ﷺ هو النبي املثـايل .ويف حني يحرتم
املسـلمون املسـيح ويقدرونـه ألنـه آخـر نبـي قبـل محمـد ﷺ ومـن
أعظـم األنبيـاء ،فـإن املسـيحيني صوروا محمـدا ً ﷺ عىل أنـه «دجال»؛
فمـن أجـل حامية املسـيح ،ينبغي لهم إنكار نبي اإلسلام .ومن السـهل
رؤيـة السـبب وراء هـذا .ولكـن هـذا ال يبرر أو يغفـل الضرر الثقـايف
الكبير الـذي أحدثته الهجامت السـفيهة على النبي محمـد ﷺ ،التي
اتصفـت بهـا األدبيـات والالهـوت واملواقـف الشـعبية الغربيـة ،التـي
ِ
املحـاض بأنـه
تواصلـت بشـكل أو آخـر حتـى الوقـت الراهـن .وختـم
ينبغـي حـل هذه املشـكلة بأمانة وصـدق ،وذلك من خالل االسـتعداد
لتقبّـل الفكـرة التـي مفادهـا أن أخطـاء املـايض يجـب أن تـزول ويتـم
تجاهلهـا يف العالقات املسـتقبلية.
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Monday, October 6, 2003

Mobashar J. Akbar

Editor-in-Chief and Managing Director
The Asian Age
Republic of India

Relations between Islam and the West:
Repairing Cultural Bridges
Mobashar J. Akbar asked: what is meant by the term
“cultural bridge?” Is a McDonald’s restaurant in Dubai
a cultural bridge, or a kebab shop in Washington? The
speaker said that it is often difficult to find a harmonious
middle ground when old and self-sustaining cultures
meet and interact; as there is often friction between
deeply-held views of life. Strong sentiments, including
a sense of identity and honor, are attached to such
views. However, such friction becomes dangerous when
competing societies actively protect their own mindset
by attributing civilization to their behavior patterns and
barbarism to alternative mindsets. He confirmed that
the cultural relationship between Islam and Christianity
is another more volatile dimension. The two faiths, so
close to each other and yet so far apart, are divided
by the different ideals of the prophetic line. While
Muslims respect Jesus as the second to the last and one
of the greatest prophets, Christians have occasionally
represented the Prophet Muhammad (pbuh) as an
“impostor.” Although this viewpoint can be understood,
it does not justify, nor condone, the enormous cultural
damage done by the scurrilous attacks upon the Prophet
of Islam, which have permeated throughout Western
literature, theology, and popular attitudes over the course
of history—which continues, in some form or other,
even today. The speaker concluded that a solution to
this problem must be based on honesty as well as a
willingness to appreciate that the wrongs of the past must
be eliminated from the relationships of the future.
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األحد  21ديسمرب 2003
ديفيد م .مالون
رئيس ،أكاديمية السالم الدولية
نيويورك ،الواليات المتحدة األمريكية

األمم المتحدة والواليات المتحدة
واالتحاد األوروبي والعراق :تحديات
متعددة للقانون الدولي
املحـاضة تحليـل الـدور املتغير واملتنامـي ملجلـس األمـن
حاولـت
َ
التابـع لألمـم املتحـدة بعـد نهايـة الحـرب البـاردة وتأثير الواليـات
املتحـدة يف هـذا الـدور .وقـادت هجامت  11سـبتمرب  2001إىل تنامي
عـداء واشـنطن تجـاه أي مسـا ٍع تسـتهدف تقييـد سـلطات الواليـات
املتحـدة األمريكيـة ،سـواء يف األمـم املتحـدة أو يف غريهـا .لقـد جـرى
غـزو أفغانسـتان مـن دون قـرار مـن األمم املتحـدة .ويف غـزو العراق،
أخفقـت الواليـات املتحـدة األمريكيـة يف ضامن املوافقة عليه بسـبب
حججهـا غير املقنعـة ،غير أن األحـداث التـي أعقبـت الحـرب عززت
أهميتهـا مـن جديـد .وحاليـاً تجـري مسـا ٍع دولية متعـددة يف مجلس
األمـن للتقليـل مـن سـيطرة الواليات املتحـدة .وقد متـت ترجمة ذلك
إىل احتاملين :أحدهام ،أن تسـيطر الواليـات املتحدة متاماً عىل مجلس
األمـن ،وثانيهما ،إصابـة املجلـس بالعجـز متامـاً عـن أداء دوره .لكـن
الـدول األوروبيـة التـي تتمتـع بدرجـات مختلفـة مـن النفـوذ لديهـا
استراتيجيات مختلفـة جـدا ً بشـأن أسـلوب التعامـل مـع السـيطرة
األمريكيـة .وهـذه االستراتيجيات تعتمـد على القضايـا املطروحـة،
وتتراوح مـن األسـاليب الثنائيـة إىل تأكيـد الحاجـة إىل تعـدد األطراف
ِ
املحـاض بعـد ذلـك تحليـل بعـض
يف اتخـاذ القـرارات .واسـتعرض
التحديـات التـي يُحتمـل أن تواجـه األمـم املتحـدة يف العـام املقبـل،
مـع الرتكيـز على موضـوع حفـظ السلام .كمــا تنــاول قضية انتشـار
أسـلحة الدمـار الشـامل بوصفها تحديـاً آخر يتعني على األمم املتحدة
التصـدي لـه ،مـع الرتكيز بشـكل خـاص على إيـران وكوريا الشمالية.
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Sunday, December 21, 2003

David M. Malone

President, International Peace Academy
United States of America

The UN, the US, the EU and Iraq:
Multiple Challenges for
International Law
David M. Malone began by examining the changing and
expanding role of the UN Security Council after the
end of the Cold War. In investigating the relationship
between the United States and the United Nations, it
emerges that US foreign policy has never been especially
multilateral, largely as a result of the country’s early
efforts to extricate itself from its colonial masters.
During the 1990s, one of the main challenges facing the
Security Council was its relationship with the US. The
attacks of September 11, 2001 led to greater hostility
from Washington toward any attempts to constrain
US power, at the UN or elsewhere. The invasion of
Afghanistan was conducted without a UN resolution,
although the Council would have most likely been
willing to authorize action. In the case of the invasion
of Iraq, however, Washington failed to secure approval
due to unconvincing arguments. As such, the role of
the UN Security Council in moderating US power was
discussed, alongside the peacekeeping challenges that
lie ahead. The lecture also explored the issue of the
proliferation of weapons of mass destruction as another
challenge that the UN has to tackle, with particular
emphasis on Iran and North Korea.
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الثالثاء  6يناير 2004

Tuesday, January 6, 2004

جراهام إي .فولر

Graham E. Fuller

نائب الرئيس السابق لمجلس االستخبارات القومي
وكالة االستخبارات المركزية األمريكية
الواليات المتحدة األمريكية

مستقبل اإلسالم السياسي
في الشرق األوسط
املحاضة مسـتقبل اإلسلام السـيايس يف الرشق األوسـط ،ورأى
ناقشـت
َ
ِ
املحـاض أن اإلسلام السـيايس ميثـل أقـوى قوة سياسـية يف معظـم دول
العـامل اإلسلامي حاليـاً ،وليسـت هنـاك حركات سياسـية قوية منافسـة
لـه .وأنه يسـتمد قوته مـن عوامل مختلفة كالعوامـل الدينية والوطنية،
وطابـع الهويـة واالتجاهـات اإلصالحيـة .واإلسلام السـيايس عبـارة عـن
السـعي إىل تطبيـق أفـكار مـن القـرآن الكريـم والحديـث النبـوي على
الحكومـة واملجتمـع اإلسلاميني .وليـس هنـاك إجماع بين املسـلمني
حـول مـا يعنيـه ذلـك يف الواقع العملي .وليس اإلسلام السـيايس حركة
واحـدة متناغمـة ،وإمنـا هـو عبـارة عـن طيف مـن الحـركات التي متتد
من املحا ِفظة إىل الليربالية ،ومن العنيفة إىل املساملة ،ومن التقليدية إىل
املعـارصة ،ومـن املنفتحة عىل الطوائف الدينية األخرى إىل املنغلقة عىل
ِ
املحـاض أن التحديات أمام املسـلمني تتمثل يف
نفسـها .ومـن هنا يـرى
تحقيق االنفتاح ،وإصالح نظمهم السياسـية واالقتصادية ،وتشجيع قوى
االعتـدال .واإلسلاميون بشـكل خـاص يحتاجون إىل مناقشـة املسـتقبل
الـذي يرغبـون يف أن يـروه يتحقق يف العامل اإلسلامي .عندما ينظر أتباع
األديـان إىل األديـان والثقافـات األخـرى ،ميكنهـم الرتكيـز إمـا على نقاط
التشـابه وااللتقاء ،وإمـا على نقـاط االختالف فيام بينهـا؛ وميكنهم أيضاً
الرتكيز عىل التعاون أو عىل املواجهة فيام بينهم .واإلسلاميون يواجهون
هـذا الخيـار اليـوم ،فما نـوع القيـم اإلسلامية التـي يرغبـون يف الرتكيز
عليها أو تأكيدها؟ إن الدميقراطية أفضل الحلول للمشـكالت الحالية ،إذ
إن قـدرة األفـراد على التعبري عـن إرادتهم سـتؤدي إىل ضعف املتطرفني
يف اإلسلام السـيايس .وإن تلقـى املتطرفـون الدعم من النـاس يف البداية،
فليـس بإمكانهـم االحتفـاظ بهـذا الدعـم إذا مل تكن لديهـم حلول تلبي
حاجـات النـاس ومتطلباتهم .وتطبيـق الدميقراطية سـيؤدي إىل إضعاف
التفسيرات املتطرفـة لإلسلام ،وفتـح املجـال للحوار بني املسـلمني حول
كيفيـة التوصـل إىل فهـم معنى اإلسلام يف وقتنـا الحارض.
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Former Vice Chairman
National Intelligence Council
the CIA, United States of America

The Future of Political Islam
in the Middle East
Political Islam is still the most powerful political force in
most countries of the Muslim world today, as it derives
its strength from many different factors, especially
religious, nationalist, identity and reformist trends. Islam
is a religion; whereas political Islam is the effort to apply
ideas from the Qur’an and the Hadith upon a Muslim
government and society—yet, there is no common
consensus about what this actually means in practice.
Political Islam is not one single, monolithic movement
but rather a spectrum of movements that range from
conservative to liberal, violent to peaceful, traditional to
modernist, and inclusive to exclusive of other religious
groups. The challenge to Muslims is to reform their own
political and economic orders and to encourage the forces
of moderation. Islamists, in particular, need to debate
what kind of future they wish to see in the Muslim world.
?Will anti-Westernism be the dominant ideological force
When religions look at other religions and cultures, they
can emphasize cooperation or confrontation; however
democracy is certainly the best solution. What kinds
of Islamic values do they wish to emphasize? Radicals
within political Islam are weakened when the people
have a chance to express their will. Even if radicals receive
support from the people at the beginning, radicals cannot
maintain support if and when they do not have the
answers to people’s needs and demands. Democracy will
weaken radical interpretations of Islam and will allow
for debate among Muslims on how to understand the
meaning of Islam today.
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Tuesday, January 19, 2004

Gunter Mulack

المفوض المسؤول عن ملفي
الحوار مع اإلسالم والحوار بين الحضارات
وزارة الخارجية األلمانية ،جمهورية ألمانيا االتحادية

Commissioner for Dialogue
with the Islamic World and Intercultural Dialogue
Federal Foreign Office, Federal Republic of Germany

الدور األلماني في تطوير الحوار
االجتماعي  -السياسي األوروبي مع
العالم العربي

The German Role in Developing
European Socio-political Dialogue
with the Arab World

ِ
املحـاض عـن الـدور األملـاين يف تطويـر الحـوار االجتامعـي -
تحـدث
السـيايس األورويب يف العـامل العـريب ،وكيـف أن أملانيـا تتمتـع تقليديـاً
بعالقـات ثقافيـة جيـدة مـع الـدول العربيـة ،وتشـارك يف الحـوار مـع
العـامل العـريب مشـاركة فاعلـة .وال يجـري هـذا الحـوار مـن خلال
املسـؤولني الحكوميين والنخب الثقافية فحسـب ،وإمنا بني األشـخاص
الذيـن ميثـل كل منهـم جامعتـه الثقافيـة .كما أقامـت أملانيـا وحـدة
خاصـة يف وزارة الخارجيـة للحوار مع العامل اإلسلامي ،كان الهدف منها
تطويـر الحـوار مع دول العامل اإلسلامي ومجتمعاته؛ من أجل تنسـيق
ِ
املحـاض أن الهدف
أفضـل للسياسـات املختلفة يف هـذا املجـال .وأكد
من تشـجيع الحـوار والتفاهم هو القضـاء عىل العنف واإلرهـاب .وأن
دول الشرق األوسـط وأوروبـا متجـاورة ،ومـن ثـم فـإ ّن مـن مصلحـة
دول املنطقتين تحسين االتصـال والتعـاون فيما بينهـا ،والرتكيـز على
التحديـات التي تواجهها جميعـاً .وميكن القيام بذلك عىل صعيد ثنايئ،
أو متعـدد األطـراف من خالل االتحـاد األورويب ومجلس التعاون لدول
ِ
املحـاض إن هنـاك عـددا ً مـن الخطوات
الخليـج العربيـة مثلاً .وقـال
التي يجب اتباعها لتطوير الحوار بني العرب وأملانيا ،فاسـتجاب ًة لعرض
التعـاون االقتصـادي والسـيايس الوثيـق مـن جانـب االتحـاد األورويب،
يتعين على الشركاء يف العامل العـريب االلتزام بعمليـة تحديث وتطوير
مدنيين .ومـن املهـم إقامـة مجتمـع مبني على املعرفة يتميـز بالثقة
وسـعة األفـق والتنـور ملواجهـة التحديـات ،كما ينبغي تعزيـز التنوع
الثقـايف والتعدديـة يف الـدول العربيـة ،وكذلـك التفاعـل مـع الثقافات
األخـرى .وبإمـكان االتحـاد األورويب والـدول األعضاء فيـه تقديم املزيد
من املسـاعدات لتحسين مسـتوى التعليـم والبحث كوسـيلة للتنمية
االقتصادية والسياسـية ،وتعزيز املعايري الدميقراطية والتعددية وسيادة
القانـون .وبإمكانهـا أيضـاً املسـاعدة يف مجـال اإلعلام والتشـجيع عىل
مشـاركة املـرأة يف مجتمعـات تلـك الدول.
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Gunter Mulack said that Germany has traditionally
enjoyed favorable cultural relations with the countries of
the Arab world and is actively engaged in dialogue and
further developing such with the Arab world in a bid
to improve coordination. By promoting dialogue and
understanding, Germany hopes to discourage violence
and terrorism. The Middle East and Europe are close
neighbors; therefore, it is in the interest of both sides to
improve communication and cooperation and to focus
on the mutual challenges ahead, which can be done
bilaterally or multilaterally through the EU and the GCC.
The speaker noted that there are a number of steps that
must be followed to develop the dialogue between Arabs
and Germany. In response to the offer of closer economic
and political cooperation from the EU, the partner
countries in the Arab world should commit themselves
to a process of modernization and civil development. To
meet the challenges, the establishment of an authentic,
broadminded and enlightened, knowledge-based society
is critical. In addition, the promotion of cultural diversity
and pluralism in Arab countries and stronger interaction
with other cultures is a must. The EU and its member
countries could provide further assistance to improve
education and research as a key for sustainable economic
and political development, and to enhance democratic
standards, pluralism and the rule of law. They could also
assist in the media sphere and promote the participation
of women in their societies.
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االثنني  23فرباير 2004
الجنرال السير مايكل روز
مدير ،كونترول ريسكس جروب
المملكة المتحدة

تسوية الصراع في عالم ما بعد
الحرب الباردة :تأثيرها في العراق
املحاضة االستراتيجية الجديدة التي انتهجتهـا الواليات املتحدة
تناولـت َ
األمريكيـة منـذ الحـادي عرش من سـبتمرب  ،2001والتي تتضمن اسـتباق
الهجمات املوجهـة ضدهـا .إذ أسـهمت هـذه االستراتيجية يف تغيير
ديناميـات الشـؤون الدوليـة كما هـو واضح يف منطقـة الرشق األوسـط.
وتتمثل أهداف الواليات املتحدة األمريكية يف تحقيق االستقرار يف الرشق
األوسـط والحصـول على نفـط الخليـج .وميكـن تحقيـق هـذه األهداف
بإقامـة دميقراطيـات ليرباليـة وصلات اقتصادية ،يرافقها وجود عسـكري
أمريكي يف منطقـة الخليج العـريب .باإلضافة إىل ذلك يبقـى الحفاظ عىل
إرسائيـل هدفـاً تاريخياً للسياسـة الخارجية للواليات املتحـدة األمريكية.
وترحـب دول مثـل قطـر والكويـت بالقـوات األجنبيـة ألنها ال تسـتطيع
تأمين الدفـاع الالزم عن نفسـها ضـد التهديدات .وهي ترغـب يف أن ترى
حلاً عـادالً للصراع العـريب – اإلرسائيلي ،وإن كان ذلـك ال يعتبر أولويـة
لديهـا .ويعتقـد آخـرون أن القـوات األجنبيـة يف منطقـة الخليـج العـريب
هـي سـبب عدم االسـتقرار؛ ففـي العراق مثلاً خلقت الواليـات املتحدة
وضعـاً كانـت تأمـل أن تتفـاداه ،وهـو الصراع على السـلطة بين األكراد
والسـنة والشـيعة .كام أن هناك فجوة بني إنجازات املؤسسـة العسـكرية
األمريكية والربنامجني السـيايس واملدين اللذين كان من املفرتض اتباعهام
ِ
املحـاض إىل أن هنـاك ترحيبـاً بأهـداف الواليـات
يف العـراق .ويخلـص
املتحدة األمريكية واملتمثلة يف جعل العامل مكاناً آمناً ،لكن اسرتاتيجيتهم
يف ذلـك خاطئـة .ومـن املحتمـل أن يسـتمر وجـود الـوكاالت الغربيـة
واملؤسسـات التجاريـة يف العـراق .وسـوف يتسـم املسـتقبل بالتطـور ،ال
بالثـورة .وأن نجـاح الحـرب على اإلرهـاب يرتبـط بالحل العـادل للرصاع
العـريب – اإلرسائييل ،عىل أن يتبع ذلك انسـحاب قـوات الواليات املتحدة
األمريكيـة مـن العـراق وأفغانسـتان .وهنـاك حاجـة إىل إقامـة أنظمـة
مسـتقرة يف هاتني الدولتني ،وإال فإن األمن يف الرشق األوسـط سـيتدهور؛
األمـر الـذي سـيؤدي إىل تفاقـم أحـداث اإلرهـاب العاملي.

222
1/8/2019 12:01:01 PM

)Lecture Series No. (215

Monday, February 23, 2004

General Sir Michael Rose
Director of the Control Risks Group
United Kingdom

Conflict Resolution in the Post-Cold
War World: Implications for Iraq
The lecture addressed the new US strategy following
September 11 that aims to preempt attacks against
America. Changing the dynamics of international
affairs, the new strategy is indeed evident in the Middle
East, with US goals to achieve not only stability within
the Middle East, but also access to Gulf oil. The speaker
discussed how such goals are achievable, citing the US
military presence in the Gulf, which has fostered mixed
feelings among the Gulf Arab nations regarding its
involvement in Iraq and support for Israel.
Regarding the achievements of the US military,
there is a gap due to the failure to follow the anticipated
political and civil program in Iraq. The speaker
recommended that perhaps one way out of the impasse
would be for the US-led Coalition Provisional Authority
to give responsibility for the transition of power to
the UN. After elections, the UN would hand over
the governing of Iraq to the Iraqis. The international
community would still be required to provide resources
and civil and military training programs, however.
He also noted that the war against terror will
succeed only if the Arab-Israeli conflict ends justly. This
will be followed by a withdrawal of the US military from
Iraq and Afghanistan. He highlighted the need for the
US to establish stability within these countries, warning
of the deterioration of security within the Middle East
and increased incidents of global terrorism should the
circumstances within the region fail to stabilize.
سلسلة محاضرات اإلمارات
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Sunday, March 28, 2004

2004  مارس28 األحد

Dr. Bertrand Charrier

 برتران شارييه.د

Vice President, Green Cross International
Swiss Federation

Gulf Security and Regional Watercourse
Management: Implications for the
United Arab Emirates
Dr. Bertrand Charrier discussed the major challenges of
watercourses for the immediate and long-term future.
Mechanisms and institutions to manage disputes over this
precious resource could increasingly become a source of
tension - and even conflict - between states and sectors.
The Tigris-Euphrates river basin has sustained human
civilization for millennia, but in the past 50 years, it has
suffered the consequence of wars and massive infrastructure
projects have permanently altered the flow of the rivers. In
this once thriving region there are now areas, particularly
in Iraq, where more than 50 percent of people do not have
access to drinking water or proper hygiene and agricultural
systems are in ruin. Water-borne diseases, including cholera,
are endemic and the former breadbasket of Western Asia
now relies on food imports and donations. As the population
in the Tigris and Euphrates basin is growing almost as fast
as the environment is deteriorating, it is a matter of utmost
urgency that long-term solutions are found before the
water crisis causes further breakdowns in community and
regional security. The rehabilitation of Iraq’s natural water
resources must also be considered within the framework.
Any solutions should provide incentives for trans-boundary
cooperation as well as alternative societal approaches to
regional water-stress and allow for the potential role of third
party mediators. This is the only way to ensure there will be
clean water for the present generation, to preserve the river
system for the future, and to secure peace and long-term
stability in the region.
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نائب رئيس جمعية الصليب األخضر الدولي
االتحاد السويسري

أمن الخليج العربي وإدارة ممرات
 أثرها في دولة:المياه اإلقليمية
اإلمارات العربية المتحدة
 التي،املحـاضة القضايـا املتعلقـة باملمـرات املائيـة اإلقليميـة
ناقشـت
َ
تشـكل تحديـات رئيسـية يف املسـتقبل القريـب والبعيـد؛ إذ إنـه ويف
 ميكن أن تتحول اآلليات واملؤسسـات التي تعمل عىل،معظـم الحـاالت
 بل،معالجـة النزاعـات الخاصة بهذا املورد الثمني إىل مصدر توتر متزايد
ِ
املحـاض أن حوض
 ويرى. بين الدول والقطاعـات املعنية،إىل رصاعـات
 الـذي تتقاسـمه تركيـا وسـوريا وإيـران والعراق،نهـري دجلـة والفـرات
 حافـظ على الحضارة،»ومصبـه يف «شـط العـرب» يف «الخليـج العـريب
اإلنسـانية آلالف السـنني؛ غري أنه تعرض خالل األعوام الخمسني املاضية
 حيـث غيرت مرشوعـات البنيـة التحتيـة الضخمة،إلفـرازات الحـروب
 ويف هـذه املنطقـة التـي كانت مزدهـرة ذات.مجـاري األنهـار إىل األبـد
 ال يحصـل فيهـا أكرث من، وخاصـة يف العـراق، توجـد اآلن مناطـق،يـوم
، مـن السـكان على مياه الشرب النظيفة والبيئة الصحيـة الالئقة%50
 واستوطنت املنطقة األمراض.كام تعرضت شبكات ري الزراعة للتدمري
 حيث أصبحت هذه املنطقة التي، كالكولريا،الناجمـة عن امليـاه امللوثة
 تعتمد عىل استرياد،ُعرفت يف املايض بـ «سـلة غذاء» منطقة غرب آسـيا
 ومـع منو السـكان يف منطقة حوض دجلـة والفرات.الغـذاء واملعونـات
 فقـد أضحى من األولوية القصوى،برسعـة تضاهي رسعة تدهور البيئة
إيجاد حلول قبل أن تتسبب أزمة املياه يف مزيد من تفكك املجتمعات
 يجب وضـع إعادة تأهيل مـوارد املياه، وعليه.وانهيـار األمـن اإلقليمـي
 وينبغي.الطبيعيـة يف العراق ضمن إطار أمن املياه والتعاون اإلقليميني
،أن تعمـل الحلـول املطروحة عىل توفري حوافز للتعـاون العابر للحدود
 مبشاركة،باإلضافة إىل املعالجات البديلة للتوترات املتعلقة بنقص املياه
منظمات املجتمـع املدين؛ وأن تتيـح املجال لدور محتمل لوسـطاء من
 إنـه السـبيل الوحيـد لضمان توفير ميـاه نظيفـة للجيل.طـرف ثالـث
 وتحقيـق األمـن، والحفـاظ على شـبكات األنهـار للمسـتقبل،الحـايل
.واالسـتقرار البعيـد األمد يف املنطقة
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األحد  4إبريل 2004

Sunday, April 4, 2004

د .أحمد شكارة

Dr. Ahmad Shikara

باحث ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االستراتيجية ،دولة اإلمارات العربية المتحدة

تداعيات حربي أفغانستان والعراق
على منطقة الخليج العربي
منـذ أحـداث الحـادي عشر مـن سـبتمرب  ،2001تسـارعت وتيرة
األحـداث الناجمـة عـن الحـرب العامليـة (األمريكيـة) ضـد اإلرهاب،
التـي أدت يف عامـي  2001و 2003إىل نشـوب حربين يف أفغانسـتان
والعـراق قادتهما بتصميـم وبقـوة اإلدارة األمريكيـة «للمحافظين
املحـاضة إىل
الجـدد» يف عهـد جـورج بـوش االبـن .وهدفـت هـذه
َ
معرفـة أهـم تداعيـات هاتني الحربني على الخليج العـريب وتحليلها،
كون املنطقة سـاحة للمصالـح العامليـة واإلقليمية الحيويـة ،وخاصة
بالنسـبة إىل البعديـن الجيوستراتيجي–األمني واالقتصادي (النفطي)
ِ
املحاض مجموعـة مـن
واألبعـاد األخـرى املرتبطـة بهما .وقـد أثـار
التسـاؤالت طرقـت صلـب املوضوع ،وكانـت إجاباتها محـور حديثه،
نجملهـا فيما يـأيت :مـا أهـم نقـاط ومحـاور التالقـي واالختلاف
لتداعيـات الحربين على منطقـة الخليج العـريب ،انطالقاً مـن املنهج
املقـارن يف العالقـات الدوليـة والسياسـة الدوليـة؟ مـا طبيعـة الرؤية
االستراتيجية األمريكيـة الراهنـة يف كيفيـة التعامـل مـع تداعيـات
الحـرب عىل أفغانسـتان والعـراق؟ وما مدى الـدور الذي تلعبه هذه
التداعيـات يف بنـاء التصـور االستراتيجي األمريكي للقضايـا الخاصـة
بـدول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة؟ هـل ميكـن ،يف ظل
التطـورات املتالحقـة ملا بعـد الحربني يف أفغانسـتان والعـراق ،تصور
إمكانيـة تشـكيل نظـام إقليمـي أمني خليجـي يسـهم يف حامية أمن
املنطقـة واسـتقرارها إزاء أي تداعيـات أخـرى قد تفرز سـيناريوهات
جديـدة؟ مـا طبيعـة تداعيـات حـريب أفغانسـتان والعـراق على
العالقـات االقتصاديـة املتبادلـة بينهما من جهـة ،وبين دول مجلس
التعـاون لـدول الخليـج العربية من جهـة أخرى ،وال سـيام يف مرحلة
إعـادة إعمار أفغانسـتان والعـراق؟ مـا التوقعـات العامـة لطبيعـة
املتغيرات والتداعيـات الجيوستراتيجية العاملية واالقتصاديـة املؤثرة
يف منطقـة الخليـج العـريب؟
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Researcher, ECSSR
United Arab Emirates

Afghan and Iraq Wars: Reprecussions
for the Arab Gulf Region
Since the September 11, 2001 attacks, the US-led war
on terror has indeed accelerated global developments.
In 2001 and 2003, the campaign led to the outbreak of
two wars in Afghanistan and Iraq respectively, which
were waged with resolve and strength by the “neoconservatives” in the Bush administration. This lecture
examines and analyzes the important repercussions
for the Arabian Gulf as an arena for conflicting vital
global and regional interests, especially in terms of
geo-strategic, security and economic (oil) dimensions
alongside other relevant dimensions.
Main topics discussed included points of divergence
and convergence regard the two wars for the Gulf region
in regards to international relations and politics; the
nature of the current US strategic vision in dealing with
repercussions from the Afghanistan and Iraq wars and
the commonalities between this vision and its vision
pertaining to the GCC; the examination of establishing
a Gulf security regional system to contribute to the
protection of the region’s security and stability; and the
nature of repercussions for mutual economic relations
between Afghanistan and Iraq on the one hand, and
the GCC countries on the other hand, in light of the
reconstruction efforts in Afghanistan and Iraq. What
are the general predictions for the nature of global geostrategic and economic variables and repercussions that
?would influence the Gulf region
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2004  إبريل11 األحد

Dr. Ali Hussein

 علي حسين.د

Oil and Gas
Industry Consultant
Republic of Iraq

The Future of Funding
the Oil Industry in Iraq
Due to the events in Iraq in the last decades – wars,
sanctions, negligence, plundering and unrest – the oil
industry in Iraq has experienced great destruction. Dr.
Ali Hussein suggested that the oil and gas sectors in
Iraq currently need rehabilitation and expansion, which
would require investments ranging from US$30–40
billion over the next few years.
He suggested that the Iraqi oil sector needs, at
present, to rehabilitate and expand its (upstream) oil
production processes and its (downstream) oil-derivative
and petrochemical production processes. The oil sector
in Iraq can be funded by oil revenues, loans from abroad,
donations and foreign investments. As a result of the
great deterioration of the Iraqi economy and the need for
huge investments in all sectors of the national economy,
especially infrastructure, Iraq has very limited choices
for local investment and spending on the oil sector, a
matter requiring foreign investments. However, due to
the sensitivity of this issue for Iraqis, opinion is split, with
some in favor of this kind of foreign investment and others
against it. In spite of the above-mentioned problems, the
future of the oil industry in Iraq seems bright, provided that
the necessary safety and funding are available. This is due
to the availability of huge oil reserves, the low production
costs, the existence of numerous outlets for exports and the
existence of national technical experts qualified to drive the
processes of rehabilitation and expansion.
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مستشار في شؤون صناعة
النفط والغاز والطاقة
جمهورية العراق

مستقبل تمويل صناعة
النفط في العراق
،املحاضة مسـتقبل متويل صناعة النفـط يف العراق
ناقشـت هـذه
َ
التـي تعرضـت خلال العقود املاضيـة لدمار كبري بسـبب الظروف
القاسـية التـي مـر بهـا العـراق مـن حـروب وعقوبـات وإهمال
ِ
املحـاض أن ما يحتـاج إليه قطـاع النفط
 ويـرى.ونهـب وتخريـب
 هـو إعـادة تأهيـل عمليـات إنتـاج،يف العـراق يف الوقـت الراهـن
 وتأهيـل عمليـات إنتـاج املشـتقات النفطيـة،النفـط وتوسـيعها
 وهاتـان العمليتـان «تأهيـل صناعـة.والبرتوكيامويات وتوسـيعها
النفـط يف العـراق وتوسـيعها» تحتاجـان إىل اسـتثامرات ضخمـة
 مليـار دوالر أمريكي خلال السـنوات40 و30 تتراوح مـا بين
 وتشـمل مصـادر متويل القطـاع النفطي يف العراق.القليلـة املقبلة
عائـدات النفـط واالقتراض مـن الخـارج واملنـح واالسـتثامرات
 وبسـبب التدهـور الكبير لالقتصـاد العراقـي والحاجـة.األجنبيـة
 وخاصة،إىل اسـتثامرات كبيرة لقطاعـات االقتصـاد الوطنـي كافـة
 فـإن خيـارات العـراق لالسـتثامر املحلي واإلنفاق،للبنيـة التحتيـة
 مـا يسـتدعي اسـتثامرات،ً على قطـاع النفـط محـدودة جـدا
، نظـرا ً إىل حساسـية املوضـوع لـدى العراقيين، ولكـن.أجنبيـة
فـإن هنـاك انقسـاماً يف اآلراء مـا بين مؤيـد ومعـارض لهـذا النوع
 ويبـدو أن مسـتقبل صناعـة النفط يف.مـن االسـتثامرات األجنبيـة
 مسـتقبل زاهـر بسـبب،ً برغـم املشـكالت املذكـورة آنفـا،العـراق
 ووجـود،توافـر االحتياطـي النفطـي الكبير وقلـة كلفـة اإلنتـاج
منافـذ متعـددة للتصديـر ووجـود كـوادر فنيـة وطنيـة مؤهلـة
 ولكـن بشرط توافـر األمـان،للقيـام بعمليـة التأهيـل والتوسـيع
.والتمويـل الالزمين
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الثالثاء  4مايو 2004
أ .د .ديفيد هورنر
أستاذ الدراسات التاريخية الدفاعية األسترالية
مركز الدراسات االستراتيجية والدفاعية،
الجامعة الوطنية األسترالية ،كومنولث أستراليا

المشاركة االستراتيجية األسترالية
في منطقة الشرق األوسط
يبـدو للوهلـة األوىل أنـه مـن غير املعتـاد أن يكـون ألستراليا
تاريـخ طويـل من النشـاطات االستراتيجية والعسـكرية يف الرشق
األوسـط ،حيـث إن أستراليا على مسـافة مـن الشرق األوسـط
تعـادل ثلـث محيـط الكـرة األرضيـة ،وهـي بلـد صغير نوعـاً مـا
مـن دون مطامـع عامليـة ،كما ال توجـد بينـه وبني منطقـة الرشق
األوسـط روابـط دينيـة ،وإن كان هنـاك القليـل مـن الصلات
العرقيـة القدميـة .ومـن املؤكـد أن أستراليا اعتمـدت أيضـاً ملـدة
طويلـة على إمـدادات النفط من الشرق األوسـط ،وكذلك فعلت
دول أخـرى عـدة ليـس لهـا االهتامم نفسـه يف املنطقـة .أضف إىل
ذلـك أن أستراليا على مـدى األعـوام الثالثني املاضيـة كانت تتمتع
باالكتفـاء الـذايت النفطـي ،وإن اسـتمرت يف اسـترياد كميـات منـه
مـن الشرق األوسـط .مـع ذلـك فقـد كان ألستراليا طـوال األعوام
التسـعني املاضيـة صلات عسـكرية قويـة باملنطقـة .والسـبب يف
ذلـك يعـود إىل أن خـط االتصـال الرئيسي بين أستراليا وأوروبـا
ميـر عبر قنـاة السـويس .وكانـت أستراليا مسـتعمرة بريطانيـة،
وكانـت صلات اإلمرباطوريـة الربيطانيـة قوية جدا ً .ولهذا السـبب
قامـت أستراليا خلال الحربين العامليتين األوىل والثانيـة بإرسـال
قـوات ملسـاعدة بريطانيـا يف الشرق األوسـط .لكـن تلـك العهـود
تغيرت ،إذ مل تعـد أستراليا تنشر قواتهـا بأمـر مـن بريطانيـا منـذ
عقـود ،لكنهـا شـاركت بانتظـام يف مهامت حفظ السلام يف الرشق
األوسـط منـذ عـام  .1956ويف الوقـت الـذي انقطعـت فيـه عالقة
أستراليا باإلمرباطوريـة الربيطانيـة منذ أمد طويـل ،فإنها اآلن تويل
أهميـة لتحالفهـا مـع الواليـات املتحـدة األمريكيـة .لهـذا السـبب
وغيره شـاركت أستراليا يف حـرب الخليـج الثانيـة عـام  ،1991ويف
حـرب العـراق عـام .2003
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Tuesday, May 4, 2004

Prof. David Horner

Professor of Australian Defence History
Strategic and Defence Studies Centre
Australian National University, Commonwealth of Australia

Australia’s Strategic Involvement
in the Middle East
At first glance it seems unusual that Australia should have
a long history of strategic and military involvement with
the Middle East. After all, Australia is a third of the way
around the world from the Middle East. It is a relatively
small country, with no certain global aspirations, and
does not exhibit significant ties to religion with a few
long-standing ties of ethnicity. Australia had once
relied on the supply of oil from the Middle East, but
so too did many other countries that have not had the
same interest in the region. Furthermore, for the past
thirty years, Australia has been largely self-sufficient in
oil, even though it has continued to import from the
Middle East. Yet, for ninety years Australia has had a
strong military connection with the region. Initially,
the connection related to the fact the Australia’s main
line of communication with Europe was through the
Suez Canal. For that reason during the First and Second
World Wars, Australia sent forces to assist Britain in
the Middle East. However, those times have changed.
Australia has not deployed forces at Britain’s request for
many decades, but it has been involved in peacekeeping
missions in the Middle East consistently since 1956.
While Australia’s connection to the British Empire has
long disappeared, it now values its alliance with the
United States. For this, and other reasons, Australia was
involved in the 1991 Gulf War and the 2003 Iraq War.
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األحد  30مايو 2004
د .نادر عبد المقصود فرجاني
مدير مركز المشكاة للبحث
جمهورية مصر العربية
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Sunday, May 30, 2004

Dr. Nader Abdel Maqsud Fergani
Director Almishkat Centre for Research
Arab Republic of Egypt

اإلصالحات التنموية العربية بين مبادرة
الشرق األوسط الكبير األمريكية وتقرير
التنمية البشرية العربية

Arab Development Reform: Washington’s
Greater Middle East Initiative and Arab
Human Development Report

يقـوم مفهـوم التنميـة اإلنسـانية على أنها «عمليـة توسـيع خيارات
البشر» .وقـد خلـص تقريـر «التنميـة اإلنسـانية العربيـة» األول عام
 2002إىل أنـه برغـم اإلنجـازات التـي حققتهـا البلـدان العربيـة عىل
أكثر مـن صعيـد يف مضمار التنميـة البرشيـة خلال العقـود الثالثـة
األخيرة ،فـإن السـمة الغالبـة على مشـهد الواقـع العـريب الراهـن
تبقـى متمثلـة يف نواقص ثلاث تعيق بنـاء التنمية البرشيـة ،حددها
التقريـر على مسـتوى البنيـة املجتمعيـة العربيـة يف :الحريـة ،ويف
متكين املـرأة ،ويف القـدرات اإلنسـانية خاصـة املعرفـة .ومـن وجهـة
نظـر ذلـك التقريـر فليـس هنـاك بديـل عـن اإلصلاح مـن الداخـل،
واملؤسـس على نقـد رصني للـذات وإبـداع مجتمعـي فعـال وأصيل،
تشـارك فيـه القـوى الفاعلـة يف البلـدان العربيـة كافـة ،ينشـئ تحوالً
مجتمعيـاً .ويف املقابـل ،ال ميكـن لإلصلاح املفـروض مـن الخـارج أن
يخـدم مصالـح العـرب ،بل إنـه يخدم مصالـح الذين يفرضونـه .ومع
ذلـك ،فليـس هنـاك بديـل حضاري لنهضـة العـرب إال االنفتـاح عىل
العـامل والحضارة اإلنسـانية التي شـارك العرب فيهـا بنصيب حقيقي،
وعليهـم أن يسـتعيدوا رشف املشـاركة الفاعلة فيهـا .ويف النهاية ،فإن
فرصـة العـرب يف بنـاء نهضـة إنسـانية حقيقيـة ،ويف إصلاح السـياق
العاملـي مبـا يسـمح بذلـك ،رهـن بتعزيـز التعـاون العـريب يف مجـال
اكتسـاب املعرفـة على وجـه التحديـد ،والتنميـة اإلنسـانية عمومـاً؛
حيـث ميثـل ضعف التعاون العريب إضاعـة لفرصة تاريخية ال تعوض.
ويف املقابـل فـإن مشروع «الرشق األوسـط الكبري» الـذي اعتمد عىل
قـراءة انتقائيـة ومغرضـة لتقريـ َري التنميـة اإلنسـانية العربيـة األول
والثـاين ،ميثـل محاولـة مـن اإلدارة األمريكيـة الحالية إلسـباغ قدر من
املصداقية عىل مخططاتها االستراتيجية يف املنطقة العربية يف سـياق
سـعيها للهيمنـة على العامل.

The first Arab Human Development Report (AHDR
2002) highlights that Arab countries have made
significant strides in more than one area of human
development in the past three decades. Nevertheless,
the predominant characteristic of the current Arab
reality seems to be the existence of deeply rooted
shortcomings in the Arab institutional structure
that represent an obstacle to furthering human
development. The report summarizes that there are
three primary deficits: freedom, the empowerment of
women, and knowledge. According to the Arab Human
Development Report 2003, there is no alternative but
to reform from within. Such reform must be based
upon rigorous self-criticism as well as an effective
and genuine societal transformation, involving
concentrated efforts from leadership throughout all
Arab countries, hence a societal change. By contrast,
reform imposed from abroad cannot serve Arab
interests. Rather, such impositions merely serve the
interests of those who impose such a will. The Greater
Middle East initiative, which drew upon a selective
and ill-conceived reading of the first and second Arab
Human Development Reports, is an attempt by the
present US administration to lend some credibility to
its strategic plans in the Arab region in the context of
seeking to dominate the world.
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األحد  6يونيو 2004
د .لورانس كورب
زميل أول
مركز التقدم األمريكي
الواليات المتحدة األمريكية
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Sunday, June 6, 2004

Dr. Lawrence Korb
Senior Fellow
Center for American Progress
United States of America

دور منطقة الخليج في صياغة
سياسات األمن القومي األمريكي

The Role of the Gulf Region in the
Formation of US National Security Policy

يـرى لورانـس كـورب أنـه ال بـ ّد من وضـع مصالـح األمـن األمريكي يف
الخليـج العـريب ضمن سـياق سياسـة األمـن القومي األمرييك الشـاملة.
نصت استراتيجية الرئيـس جـورج بـوش لألمـن القومـي التي تم
وقـد ّ
إطالقهـا يف  17سـبتمرب  2002على أن هـدف سياسـة أمـن الواليـات
املتحـدة األمريكيـة يتمثـل يف حاميتهـا وحامية حلفائها مـن اإلرهابيني
ومـن الـدول املارقـة أو الخارجـة على القانـون ،وهي الـدول التي متثل
محـور الشر (العـراق ،وإيـران ،وكوريا الشمالية) ومتتلك أسـلحة دمار
شامل أو تسعى إىل امتالكها .وسوف تستمر الواليات املتحدة األمريكية
يف الهيمنة العسـكرية والسـيطرة العاملية ،كام ستسعى بفاعلية لرتويج
دميقراطية السـوق الحرة يف دول العامل النامية كلها ،والسـيام يف العاملني
العـريب واإلسلامي .وباملثـل فـإن إيجـاد دميقراطيـات السـوق الحرة يف
العاملني العريب واإلسلامي سـيؤدي إىل فرص تعليمية واقتصادية تقيض
على إغـراءات الجامعـات اإلرهابيـة .ليسـت هنـاك منطقـة يف العـامل
أكثر أهميـة ألمـن الواليـات املتحـدة األمريكيـة مـن منطقـة الخليـج
العـريب؛ وألن هـذه املنطقـة تتحكم يف جزء كبير من احتياطيات النفط
العامليـة املثبتـة ،وألن اقتصـادات الواليات املتحـدة األمريكية ورشكائها
التجاريين الرئيسـيني تعتمـد اعتمادا ً كبيرا ً على النفط املسـتورد ،فإن
الواليـات املتحـدة األمريكية يتعيّــن عليهـا أن تضمن حريـة حصولها،
هـي ورشكاؤهـا التجاريـون ،عىل النفط بسـعر معقول .ولهـذا ال ميكنها
أن تسـمح لقوة معادية أو جامعة متطرفة بالسـيطرة عىل تلك املنطقة
جميعهـا أو على جـزء منهـا .ولكي تحـول دون حـدوث أي مـن هاتني
الحالتين فإنهـا تحافظ على القدرة عىل اسـتعامل القوة العسـكرية يف
سـائر أنحـاء منطقـة الخليـج العـريب ،وذلـك عـن طريـق الحفـاظ عىل
قواعـد وقـوات لهـا يف املنطقـة ويف املناطق املجـاورة .وهكـذا كان منع
صـدام حسين مـن السـيطرة عىل نفط الخليـج الهدف األسـايس لحرب
الخليج الثانية.

Dr. Lawrence Korb saw that US security interests in the
Arabian Gulf must be placed in the context of overall US
national security policy. According to President Bush’s
National Security Strategy (NSS), which was released on
September 17, 2002, the goal of US security policy is to
protect the US and its allies from terrorists, states who
support terrorists, and rogue or outlaw states—the “axis
of evil” states (Iraq, Iran and North Korea), which have
or seek to acquire weapons of mass destruction (WMD).
The US will maintain military dominance and global
hegemony, and actively seek to promote free market
democracy throughout the developing world, especially
in the Arab and Muslim worlds. Similarly, creating free
market democracies in the Arab and Muslim world will
lead to educational and economic opportunities that will
undermine the appeal of terrorists groups. No region
of the world is more important to US security than the
Arabian Gulf region due to its control of most of the
world’s proven oil reserves. Therefore, the US cannot
allow a hostile power or radical group to control all or
part of that region. To prevent either of these situations,
the US maintains the capability to apply military power
throughout the Arabian Gulf through the maintenance
of bases and forces in the region and surrounding areas.
Preventing Saddam Hussein from controlling Gulf oil
was the primary purpose of the 1991 Gulf war.
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Lecture Series No. (222)

Sunday, September 5, 2004

Dr. Massoud Daher

Professor of Modern and Contemporary
History, The Lebanese University
Lebanese Republic

The Japanese Strategy toward
the Middle East after 9/11
This lecture is based upon official Middle East-related
documents, which have been released by the Japanese
Foreign Ministry via the Internet since 9/11. It also
draws upon a special interview the speaker had with
the Assistant to the Japanese Foreign Minister, Mr.
Tanaka, in Beirut on August 12, 2004 in an effort to
learn more about the current Japanese strategy toward
the region and its future vision. The lecture addressed
five salient points:

)222( سلسلة محاضرات

2004  سبتمرب5 األحد
 مسعود ضاهر.د
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر
الجامعة اللبنانية
الجمهورية اللبنانية

االستراتيجية اليابانية تجاه الشرق
 سبتمبر11 األوسط بعد أحداث
املحـاضة إىل أغلبيـة الوثائـق الرسـمية الجديـدة
تسـتند هـذه
َ
التـي نرشتهـا «الخارجيـة» اليابانيـة على شـبكة «اإلنرتنـت» حول
 كما، حتـى اآلن2001  سـبتمرب11 منطقـة الشرق األوسـط منـذ
ِ
املحاض مع مسـاعد وزير
تعتمـد على اللقـاء الخاص الـذي أجراه
،2004  أغسـطس12  يف بيروت يف، السـيد تاناكا،خارجيـة اليابـان
ملعرفـة املزيـد عـن االستراتيجية اليابانيـة تجـاه هـذه املنطقـة يف
املحاضة يف
 وميكـن إيجاز.املرحلـة الراهنة وتوجهاتها املسـتقبلية
َ
: هي،خمسـة محـاور بـارزة

1. The role of Japan’s foreign policy in pursuing its دور السياسـة الخارجيـة يف التعبير عـن املصالـح العليـا1.1
.لليابـان
higher interests.
2. Japan’s firm support of the US in the wake of 9/11 وقـوف اليابـان بحزم إىل جانب الواليـات املتحدة األمريكية2.2
and its continued assistance in combating global  ومسـاندتها لهـا ضـد قوى،2001  سـبتمرب11 بعـد أحـداث
terrorist forces and states that support terrorism.
.اإلرهـاب العاملـي والـدول الداعمة له
3. Japan’s participation in the war in Iraq by sending مشـاركة اليابـان يف الحـرب ضـد العـراق وإرسـال «قـوات3.3
peacekeeping forces to Iraq to aid Coalition forces.
.سلام» إىل جانـب قـوات التحالـف
.موقف اليابان من الرصاع العريب – اإلرسائييل4.4
4. Japan’s position vis-à-vis the Arab–Israeli conflict.
5. Japan’s cultural and societal dialogue with Middle تب ّنـي اليابـان مبـدأ حـوار الثقافـات أو الحضـارات مع دول5.5
.الرشق األوسـط
Eastern states.
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Sunday, October 10, 2004

Dr. Giovanni Distefano
Professor of International Law
University of Geneva
Swiss Federations
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2004  أكتوبر10 األحد
 جيوفاني ديستيفانو.د
أستاذ القانون الدولي
جامعة جنيف
االتحاد السويسري

Border Disputes and Means of Resolution
According to International Law

المنازعات الحدودية ووسائل حلها
وفق ًا للقانون الدولي

The lecture discussed the Qatar–Bahrain territorial
dispute. This case–the longest ever pending before the
International Court of Justice, the “principal judicial
organ of the United Nations” (according to Article 92
of the UN Charter), and its predecessor, the Permanent
Court of International Justice–finally reached its muchawaited conclusion on March 16, 2001, putting an end to
an even more protracted and bitter territorial, maritime
and insular dispute between these two states.
The first part of the lecture focused briefly on
the grounds of the judgment based on the territorial
and maritime section of the Charter and thereafter
address the contribution of this case to the law related
to territorial and maritime disputes. In this regard, the
Qatar-Bahrain case undoubtedly represents a model
for all states in the region and the world to follow.
Thus, the significance of this case lies not only in the
peaceful settlement of a serious territorial litigation,
but also in the legal rulings that the World Court has
determined and applied to settle a dispute. Furthermore,
the subsequent conduct of the two parties proved their
wisdom and courage. There is no exception whatsoever
to the rule urging nations to settle all disputes by
peaceful means (Article 2, Section 3 of the UN Charter),
and territorial disagreements are often the gravest, since
they strike at the very heart of a people and a nation.

املحـاضة حالـة دراسـية هي النـزاع القطـري – البحريني
تناولـت
َ
 وهـي أطول قضية ظلـت معلقة أمـام «محكمة العدل،الحـدودي
الدوليـة» التـي تعـ ّد «الهيئـة القضائيـة الرئيسـية يف منظمـة األمم
 واملحكمة،) من ميثـاق األمم املتحدة92 املتحـدة» (مبوجب املادة
ً  وقـد صـدر أخيرا،التـي سـبقتها؛ محكمـة العـدل الدوليـة الدامئـة
؛2001  مـارس16 الحكـم النهـايئ الـذي طـال انتظـاره بشـأنها يف
مـا وضـع نهايـة لنـزاع حـدودي وبحـري وجزيـري طويـل ومريـر
املحـاضة بإيجاز عىل
 ركـز القسـم األول مـن.بين هاتين الدولتين
َ
،حيثيـات الحكـم اسـتنادا ً إىل الجزء الحدودي والبحـري من امليثاق
املحـاضة مـدى إسـهام هـذه القضيـة يف القانـون
ثـم تناولـت
َ
 ويف هـذا الخصوص متثل.املتعلـق باملنازعـات الحدوديـة والبحرية
قضيـة البحريـن وقطر بلا ريب منوذجـاً بالنسـبة إىل جميع الدول
 إن أهميـة هـذه القضيـة ال تكمن يف التسـوية.يف املنطقـة والعـامل
 وإمنـا تكمـن يف األحكام،السـلمية لخلاف حـدودي مهـم فحسـب
القانونيـة التـي أصدرتهـا املحكمـة الدوليـة وطبقتهـا لحـل النـزاع
 فـإن سـلوك الطرفين عقـب ذلـك كان، باإلضافـة إىل ذلـك.ًأيضـا
 ليس هناك اسـتثناء من أي نوع.دليلاً على حكمتهام وشـجاعتهام
للمبـدأ الـذي يحـث الدول على تسـوية املنازعات كافة بالوسـائل
ً وغالبـا،) مـن ميثـاق األمـم املتحـدة،3  الجـزء،2 السـلمية (املـادة
ما تكـون الخالفـات الحدوديـة هـي األخطـر؛ ألنهـا متـس قلـوب
.أفـراد الشـعب ومشـاعر األمة
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الثالثاء  7ديسمرب 2004
د .جاري سامور
مدير الدراسات وزميل أول في مجال عدم
االنتشار النووي ،المعهد الدولي للدراسات
االستراتيجية ،المملكة المتحدة

مواجهة التحدي النووي اإليراني
منـذ أن تـم الكشـف علنـاً عـن برامـج دورة الوقـود الرسيـة اإليرانيـة
(تخصيـب اليورانيـوم ومعالجتـه) يف أغسـطس  ،2002أدت الجهـود
الدبلوماسـية املبذولـة لوقـف طموح إيـران يف مجال األسـلحة النووية
إىل نتائـج مختلفـة .وبعـد الحـرب على العـراق شـعرت إيـران بأنهـا
عرضـة للضغـط األمرييك ،فقامت بإجـراء اتصاالت رسية مـع الواليات
املتحـدة األمريكيـة للتفـاوض مـن أجـل التوصـل إىل اتفـاق بشـأن
املوضـوع النـووي .اسـتأنفت إيران بعـض جوانـب برنامجها لتخصيب
اليورانيـوم ،بينما واصلـت يف الوقـت نفسـه التعـاون مـع الوكالـة
الدولية للطاقة الذرية لتسـوية موضوع انتهاكاتها السـابقة للضامنات
وتنفيـذ عمليـات تفتيـش الوكالـة .وقـد ردت الـدول األوروبيـة الثالث
(بريطانيـا ،فرنسـا ،أملانيـا) بالتهديـد مـن جديـد بنقـل ملـف إيـران
إىل مجلـس األمـن ،وتـم التوصـل إىل اتفـاق جديـد لتعليـق تخصيـب
اليورانيـوم يف نوفمبر  ،2004حيـث وافقـت إيران على القيام بتعليق
تـام لربامـج تخصيـب اليورانيـوم وإعـادة معالجتـه ،بانتظار املسـاعي
للتفـاوض بشـأن اتفاقيـة طويلـة األمـد لحل النـزاع النـووي .وباملقابل
وافقـت الـدول الثلاث مـن جديـد على التوقـف عـن نقل امللـف إىل
مجلـس األمـن مادامـت إيران تتعـاون مع الوكالة ومسـتمرة يف تعليق
برامجهـا .إن احتماالت املفاوضـات القادمـة بني دول االتحـاد األورويب
الثلاث وإيـران التي مـن املقرر أن تبدأ يف منتصف ديسـمرب من العام
الجـاري غير مؤكـدة .فإيـران مـن جهـة تفضـل بوضـوح أن تسـتكمل
برنامجهـا لتخصيـب اليورانيـوم ،حيـث سـيمنحها القدرة على امتالك
أسـلحة نوويـة يف غضـون بضعة أعـوام .ونتيجة لذلك سـتقاوم طهران
املسـاعي األوروبيـة للحصول عىل وقف دائم لربنامجهـا الخاص بدورة
الوقـود مقابل إغراءات سياسـية واقتصادية مختلفـة .ومن جهة أخرى
مل تكـن طهـران ترغب يف املجازفـة بحدوث مواجهة بينهـا وبني الدول
الكبرى التـي تفضل جميعاً الحيلولة دون امتالك إيران أسـلحة نووية.
ونتيجـة لذلـك كانت إيران عىل اسـتعداد للتعاون مـع الوكالة الدولية
للطاقـة الذريـة ولتعليـق برنامجها لتخصيـب اليورانيـوم «مؤقتاً» ليك
تتفـادى نقـل امللـف إىل مجلـس األمن.
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Tuesday, December 7, 2004

Dr. Gary Samore

Director of Studies and Senior Fellow for
Non-Proliferation, International Institute
for Strategic Studies (IISS), United Kingdom

Meeting Iran’s Nuclear Challenge
Since Iran’s clandestine fuel cycle (enrichment and
reprocessing) programs were publicly revealed in August
2002, diplomatic efforts to end Iran’s nuclear weapons
ambitions have produced mixed results. After the Iraq War,
Iran felt vulnerable to US pressure and secretly approached
Washington to negotiate an agreement on the nuclear issue.
Iran began to renege on the October 2003 agreement,
resuming some aspects of its enrichment program, while
continuing to cooperate with the IAEA to resolve past
safeguards violations and implement IAEA inspections.
The EU-3 responded by again threatening to refer Iran to
the UN Security Council, and a new suspension agreement
was reached in November 2004, in which Iran agreed to
restore a full suspension of its enrichment and reprocessing
programs, pending efforts to negotiate a long-term
agreement to resolve the nuclear dispute. In return, the
EU-3 again agreed to block referral to the Security Council
as long as Iran continued to cooperate with the IAEA and
maintain the suspension. Prospects for the upcoming EU-3
negotiations with Iran are uncertain. On one hand, Iran
would clearly prefer to complete its enrichment program,
which would give it a nuclear weapons capability within a
few years. As a result, Tehran will resist European efforts to
obtain a permanent cessation of its fuel cycle program in
exchange for various political and economic inducements.
On the other hand, Tehran has been reluctant to risk a
confrontation with the great powers, all of which prefer to
prevent Iran from acquiring nuclear weapons. As a result,
Iran has been willing to cooperate with the IAEA and
‘temporarily’ suspend its enrichment program in order to
avoid referral to the Security Council.
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Tuesday, January 4, 2005

Dr. Kenneth Katzman

Analyst
Congressional Research Service
US Congress, United States of America

Iraq’s National Elections:
Implications for Gulf Security
This lecture assesses the implications for the elections
should Sunni Arabs view the elections and their outcome as
illegitimate. If Sunni Arabs view the elections as illegitimate,
the insurgency would persist and perhaps even worsen.
The Bush administration may then be faced with a major
choice—does it deem the election legitimate and back
a Shia-led government that presumably may be aligned
with Iran? Will the Bush administration use the elections
as an opportunity to declare that Iraq now has an own
elected government that must stand on its own, and
decide to dramatically draw down the US presence in
Iraq? Alternatively, will the Bush administration decide to
continue combating the Sunni-led insurgency on behalf
of a new Shia Islamist government? Another option for
the administration would be to press the new Shia-led
government to open talks with Sunni officials representing
the insurgency, in an effort to forge a new power-sharing
arrangement that may be acceptable to the Sunnis. This
lecture also explored the political evolution of the postelection period, for example, the likelihood that Iraq would
limp along with a weak government, continued insurgency
and the need for a robust presence of US forces, or whether
Iraq would ultimately and inevitably devolve into a classic
“failed state,” possibly characterized by an unending civil
war between various ethnicities and factions. Another
possibility discussed is whether or not a Saddam-like
“strongman” government could be reconstituted to battle
the insurgency, even if that government were to use highly
repressive methods to combat the violence.
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2005  يناير4 الثالثاء
 كينيث كاتزمان.د
محلل بقسم األبحاث
دائرة البحوث التابعة للكونجرس األمريكي
الواليات المتحدة األمريكية

االنتخابات الوطنية العراقية
وانعكاساتها على أمن الخليج
املحـاضة بالتحليل انعكاسـات االنتخابـات العراقية
تتنـاول هـذه
َ
السـنة إليهـا وإىل نتائجهـا
ُّ  وفيما لـو نظـر العـرب،2005 لعـام
 فـإن التمرد، فإذا مـا اعتربوهـا غري رشعيـة.على أنهـا غير رشعيـة
 وعندئـذ قـد تواجـه إدارة بـوش.ً  بـل رمبـا يـزداد سـوءا،سيسـتمر
 هـل سـتعترب االنتخابـات رشعيـة وتدعـم:عمليـة اختيـار كبرى
 مـع احتمال أن تتحالـف مـع إيـران؟،حكومـة يقودهـا الشـيعة
وهـل ستسـتخدم إدارة بوش االنتخابات بوصفهـا فرصة إلعالن أن
العـراق لديـه اآلن حكومـة منتخبـة يجـب أن تقـف على قدميها
 أم إن إدارة بوش سـتقرر،وتقـرر إنهـاء الوجود األمرييك يف العراق
عوضـاً عـن ذلـك االسـتمرار – نيابـة عن حكومة إسلامية شـيعية
السـنة؟ وهنـاك خيار
ُّ جديـدة – يف محاربـة التمـرد الـذي يقـوده
آخـر أمـام اإلدارة يتمثـل يف الضغـط على الحكومـة الجديـدة
السـنة
ُّ بقيـادة الشـيعة لكي تبـارش محادثـات مـع مسـؤولني مـن
ميثلـون التمـرد يف مسـعى لصياغـة نظـام جديد لتقاسـم السـلطة
ِ
املحاض إىل التطور السـيايس
 كام أشـار.السـنة
ُّ يكـون مقبوالً لدى
 مثـل احتمال تعثر الوضـع يف،ًيف فترة مـا بعـد االنتخابـات أيضـا
العـراق بقيـام حكومـة ضعيفـة واسـتمرار التمـرد والحاجـة إىل
 أو إذا مـا كان العـراق سـيتحول،وجـود قـوي للقـوات األمريكيـة
 ورمبـا تنشـب،حتماً يف نهايـة األمـر إىل «دولـة فاشـلة» تقليديـة
.فيهـا حـرب أهليـة مسـتمرة بين الطوائـف واألحـزاب املختلفـة
 هو إذا مـا كان باإلمكان إقامة،وهنـاك احتمال آخر سـيتم تناولـه
حكومـة «الرجـل القـوي» – مثـل حكومـة صـدام – لكي تحـارب
 حتـى إن كانـت تلك الحكومة سـتلجأ إىل أسـاليب قمعية،التمـرد
.جـدا ً يف محاربـة العنـف
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Tuesday, February 22, 2005

Ahmad El-Tibi

Palestinian Intellectual
Arab Member of the Israeli Knesset

The Palestinian Question and the
Gaza Withdrawal Plan: Real
or Illusory Détente? (Joint)
This lecture dealt with the plan objectives of the Israeli
disengagement. The plan includes conceding a small
piece of land for the sake of keeping the greater portion
of occupied territories in the West Bank; evacuating less
than 8,000 settlers for the sake of ensuring the settlement
of over 200,000 settlers in the West Bank and 200,000
others in the settlements of East Jerusalem and its suburbs;
protecting Israel from international pressure to reach a
permanent solution that is unacceptable to it; and creating
circumstances that will negate the possibility of the right of
return, a Palestinian capital in [East] Jerusalem (Al-Quds),
or full withdrawal from West Bank settlements. The
disengagement plan is based on a withdrawal from the
Gaza Strip and from 42 percent of West Bank territories,
excluding Al-Quds. The withdrawal will essentially
constitute 33 percent of the total West Bank territories
occupied since 1967 and the transformation of Palestinian
lands into virtual islands, linked by only a closed road grid,
exclusively for Palestinians.
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2005  فرباير22 الثالثاء
أحمد الطيبي
مفكر فلسطيني
وعضو عربي في الكنيست اإلسرائيلي

القضية الفلسطينية وخطة االنفصال
 انفراج... آفاق التسوية:عن غزة
)حقيقي أم وهمي؟ (مشتركة
املحـاضة أهـداف خطـة الفصـل اإلرسائيليـة يف النقـاط
تناولـت
َ
 «التنـازل» عـن قطعـة أرض صغيرة مـن أجـل االحتفـاظ:اآلتيـة
بالقسـم األكبر مـن األرايض املحتلـة يف الضفـة الغربيـة؛ وترحيل
 آالف مسـتوطن مـن أجـل ضمان بقـاء أكثر مـن8 أقـل مـن
 ألـف آخريـن يف200 و، ألـف مسـتوطن يف الضفـة الغربيـة200
»األحيـاء االسـتيطانية يف القـدس الرشقيـة وضواحيهـا؛ و«حاميـة
إرسائيـل مـن أي ضغـوط دوليـة تسـعى إىل إقـرار حـل دائـم ال
تقبـل بـه إرسائيـل؛ وخلـق الظـروف التـي متنـع كليـاً أي ذكـر
للمفاوضـات حـول حـق العـودة والقـدس واملسـتوطنات يف
 إن خطـة الفصـل مبنيـة على االنسـحاب مـن.الضفـة الغربيـة
 مـن أرايض الضفـة الغربيـة%42  واالنســحاب مـن،قطـاع غـزة
 مـن مسـاحة الضفـة%33  مبعنـى االنسـحاب مـن،عـدا القـدس
 وتحويـل املناطق الفلسـطينية،1967 الغربيـة املحتلـة منذ عـام
 ترتبـط بشـبكة طـرق مغلقـة ومحـددة،إىل كانتونـات منفصلـة
.للفلسـطينيني فقـط
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Tuesday, February 22, 2005

2005  فرباير22 الثالثاء

Mohammed Baraka

محمد بركة

Palestinian Intellectual
Arab Member of the Israeli Knesset

The Palestinian Question and the
Gaza Withdrawal Plan: Real
or Illusory Détente? (Joint)
This lecture discussed repercussions of the Israeli
disengagement plan, which will practically prevent
the establishment of an independent Palestinian state,
capable of surviving, with Al-Quds as its capital. Sharon
is currently exploiting the fierce opposition on the Israeli
street with the aim of lending the impression that he is
having a difficult time executing the withdrawal from
Gaza. He has evidently been unable to pass up the
opportunity to make the world and Palestinians pay.
The highest price would be surrendering the pressure
on Israel and turning a blind eye to its occupation and
settlement projects. Sharon’s stance has been further
strengthened by guarantees offered by US President
George Bush to overstep the US roadmap peace plan
initiative, which became eminent on April 14, 2004.
Israel has relentlessly attempted to spark a civil war
among Palestinians—between the Palestinian Authority
and Hamas. This endeavor has been continually
rejected by the Palestinian leadership, formerly under
the leadership of the late President Yasser Arafat and
currently under the leadership of Mahmoud Abbas.
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مفكر فلسطيني
وعضو عربي في الكنيست اإلسرائيلي

القضية الفلسطينية وخطة االنفصال
 انفراج... آفاق التسوية:عن غزة
)حقيقي أم وهمي؟ (مشتركة
ِ
 التـي،املحـاض تداعيـات خطـة الفصـل اإلرسائيليـة
ناقـش
سـتؤدي عمليـاً إىل منـع إقامـة دولـة فلسـطينية مسـتقلة ذات
 ويسـتفيد شـارون. قـادرة عىل الحياة،سـيادة عاصمتهـا القـدس
حاليـاً مـن مظاهـر املعارضـة العنيفـة يف الشـارع اإلرسائيلي؛
بهـدف عـرض صـورة «صعبـة» يواجههـا لتنفيـذ االنسـحاب مـن
 ولـن يدع شـارون مشـاهد كهذه مـن دون أن يدفـع العامل،غـزة
 والثمـن األكبر الذي يريدونـه هو عدم،والفلسـطينيون مثنـاً لهـا
الضغـط على إرسائيـل والسـكوت عـن مرشوعاتهـا االحتالليـة
 ومـا يقـوي موقـف شـارون ورقة ضامنـات جورج.واالسـتيطانية
 وفيهـا تجـاوز،2004  إبريـل14 بـوش التـي قدمهـا لشـارون يف
 وهنـاك دفـع إرسائيلي دؤوب.«لخارطـة الطريـق» األمريكيـة
لحـرب أهليـة فلسـطينية يكـون طرفاهـا السـلطة الوطنيـة
 األمـر الـذي كانـت ترفضـه القيـادة الفلسـطينية،»و«حماس
 وترفضـه اآلن بقيـادة،برئاسـة الرئيـس الراحـل يـارس عرفـات
.الرئيـس الحـايل محمـود عبـاس
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Tuesday, March 29, 2005

Prof. Vitaly V. Naumkin

President, International Center for Strategic
and Political Studies
Russian Federation

)228( سلسلة محاضرات

2005  مارس29 الثالثاء
 نومكين. فيتالي في. د.أ
رئيس المركز الدولي للدراسات
االستراتيجية والسياسية
روسيا االتحادية

Russian Relations with Europe
and the US: Implications
for Global Security

العالقات الروسية مع أوروبا والواليات
 االنعكاسات على:المتحدة األمريكية
األمن العالمي

In recent years, Russian relations with the West have
suffered many setbacks. In the West, Vladimir Putin is often
reproached for resurrecting authoritarianism, reversing
democratization inside the country, using violent methods
in settling the situation in Chechnya, and for attempting
to turn the post-Soviet space into a zone of Moscow’s
influence. It is a commonly held belief in Russian political
circles that Western countries are taking an unfair stance
toward Russia by seeking to oust it from a region where
it has security interests, and to impede the process of
Moscow’s integration into Western structures. Despite
sharp rhetoric, the process of Russia’s rapprochement with
the West continues; Russia is preparing to join the WTO,
the energy dialogue is developing, the Russia–NATO
Council continues to function, and cooperation between
Russia and the USA is growing in the fields of combating
terrorism, strengthening strategic stability and countering
the proliferation of WMD. Disagreements intensified
when Russia and Western countries supported different
candidates during the Ukrainian elections, and accused
each other of intervening in the internal politics of another
state. The West has also criticized Russia for not making
the necessary efforts to restore the territorial integrity of
certain CIS states, and the US and Israel have expressed
concern over cooperation between Russia and Iran in the
field of nuclear energy. In addition, the US is also alarmed
by Moscow’s intention to sell anti-aircraft missile systems to
Syria. However, there is also plenty of scope in the future for
the development of relations between Russia and Europe.

يف السـنوات القليلـة املاضيـة تعرضـت العالقات الروسـية مـع الغرب
 وكثريا ً ما يو َّجه اللـوم يف الغرب إىل فالدميري بوتني.النتكاسـات متعـددة
 واسـتخدام، وإضعافـه الدميقراطية يف البالد،إلحيائـه النظـام الشـمويل
 والسـعي لتحويـل،أسـاليب العنـف لتسـوية الوضـع يف الشيشـان
 وهناك.منطقـة النفـوذ السـوفيتي السـابق إىل منطقـة نفوذ ملوسـكو
 هـو أن الـدول الغربيـة،اعتقـاد سـائد يف الدوائـر السياسـية الروسـية
تتخـذ موقفـاً غير عـادل من روسـيا مـن خلال السـعي إلخراجها من
 وإعاقة عملية اندماج موسـكو،منطقـة توجـد فيها مصالـح أمنية لهـا
 فـإن عمليـة، وبرغـم أسـلوب الخطـاب الحـاد.يف الهيـاكل الغربيـة
تحضر لالنضمام إىل منظمـة
ّ التقـارب مـع الغـرب مسـتمرة؛ فروسـيا
 بينام يسـتمر مجلس روسـيا، وحوار الطاقة يف تطور،التجـارة العامليـة
 ويتنامـى التعـاون بين روسـيا والواليات املتحدة،– الناتـو يف أداء دوره
 األمـر الذي يدعم االسـتقرار،األمريكيـة يف مجـاالت مكافحـة اإلرهاب
 وقد ازدادت حدة.االستراتيجي ويواجه انتشـار أسلحة الدمار الشـامل
الخالفـات عندمـا دعمـت الـدول الغربيـة وروسـيا مرشـحني مختلفني
 وتـم تبـادل التهـم بالتدخـل يف السياسـة،يف االنتخابـات األوكرانيـة
 وانتقد الغرب روسـيا أيضاً بسـبب عدم بذلها.الداخليـة لدولـة أخـرى
املسـاعي الرضوريـة السـتعادة وحـدة أرايض بعـض دول كومنولـث
 كما ع ّبــرت الواليـات املتحـدة األمريكيـة وإرسائيل،الـدول املسـتقلة
.عـن قلقهما مـن التعاون بني روسـيا وإيـران يف مجال الطاقـة النووية
 فـإن الواليـات املتحدة األمريكيـة منزعجة من عزم،باإلضافـة إىل ذلـك
 لكن القمة.موسـكو بيع سـوريا منظومات صواريخ مضادة للطائـرات
الروسـية–األمريكية التـي انعقـدت يف فربايـر املـايض أظهـرت أن لدى
الجانبين – على الرغـم مـن الخالفـات يف الـرأي – الكثري مـن املصالح
 وهناك مجال واسـع يف. وسـوف يسـتمران يف تعاونهام الب ّناء،املتطابقة
.ًاملسـتقبل لتطويـر العالقـات بني روسـيا وأوروبـا أيضا
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األربعاء  6إبريل 2005
إليمار محمد يعروف
وزير الخارجية
جمهورية أذربيجان

مكانة جمهورية أذربيجان
في العالم الحديث
ينعكـس املوقـع الجيواستراتيجي املهم لجمهوريـة أذربيجـان يف دورها
القديـم ،مـن حيـث هـي مركـز لالتصـاالت اإلقليميـة يف املنطقـة .ومع
تزايـد أهميـة الدولـة يف املنطقـة بصـورة مسـتمرة ،تزايـدت رغبتهـا يف
تطويـر رشاكات استراتيجية وعالقـات متبادلـة الفائـدة مـع جريانهـا،
وخاصـة روسـيا وإيران .وهي تأخـذ اآلن الخطـوات األوىل تجاه التكامل
االقتصـادي والسـيايس مـع املجتمـع الـدويل ،مـن خلال العضويـة يف:
األمـم املتحـدة ،ومنظمة األمـن والتعـاون يف أوروبا ،واملجلـس األورويب،
ومنظمة املؤمتر اإلسلامي؛ وهي تركز بشـكل متزايد عىل تطوير سياسـة
نشـيطة تهـدف إىل تعزيز روابطها مـع رشكاء ذوي أهمية كربى يف العامل
العـريب ،وبصـورة محـددة ،تقويـة عالقاتهـا بالجامعـة العربيـة ،ودول
مجلـس التعاون لـدول الخليـج العربية.
إن النـزاع مـع أرمينيـا ومـا نجـم عنـه من عواقـب ،ال يـزال يؤثر
يف مجـاالت الحياة السياسـية ،واالجتامعيـة ،واالقتصادية كافـة يف البالد،
وهـو يؤثـر يف املنـاخ السـيايس اإلقليمـي ،ويف تنفيـذ مرشوعـات جنوب
القوقـاز .وال يـزال هـدف تحقيـق تسـوية سـلمية دامئـة قامئـاً ،وكذلـك
اسـتمرت الحاجـة إىل مسـاعدة الوسـطاء الدوليين يف هـذه العمليـة.
وسـوف تلعب سياسـة الطاقة يف أذربيجان دورا ً مهامً يف تعزيز أهدافها
العليـا يف مجـاالت السـيادة واالسـتقالل ،ويف تنويع اقتصادها (وال سـيام
يف ضـوء اتفاقيـة «عقد القرن» بين أذربيجان ومجموعـة رشكات النفط
األجنبيـة التـي بـدأت العمـل يف حـوض بحـر قزويـن) .لقد جـاء العرص
الحـايل مبشـكالت وتحديـات جديـدة ،ولقـد أدركـت أذربيجـان أهميـة
التضامـن بين األمـم عنـد التعامل مـع األخطـار التي يواجههـا املجتمع
العاملـي .ويف أعقاب هجامت  11سـبتمرب  2001اتخـذت أذربيجان قرارا ً
واعيـاً مبسـاندة «الحـرب على اإلرهـاب» بتوفريها قوات يف أفغانسـتان،
وباإلسـهام يف عمليـات خلـق االسـتقرار يف العـراق بواسـطة وحدتهـا
املكونـة مـن  150جنديـاً ،واملوجـودة يف مدينـة الحديثة.
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Wednesday, April 6, 2005

Elmar Mammadyarov
Minister of Foreign Affairs
Republic of Azerbaijan

Azerbaijan’s Place
in the Modern World
The Republic of Azerbaijan’s important geostrategic
location is reflected in its age-old role as a hub for interregional communication in the region. As the country’s
significance in the region has steadily increased, so too has
its desire to develop strategic partnerships and mutually
beneficial relations with its neighbors, especially Russia
and Iran. It is now facing the first steps toward economic
and political integration into the international community,
and is placing increased emphasis on the development of
an active policy aimed at furthering its ties with crucially
important partners in Arab world, and more specifically,
at strengthening its relationship with the League of Arab
States and the Gulf Cooperation Council (GCC).
The conflict with Armenia and its lingering
consequences continue to be felt in all spheres of
the country’s political, social and economic life, and
to influence the regional political climate and the
implementation of projects in the South Caucasus. The
goal of achieving a lasting peaceful settlement remains,
as does the need for international mediators to assist in
the process. The role of Azerbaijan’s energy policy will
play a crucial role in promoting its ideals of sovereignty
and independence and in diversifying its economy. The
contemporary age has brought with it new problems and
challenges, and Azerbaijan has realized the importance
of solidarity among nations when addressing the threats
faced by the world community.
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Wednesday, May 4, 2005

2005  مايو4 األربعاء

Dr. Richard N. Haass

 ريتشارد هاس.د

President, Council on
Foreign Relations, United States of America

Challenges and Opportunities in the
Middle East: An American Perspective
The Middle East today presents several opportunities —
opportunities of which can also be accurately described
as challenges. These prospective scenarios include an
Israeli withdrawal from Gaza and parts of the West Bank
and a move toward a comprehensive settlement of the
Israeli–Palestinian issue; the consolidation of democracy
and order in post-Saddam Iraq and post-Syria Lebanon;
and the promotion of political, social, educational and
economic reform throughout the entire region. None of
these opportunities, however, will be easy to realize and
in no case is success inevitable.
There are also challenges posed by Iran’s nuclear
program, the existence of terrorist groups, and basic
demographic realities. Although progress toward
realizing one set of opportunities (or meeting one set
of challenges) can help with others, it is equally true
that setbacks in one area can complicate attempts to
make progress in others. In this regard, the behavior
and policies of local governments and peoples are
crucial—but so too will the behavior and policies of the
United States, the world’s most powerful and influential
country. The result is that the future of this region is as
uncertain as it has ever been.
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رئيس مجلس العالقات الخارجية
الواليات المتحدة األمريكية

التحديات والفرص في منطقة
 المنظور األمريكي:الشرق األوسط
 االنسـحاب: منها،يقـدم الشرق األوسـط اليـوم الكثري من الفـرص
 وبالتـايل التحرك،اإلرسائيلي مـن غزة وأجـزاء مـن الضفة الغربيـة
 وتعزيز،نحـو التسـوية الشـاملة للرصاع اإلرسائيلي – الفلسـطيني
،الدميقراطيـة والنظـام يف العـراق بعـد سـقوط نظـام صـدام
، وتشـجيع اإلصلاح السـيايس،ولبنـان بعـد االنسـحاب السـوري
 وعلى. واالقتصـادي يف املنطقـة كلهـا، والتعليمـي،واالجتامعـي
 ولـن،ً فلـن يكـون تحقيـق أي مـن هـذه الفـرص سـهال،أي حـال
 فـإن كل هـذه، ولهـذا السـبب.ًيكـون النجـاح يف أي حالـة حتميـا
.الفـرص ميكـن وصفهـا بدقـة أيضـاً على أسـاس أنهـا تحديـات
 ووجـود،ًهنـاك تحديـات يطرحهـا برنامـج إيـران النـووي أيضـا
 وتنـوع املجموعـات السـكانية بصفاتهـا،الجامعـات اإلرهابيـة
 وعلى الرغـم مـن أن التقـدم نحو.املميـزة وخصائصهـا األساسـية
تحقيـق مجموعـة واحـدة مـن الفـرص (أو مواجهـة مجموعـة
،واحـدة مـن التحديـات) ميكن أن يسـاعد يف املجموعـات األخرى
فـإن الصحيـح أن االنتكاسـات يف مجـال واحـد ميكـن أن تؤدي إىل
 ويف.ًتعقيـد محـاوالت تحقيـق التقـدم يف املجـاالت األخـرى أيضـا
 فإن سياسـات الحكومات املحلية وسـلوك الشـعوب،هـذا الصـدد
 ولكـن هـذا ينطبـق أيضـاً على،سـتكون ذات أهميـة حاسـمة
 أقوى دول،السياسـات والسـلوك لدى الواليات املتحـدة األمريكية
 ومن ثـم فإن مسـتقبل هـذه املنطقة يظل.ً العـامل وأكرثهـا نفـوذا
.ًغير مؤكـد بالقـدر نفسـه الـذي كان عليـه دامئـا
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األحد  13نوفمرب 2005
جاي كاروسو
مدير إدارة معلومات الطاقة
وزارة الطاقة األمريكية
الواليات المتحدة األمريكية

أسواق النفط العالمية ،والطلب
األمريكي على النفط ،وآثار إعصار كاترينا
كانـت أسـعار النفط الخام املرتفعـة أمرا ً متوقعاً قبل إعصـاري كاترينا
وريتـا؛ فقـد أدت عوامـل دوليـة ،مثـل انخفـاض القـدرة اإلنتاجيـة
االحتياطيـة للنفـط وانخفـاض منـو اإلمـدادات وغير ذلـك مـن حاالت
الغمـوض وعـدم االسـتقرار ،إىل وضـع حرج يف األسـواق العامليـة .ومن
املتوقع أن يصل سـعر نفط خام غرب تكسـاس املتوسـط الذي يقارب
 58دوالرا ً للربميـل عـام  ،2005إىل  65 – 64دوالرا ً للربميـل عـام .2006
وسـوف تسـتغرق عملية اسـتعادة البنيـة التحتية للطاقة التـي تأثرت
باإلعصـار شـهورا ً عـدة ،لكـن من املفترض أن تتم اسـتعادة جـزء كبري
منهـا بحلـول نهايـة عـام  .2005وتعترب إعادة تشـغيل مصفـايت تكرير
رئيسـيتني ،إحداهما يف غـرب لويزيانـا ،واألخـرى يف باسـكاجوال يف
واليـة امليسيسـيبي ،خلال األسـبوع األول مـن أكتوبـر ،أمـرا ً مشـجعاً،
كما هـو األمـر بالنسـبة إىل اسـتئناف تشـغيل مصفـاة هنري هـب،
وإن كان على نطـاق محدود .وسـوف تبقى أسـعار املنتجات النفطية
والغـاز الطبيعـي مرتفعة بسـبب الخسـائر يف اإلمـدادات الناجمة عن
اإلعصـار وإمـدادات النفط الخام الدولية املحـدودة .ويف حالة الطقس
القياسـية ،من املتوقع أن يبلغ متوسـط أسـعار الغاز الطبيعي يف هرني
هـب نحـو  9دوالرات لـكل ألف قدم مكعبـة خالل عـام  ،2005ونحو
 8.70دوالر لـكل ألـف قـدم مكعبـة خلال عـام  .2006كما يتوقع أن
يبلغ متوسـط أسـعار تجزئة البنزيـن  2.35دوالر تقريباً للجالون خالل
عـام  2005ونحـو  2.45دوالر خلال عـام  .2006كذلك مـن املتوقع أن
يبلغ متوسـط أسعار الكهرباء للمسـاكن  9.3سنتات للكيلوواط ساعي
عـام  2005ونحـو  9.5سـنت للكيلـوواط سـاعي عـام  ،2006مع فروق
كبيرة بين املناطق بحسـب مزيـج الوقود املسـتخدم لتوليـد الكهرباء
يف كل منطقـة .أما يف سـيناريو الطقـس األكرث برودة ،فإن أسـعار الغاز
الطبيعـي واملنتجـات النفطيـة املتوقعـة كافة سـتكون أعىل بكثري.
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Sunday, November 13, 2005

Guy Caruso

Administrator of Energy Information
Administration (EIA), US Department of Energy
United States of America

Global Oil Markets, US Demand and
the Impact of Hurricane Katrina
This year, residential space-heating expenditures are
projected to increase for all fuel types compared to
last winter. However, fuel expenditures for individual
households are highly dependent on local weather
conditions, the size and efficiency of individual
homes and heating equipment, as well as thermostat
settings. Total US energy demand is projected to
decline from 25.2 quadrillion British Thermal Units
(Btu) in the third quarter of 2005 to 25.1 quadrillion
Btu in the fourth quarter due to hurricane-related
destruction and higher energy prices. Total energy
demand is projected to increase by 0.3 percent
between 2004 and 2005, compared with 1.5 percent
from 2003 to 2004, while demand growth is projected
to rebound in 2006. However, energy market
projections are subject to considerable uncertainty.
Price projections are particularly uncertain, because
small shifts in either supply or demand, which are
both relatively insensitive to price changes in the
current market environment, can necessitate large
price movements to restore the balance between
supply and demand.
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الثالثاء  20ديسمرب 2005
د .فيليب هـ .جوردون
مدير مركز الواليات المتحدة وأوروبا
معهد بروكينجز
الواليات المتحدة األمريكية

دور حلف شمال األطلسي في جنوب
غرب آسيا ومنطقة الخليج العربي
ال تـزال الـدول األعضـاء يف منظمـة حلف شمال األطليس (الناتـو) ،منذ
عقـد مـن الزمـان ،منهمكة يف جدل جـادّ ،حول إذا مـا كان عىل املنظمة
أن تتـوىل مهـام ومسـؤوليات ،تقـع خارج الحـدود التقليديـة للحلف أ ْو
ال .وكانـت العمليـة العسـكرية األوىل لحلـف «الناتـو» ،يف البوسـنة عام
 ،1995تعد توسـيعاً مثريا ً للجدل ملنطقة العمليات؛ ملا كان سـابقاً حلفاً
دفاعيـاً رصفـاً .ومنـذ ذلك الوقت ،توسـع النطاق الجغرايف للناتو توسـعاً
كبريا ً؛ ليشـمل منطقتي الرشق األوسـط وجنوب آسـيا .وطوال السـنوات
القليلـة املاضية ،اسـتخدم حلف «الناتـو» املادة الدفاعية الخامسـة من
ميثاقـه ،أول مـرة ،بعـد هجمات الحادي عشر من سـبتمرب يف الواليات
املتحـدة األمريكية ،وأرسـل نحو  10آالف جندي إىل شمال أفغانسـتان،
وتـوىل قيادة العملية التي يتم توسـيعها حاليـاً ،إىل الجنوب ،وبدأ عملية
تدريـب القـوات العراقيـة التـي تتضمـن إسـهامات مـن جميـع الـدول
األعضـاء يف الناتـو ،وعددها سـت وعرشون دولة ،واسـتحدث قوة الناتو
للـرد الرسيـع ،وهـي قـوة كاملـة التجهيـز تضـم نحـو  20ألـف جندي،
وميكـن أن تُسـتدعى على نحـو عاجـل؛ لنرشهـا يف أي مـكان يف العـامل،
وقـام بنشر قـوة رد رسيـع يف عمليـات اإلغاثـة ،يف الزلزال الـذي وقع يف
باكسـتان ،كما أقـام جسرا ً جويـاً؛ لنقل جنود مـن االتحـاد اإلفريقي إىل
السـودان؛ يف مهمـة حفـظ السلام ،وأطلق «مبادرة إسـطنبول للتعاون»
مـن أجـل تطوير عالقاته السياسـية والعسـكرية بدول مجلـس التعاون
لـدول الخليـج العربية ،ووسـع نطاق الحوار الرشق–أوسـطي؛ لتسـهيل
الحـوار السـيايس مع دول الرشق األوسـط ،مبا فيها إرسائيـل ومرص ،وقام
بتوسـيع نطاق املحادثات السياسـية ،يف مجلس شامل األطليس؛ لتشمل
فريق ر ٍّد رسيعٍ يف
سلسـلة من القضايا الرشق أوسـطية والعاملية ،وأنشـأ َ
التخصصـات الكيمياوية والبيولوجية واإلشـعاعية والنووية؛ للتعامل مع
تهديدات انتشـار أسـلحة الدمار الشامل.
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Tuesday, December 20, 2005

Dr. Philip H. Gordon

Director of the Center on the United States and
Europe, Brookings Institution
United States of America

NATO´s Role in Southwest Asia and
the Arabian Gulf
Only about a decade ago, NATO member states were
still engaged in serious debate about whether the
organization should take on missions and responsibilities
beyond the Alliance’s traditional borders. NATO’s
first military operation ever, in Bosnia in 1995, was
a controversial expansion of the zone of operation of
what was once a strictly defensive alliance. Since then
NATO’s geographical scope has expanded considerably,
including to the Middle East and South Asia.
Many of these operations are more limited in scope
than many would like and the political discussions in and
about Southwest Asia are fledgling and difficult. Still, the
trend toward greater NATO involvement in the region
is clear and NATO’s role there is likely to continue to
grow. NATO is not going to turn into a defense alliance
for the Gulf as it once did for Western Europe, with US
and European bases scattered throughout the region.
But for all the differences among NATO members and
all the obstacles to a NATO role in the Gulf, the fact
remains that the United States and Europe have and will
continue to have significant security interests there, and
NATO is the best mechanism they have for coordinating
their policies and operations. Those who have for years
predicted NATO’s demise are likely to continue to be
confounded.
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الثالثاء  3يناير 2006
حازم صاغية
محرر وكاتب عمود
صحيفة «الحياة» اللندنية
المملكة المتحدة

سوريا ولبنان:
أصول العالقات وآفاقها
حكمـت سـوريا ولبنـان ،منذ نشـأة الدولتني يف أواسـط األربعينيات
مـن القـرن املـايض ،عالقة معقدة وصعبة .فسـوريا ولدت اسـتجابة
لفكـرة «الوحـدة» التـي ارتسـمت مالمحهـا األوىل مـع دولة فيصل
األول بعـد الحـرب العامليـة األوىل ،وهـو مـا جعلهـا تنظـر إىل لبنان
املسـتقل كأنـه بقعـة اقتُطعت منها بقـوة التدخل األجنبـي .ولبنان
كان ،بـدوره ،اسـتجابة لفكـرة الحريـة ،أي حرية الجامعـات الدينية
الكثيرة يف أن تبنـي نظامـاً تتعايـش فيـه ،وتحافـظ كل واحدة منها
على طريقـة حياتها داخلـه ،وهو ما جعلها تنظر بقـدر من الخوف
والريبة إىل سـوريا .وقد تضاعف الشـك املتبـادل مع التوجه اللبناين
غربـاً يف السياسـة كما هـو التوجـه يف االقتصـاد وبنـاء املؤسسـات،
بينما مل متـض إال ثلاث سـنوات على االسـتقالل السـوري حتـى
وقعـت دمشـق يف قبضـة األنظمة العسـكرية املتعاقبـة ،وما لبثت
أن اعتمـدت االقتصـاد املو ّجـه ،وتب ّنــت مع حزب البعـث ،منذ عام
 ،1963نظـام الحـزب العقائـدي الواحد .بيد أن هـذه العالقة زادت
تأزمـاً يف مـوازاة تـأزم الرصاع يف الرشق األوسـط ،خصوصـاً مع تباعد
املوقفين السـوري واملصري بعد حـرب أكتوبر  .1973فقد أحسـت
سـوريا التـي تخلـت عنها مصر ،فيام كانـت تربطها بالعـراق عالقة
تناحـر ،أن لبنـان هو املـكان الوحيد الذي تق ّوي مـن خالله موقعها
التفـاويض السـتعادة هضبـة الجـوالن املحتلـة عـام  ،1967بقـدر ما
صرف فيـه أزماتهـا .وملا كان النظام العسـكري السـوري ،بطبيعته،
ت ّ
مولّـدا ً لألزمـات ،وكانـت الفـوارق البنيويـة بين الرتكيبتين اللبنانية
والسـورية واضحـة وعصيّـة على الكبـت ،فقـد تداعـت النزاعـات
صامتـ ًة مـرة ،وصاخبـ ًة مـرة أخـرى ،إىل أن انفجـر الوضـع كلـه مـع
التمديـد للرئيـس إميـل لحود ،ثـم اغتيـال رئيس الحكومة السـابق
رفيـق الحريري.
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Tuesday, January 3, 2006

Hazem Saghiya
Editor, Columnist
Al-Hayat Newspaper
United Kingdom

Syrian–Lebanese Relations:
Origins and Prospects
Syrian–Lebanese relations have been tumultuous ever
since the establishment of the two states in the 1940s. This
relation became increasingly strained as disputes escalated
in the Middle East, particularly with the divergence of
Syrian and Egyptian positions after the October 1973
war. Syria, which was abandoned by Egypt, and having
conflicting relations with Iraq, felt that Lebanon was
the only place through which it could strengthen its
negotiating position to recover the Golan Heights, which
has been occupied since 1967, and which uses Lebanon as
an outlet for defusing its own crises. As the Syrian military
regime was inherently a breeding ground for crises, and
as the structural differences between the Lebanese and
Syrian compositional frameworks were obvious and
hard to suppress, overt and covert disputes followed one
another. Finally, the whole situation exploded with the
extension for President Emile Lahhoud, followed by the
assassination of Former President Hariri. As the Syrian
army pulled out from Lebanon by virtue of UN Resolution
1559 and the two reports were issued by UN investigator,
magistrate Detlev Mehlis, the relation between the two
neighboring countries seems to be more contentious than
ever. Both regimes seem also ill prepared to confront the
new situations. Perhaps their political and civil character
is more predisposed to challenges and possibilities of
massive changes that involve the political thought in both
countries.
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Dr. Charles A. Kupchan
Professor of International Relations
Georgetown University
United States of America
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2006  يناير29 األحد
 تشارلز كوبشان.د
أستاذ العالقات الدولية
جامعة جورج تاون
الواليات المتحدة األمريكية

Healing the Transatlantic Rift: Moves
toward US-European Cooperation
in the Middle East

:تجسير الهوة بين ضفتي األطلسي
أوروبي-التحركات نحو تعاون أمريكي
في الشرق األوسط

Dealing with the Middle East has for decades proved to
be a very divisive issue for the United States and Europe.
During the long decades of the Cold War, heated
transatlantic disputes emerged over a host of issues,
including the Suez Canal, the Palestine-Israel conflict
and the containment of Iran. However, these differences
did not significantly impair transatlantic relations, due
to the solidarity engendered by the Soviet threat in
Europe. With the demise of the Soviet Union, common
tasks in Europe no longer serve as a binding glue and the
Middle East is now at the top of the transatlantic agenda.
Differences over Middle East policy have therefore
become more consequential and have contributed to
the erosion of transatlantic amity in the post-Cold War
era. What are the roots of the fundamental differences
in European and American approaches to the Middle
East? A complicated set of factors are at play, and have
combined to affect attitudes and policies at all levels—
the foreign policy elite, the bureaucracy, the media and
the public.

 أثبتـت أنهـا،إن قضيـة التعامـل مـع الشرق األوسـط طـوال عقـود
قضيـة أساسـية مـن القضايـا التـي تسـببت يف الخلاف والشـقاق
 فخلال العقـود الطويلة.بين الواليـات املتحـدة األمريكيـة وأوروبا
 نشـأت نزاعـات سـاخنة عبر األطلسي حـول عدد،للحـرب البـاردة
 والصراع الفلسـطيني،كبير مـن القضايـا؛ منهـا قنـاة السـويس
ً  لكـن هـذه الخالفـات مل تضر كثيرا. واحتـواء إيـران،– اإلرسائيلي
 نظـرا ً إىل التامسـك الـذي أحدثـه التهديد،بالعالقـات عبر األطلسي
 وبعـد تفـكك االتحاد السـوفيتي مل تعد املهام.السـوفيتي يف أوروبـا
 وأصبـح الرشق األوسـط،ًاملشتركة يف أوروبـا تشـكل رابطـاً مشتركا
اآلن على رأس األجنـدة عبر األطلسـية؛ ولذلـك أصبحـت الخالفات
 وأسـهمت يف،ًبشـأن السياسـات الشرق أوسـطية أكثر وضوحـا
. يف حقبـة مـا بعـد الحـرب البـاردة،تلايش التفاهـم عبر األطلسي
ليـس الهـدف مـن هذا التفسير اإليحـاء بأن اختلاف املواقـف إزاء
 بـل،الشرق األوسـط ميثـل املصـدر الوحيـد للتوتـر عبر األطلسي
ً  فقد واجهـت املجموعـة األطلسـية مؤخرا،على العكـس مـن ذلـك
، نضج االتحاد األورويب: تتلخص يف،سلسـلة من التحديات الجديدة
 وتآكل،واختلاف األولويـات االستراتيجية لـكل مـن طريف األطلسي
 وتقاعد،النزعـة الوسـطية الدوليـة يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة
 وقد ظهـرت خالفـات كبرية يف.جيـل قـادة الحـرب العامليـة الثانيـة
 بل حول بروتوكول، ليس حول الرشق األوسـط فحسـب،السياسـات
. والرغبة يف الوحـدة األوروبية، واملحكمـة الجنائيـة الدوليـة،كيوتـو
، فـإن الخالف عبر األطليس حـول الرشق األوسـط يبدو،ومـع ذلـك
. أكثر وضوحـاً مـن الخلاف حـول أي قضيـة أخرى،بالفعـل

The examination of American and European approaches
to Iraq, Iran, Palestine/Israel, and democratization provide
important insights into substantive policy differences and
into the prospects for enhanced transatlantic cooperation
in the Middle East. Recent trends indicate a gradual
convergence of approach, suggesting that the transatlantic
divide of the past few years may be on the mend.
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السبت  25مارس 2006
نسيم زهرة
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Saturday, March 25, 2006

Nasim Zehra

أستاذ زائر في كلية الدراسات الدولية
المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز ،ومركز الدراسات
االستراتيجية بجامعة هارفرد ،الواليات المتحدة األمريكية

Adjunct Professor at the School of Advanced
International Studies (SAIS), John Hopkins University
Harvard University Asia Centre, United States of America

الصورة االستراتيجية آلسيا عام 2010

Asian Strategic Picture 2010

أضحت آسـيا يف مسـتهل العقد األول من القرن الحادي والعرشين،
ملتقـى ملختلـف قضايـا الشـؤون الدولية املعـارصة الرئيسـية ،التي
تشـمل النمـو االقتصـادي ،وأمـن الطاقـة ،والعالقـات التجاريـة،
وانتشـار األسـلحة النوويـة ،والرصاعـات السياسـية ،والحـرب على
اإلرهـاب ،والعالقـات مـا بين الحضـارات؛ حيـث إن هـذه القضايـا
كلهـا مـن املحـدِّدات القوية امل ُحدثـة للتغيري يف العـامل املعارص .ويف
حين أن هـذه القضايـا قـادرة بطبيعتهـا على التغلـب على أولئـك
الذيـن يحاولـون أن يعرتضـوا طريـق التغيير ،فـإن هنـاك عقبـات
جديـدة بـرزت ،ولـكل منهـا مجموعـة مـن التحديـات األمنيـة
املرتبطـة بهـا .وتشـمل أمرين :الحـركات املسـلحة ،وإحبـاط أولئك
الذيـن فاتهـم التغيير ،وهـذان األمـران يُعـدَّان مـن القـوى املعوقة
واملشوشـة يف السـاحة العامليـة.
ِ
املحـاضة بتعريـف التوجهـات العامليـة االستراتيجية
بـدأت
العريضـة مـن حيث تغير موازيـن القوى العامليـة .ويف هذا السـياق،
فـإن العالقات الناشـئة بني الصين وروسـيا وأوروبا والواليـات املتحدة
األمريكية شـكلت محورا ً أساسـياً يف هذا السياق .وقد ركز هذا القسم
عىل دور هيئة األمم املتحدة يف التعامل مع تهديدات األمن الناشـئة،
وحكم القانون الدويل ،ومشـهد انتشـار أسـلحة الدمار الشـامل ،مبا يف
ذلـك التطـورات يف كوريـا الشمالية وإيران واسـتخدام أسـلحة الدمار
ِ
املحـاضة يف القسـم الثـاين
الشـامل يف األعمال اإلرهابيـة .وتعرضـت
لتحديـد التهديـدات والتحديـات األمنيـة اإلقليميـة الرئيسـية ،وردود
الفعـل اإلقليميـة والدوليـة إزاء هـذه التحديـات .ويف هـذا اإلطـار،
ِ
املحـاضة الضـوء على التحديـات التـي متثلهـا التطـورات يف
سـلطت
املحاضة
جنـوب آسـيا والشرق األوسـط .وتطـرق القسـم األخري مـن
َ
إىل السـيناريوهات االستراتيجية املحتملـة عـام  ،2010وهـي تغطـي
العالقـات األساسـية يف آسـيا ومناطـق الرصاعات الرئيسـية.
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In the opening years of the first decade of the twenty-first
century, Asia has established itself as the locale for all
the major themes of contemporary international affairs.
These include economic growth; energy security; trade
relations; nuclear proliferation; political conflicts; the War
on Terrorism; and inter-civilizational issues—all of which
are powerful determinants effecting change in the modern
world. While they have the power to overcome those
who seek to prevent change, new obstructions have been
created, each with its own set of security challenges. These
include militarism and the frustration and resentment of
those who have been by-passed by change, both of which
have acted as disruptive forces on the world stage.
The lecture began by identifying the broad strategic
global trends in terms of the changing balance of global
power. The concluding section explored the likely strategic
scenario in 2010, covering Asia’s key relationships and
key conflict areas. Significant relationships included those
between China and America; North Korea and South
Korea; India and China; and Pakistan and India. The
likely outcome of the conflicts extending through the Arc
of Crisis was also reviewed. Finally, this section examined
the promise that regional and global multilateralism may
hold for a more stable Asian strategic picture in 2010,
which in turn may also contribute toward a more stable
world order.
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Monday, April 24, 2006

2006  إبريل24 االثنني

Chris Landsberg

كريس الندسبيرج

Director of the Center for Policy Studies
Republic of South Africa

مدير مركز دراسة السياسات
جمهورية جنوب إفريقيا

South Africa’s Foreign Policy Perspective
and Its Impact on the Arabian Gulf

السياسة الخارجية لجنوب إفريقيا
وتأثيرها في الخليج العربي

In order to advance the agendas of Africa and the
Middle East, South Africa has engaged in deft and
carefully calibrated geo-strategic diplomacy both within
the continent and in the Middle East. It has developed
strategic partnerships in these regions and has built
support bases and alliances with key states in the Middle
East; North Africa; West Africa; East Africa and the
Horn; Central Africa; and Southern Africa.

لقـد تب ّنــت جنـوب إفريقيـا دبلوماسـية جيواستراتيجية تتسـم
 أو يف منطقـة الشرق، سـواء يف إفريقيـا،باملهـارة وحسـن التقديـر
، وقـد أقامـت رشاكات استراتيجية يف هاتين املنطقتين.األوسـط
وبنـت قواعـد دعم وتحالفات مـع دول رئيسـية يف مناطق الرشق
األوسـط وشمال إفريقيا وغربهـا ورشقها والقرن اإلفريقي ووسـط
.إفريقيـا وجنوبها

South Africa is committed to an “African Agenda”
and a “South–South” agenda, in which the Middle East
features prominently. South African, African and Middle
Eastern politics are inextricably intertwined: you cannot
hope to have a peaceful Middle East without a peaceful
Africa, and vice versa. Therefore, the government has
keenly pursued a “quiet leadership” approach, toward the
broader continent of Africa, as well as the Middle East.
South Africa’s global status derives first and foremost
from its leadership role in Africa, but it has also invested
significant political capital in the issue of the Middle East,
and it is a stated policy that South Africa cannot simply
walk away from engaging the region. Therefore, South
Africa is bound to remain involved in Middle East issues.
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وجنـوب إفريقيـا ملتزمـة بأجنـدة إفريقية وأجنـدة جنوب
 وتتشـابك. لهـا فيهـا حضـور واضـح،– إفريقيـة للشرق األوسـط
 واإلفريقيـة والشرق – أوسـطية،السياسـات الجنـوب – إفريقيـة
تشـابكاً معقـدا ً؛ إذ ال ميكـن أن تتوقـع وجـود سلام يف الشرق
. والعكـس صحيـح،األوسـط مـن دون وجـود سلام يف إفريقيـا
ولذلـك فقـد اتبعـت حكومـة جنـوب إفريقيـا أسـلوب «القيـادة
 وكذلك تجـاه منطقة الرشق،ًالهادئـة» تجـاه قـارة إفريقيا عمومـا
.األوسـط
إن املكانـة العامليـة لجنوب إفريقيا مسـتمدة أوالً وقبل كل
ً  لكنها اسـتثمرت أيضـاً قدرا،يشء مـن دورهـا القيـادي يف إفريقيـا
 وسياسـتها،كبريا ً من رأس املال السـيايس يف قضية الرشق األوسـط
املعلنـة هـي أنها ال ميكنها ببسـاطة أن تنأى بنفسـها عن املشـاركة
 ولـذا فإنهـا ملتزمـة باملواظبة عىل،وااللتـزام تجـاه هـذه املنطقـة
.املشـاركة يف قضايـا املنطقة

Emirates Lectures Series

1/8/2019 12:01:05 PM

Lecture Series No. (237)

Tuesday, May 9, 2006

Dr. Chris Smith

Associate Fellow with the International
Security Programme, Chatham House
United Kingdom

Renewed Conflict in Sri Lanka:
A Return to War
In 2002, Sri Lanka looked set to bring an end to the civil
war that had plagued the island for nearly twenty years
and claimed the lives of 64,000 soldiers and civilians.
As the peace process got underway, it seemed that the
Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) were gaining
more from it than they could ever have achieved from
the war. Peace, it seemed, had finally come to Sri Lanka
and the process seemed irreversible. The main questions
that remained concerned the extent of devolution and
federalism that the Sri Lankan government would be
prepared to grant the LTTE.
One year later, however, the situation looked less
positive. Serious differences emerged between the two
sides with regard to the administration of the peace
process and eventually the LTTE refused to negotiate
any further with the government. Broadly speaking,
the ceasefire held but there were plenty of violations—
especially on the part of the LTTE. Had the tsunami not
struck Sri Lanka, the LTTE would probably have resumed
violent conflict in January 2005, but the impact of the
tsunami on the coastal areas controlled by the LTTE was
immense and forced the Tigers to put all plans on hold.
The situation began to deteriorate markedly at the end of
2005; and by February 2006 it was clear that the LTTE had
encouraged the beginnings of an intifada-style uprising in
Jaffna and then Trincomalee. The LTTE has also engaged
in a major fundraising program in Europe and Canada,
calling for increased donations to fund the final war. To all
intents and purposes, the peace process is in ruins.
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2006  مايو9 الثالثاء
 كريس سميث.د
زميل مشارك في برنامج األمن الدولي
تشاتام هاوس
المملكة المتحدة

:تجدد الصراع في سريالنكا
عودة إلى الحرب
 أن رسيالنـكا مصممـة على وضـع حـد للحـرب2002 ظهـر عـام
،ً التـي أصابـت الجزيـرة بالكـوارث طـوال عرشيـن عامـا،األهليـة
 ومـع تقـدم العمليـة. ألـف جنـدي ومـدين64 وأودت بحيـاة
السـلمية بـدا أن منـور تحريـر التاميـل (إيالم) قد حققوا مكاسـب
.مـن هـذه العمليـة أكثر مما متكنـوا مـن كسـبه مـن الحـرب
 وأن العمليـة،وبـدا كذلـك أن السلام قـد حـل أخيرا ً يف رسيالنـكا
 ومتثلـت القضايـا الرئيسـية املتبقيـة يف.ال ميكـن الرتاجـع عنهـا
تـداول السـلطة والفيدرالية اللذين تسـتعد الحكومـة الرسيالنكية
 بعـد عام مـن ذلك تبين أن الوضع.ملنحهما لحركـة منـور التاميـل
أقـل إيجابيـة؛ فقـد ظهـرت خالفـات حـادة بين الجانبين فيما
 ويف نهايـة األمـر رفضـت الحركـة،يتعلـق بـإدارة عمليـة السلام
 وبصـورة عامة متاسـك وقف.املضي يف املفاوضـات مـع الحكومـة
 والسـيام مـن جانب، ولكـن خروقـات كثيرة حدثت،إطلاق النـار
 وكان مـن املمكن أن يسـتأنف منـور التاميل الرصاع.منـور التاميـل
 لـو مل تتعرض رسيالنكا لكارثة تسـونامي؛،2005 العنيـف يف ينايـر
إذ إن آثـار تسـونامي على املناطـق السـاحلية التي يسـيطر عليها
 وقـد اضطرتهـم إىل تعليـق جميـع،منـور التاميـل كانـت هائلـة
 وبـدأ املوقـف يتدهـور بصـورة ملحوظـة يف نهايـة عام.خططهـم
 اتضـح أن منـور التاميـل شـجعوا بدايـات2006  ويف فربايـر،2005
 كام شـارك. ثم يف ترنكومايل،التمـرد على شـكل انتفاضة يف جفنـة
،منـور التاميـل أيضـاً يف برنامج كبير لجمع األمـوال يف أوروبا وكندا
 والصـورة.وطلبـوا زيـادة يف التربعـات لتمويـل الحـرب النهائيـة
.الواقعيـة للوضـع أن عمليـة السلام تعـ ُّد منتهيـة
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Lecture Series No. (238)

Saturday, May 13, 2006

HE Dr. Idris Al-Dahak

First President of the Supreme Court
Kingdom of Morocco

Justice and Challenges
of the 21st Century
The lecture discussed the issue of justice in the 21st
century, where the speaker emphasized that in view of
enormous globalization and technological developments,
the judge will consider files that are totally different from
those considered by judges of the second millennium.
The third millennium carries many surprises that will
deeply affect law and justice, which may create endless
legal and judicial problems. With the beginning of the
third millennium, new crimes and means of evidence
have emerged as a result of the digital and computing
developments; in addition to the decline of national
legislations in the social field due to globalization of the
economy, the weakness of state control, the weakening of
its resources, the subordination of the national market to
the requirements of the international market, the removal
of tariff barriers, and the float of currency. The speaker
pointed to the acceleration of scientific research, especially
in the biological and genetic fields, and to the legal,
ethical and philosophical dilemmas posed by practices
such as renting wombs, or sale of sperm and ovum. He
warned of the failure to find a legislation to control these
developments, which would result in a reality that would
impose itself even if a legal provision is available. In this
context, he stressed that the current symposium represents
a pause to consider the past and future fifty years, face
the future of justice in the world and in this century, so
it can cope with the signs of unavoidable evolution and
development or the machine of justice would stop.
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2006  مايو13 السبت
 إدريس الضحاك.المستشار د
الرئيس األول للمجلس األعلى للقضاء
المملكة المغربية

العدالة وتحديات القرن
الحادي والعشرين
،املحـاضة موضـوع العدالـة يف القرن الحـادي والعرشين
ناقشـت
َ
ِ
حيـث أكـد املحـاض أنـه بالنظـر إىل العوملـة والتطـورات
 فإن قايض القرن الحادي والعرشين سـينظر،التكنولوجيـة الهائلـة
 ومـن ثـم يجـب،يف ملفـات ال عهـد لقـايض األلفيـة الثانيـة بهـا
 إذ إن األلفيـة الثالثـة تحمـل عـددا ً مـن.أن يكـون مؤهلاً لذلـك
املفاجـآت التـي سـيكون لهـا الوقـع الكبير والعميق على القانون
 األمـر الذي ميكـن أن يُوجد مشـكالت قانونيـة وقضائية،والقضـاء
 فمـع بدايـة األلفيـة الثالثـة يالحـظ ظهـور جرائـم.ال حصر لهـا
،ووسـائل إثبـات جديـدة بسـبب التطـورات الرقمية والحاسـوبية
كما يالحـظ تراجـع الترشيعـات الوطنيـة يف امليـدان االجتامعـي
 وضعـف رقابـة الدولـة وإضعـاف مواردها،أمـام عوملـة االقتصـاد
 ورفـع،وخضـوع السـوق الوطنيـة ملتطلبـات السـوق الدوليـة
ِ
املحـاض إىل تسـارع
 وأشـار.الحواجـز الجمركيـة وتعويـم العملـة
، خاصـة يف املياديـن البيولوجيـة والجينيـة،األبحـاث العلميـة
واإلشـكاليات القانونيـة واألخالقيـة والفلسـفية التـي تطرحهـا
مامرسـات مـن قبيـل اسـتئجار األرحـام أو بيـع الحيوانـات املنوية
ِ
املحـاض من عـدم إيجـاد ترشيع يؤطر
 وأخيرا ً حـذر.والبويضـات
 األمر الذي من شـأنه، خاصـة يف املجـال الجينـي،هـذه التطـورات
أن يـؤدي إىل تغلـب الواقـع وفـرض نفسـه حتـى يف حالـة وجـود
 أكـد أن النـدوة الحاليـة متثـل، ويف هـذا السـياق،النـص القانـوين
ً اسـترشافا،وقفـة تأمـل لخمسين سـنة مضـت وأخـرى قادمـة
 حتـى تتمكـن مـن أن،ملسـتقبل العدالـة يف العـامل يف هـذا القـرن
تحمـل معهـا بـوادر التطـور الـذي ال منـاص منـه لركـوب قطـار
.التقـدم وإال توقفـت آلـة العـدل عـن التحـرك

Emirates Lectures Series

1/8/2019 12:01:06 PM

سلسلة محاضرات ()239

االثنني  22مايو 2006
د .سيد علي المنجي
خبير في الشؤون النووية
جمهورية مصر العربية

)Lecture Series No. (239

Monday, May 22, 2006

Dr. Syed Ali Mongi
Expert of Nuclear Affairs
Arab Republic of Egypt

المعطيات التقنية واألبعاد السياسية
للبرنامج النووي اإليراني

Technical Data and Political Dimensions
of the Iranian Nuclear Program

املحـاضة موضوع األزمة النووية اإليرانيـة ،التي اندلعت
ناقشـت
َ
بسـبب تنفيـذ إيـران برنامجـاً خاصـاً بتخصيـب اليورانيـوم مـن
دون أن تبلـغ عنـه الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة لفترات زمنية
طويلـة ،وعندمـا جـرى الكشـف عـن املوضـوع ظهـرت األزمـة.
ِ
املحـاض أن مـن ميتلـك القـدرة عىل تطويـر الوقـود النووي
وأكـد
لديـه القـدرة عىل تصنيـع القنبلـة النووية .وهذا ما أشـعل األزمة
يف الشـأن اإليـراين؛ فدرجـة تخصيـب اليورانيوم لدى إيـران بلغت
 ،%20ومـن ميتلـك الخبرات الالزمـة للوصـول إىل هـذا املسـتوى
تكـون لديـه القـدرة املطلوبـة ملزيـد مـن التخصيـب ،ما يكفـي
لصنـع قنبلـة نوويـة ،وهـو مـا يخيـف الغـرب حاليـاً مـن برنامـج
إيـران النـووي .ومـن هنـا ،فـإن الضغـوط الغربيـة تهـدف حاليـاً
إىل إجبـار إيـران على توقيـع الربوتوكـول اإلضـايف ملعاهـدة عـدم
االنتشـار النـووي ،ومـن املتوقـع أن تسـتجيب إيـران لهـذه
الضغـوط .وانضمام إيـران إىل هـذه املعاهـدة سـنة  1972يُلزمها
بعـدم السـعي إىل امتلاك برنامـج إلنتـاج أسـلحة نوويـة.

The lecture discussed the subject of the Iranian nuclear
crisis, which erupted over Iran’s implementation of a
special program to enrich uranium. The crisis erupted
once it had been disclosed that the program had not
been reporting to the International Atomic Energy
Agency (IAEA) for a lengthy period of time. Dr. Syed
Ali Mongi stressed that he who has the capabilities
to develop nuclear fuel has the ability to manufacture
a nuclear bomb. As such, with the degree of Iranian
uranium enrichment reaching 20 percent, the West has
become fearful concerning the program, as it is clear
that Iran has the capabilities to make a nuclear bomb.
Hence, Western pressure is aimed at forcing Iran to sign
the Additional Protocol to the NPT, and it is expected
that Iran would respond to these pressures, noting that
Iran’s accession to the treaty in 1972 obliges it not to seek
a program to produce nuclear weapons.
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Lecture Series No. (240)

Monday, June 5, 2006

Prof. Rashid Al-Khalidi

Edward Said Professor of Arab Studies
Columbia University
United States of America

Iraq and American Empire:
Can Arab-Americans Influence
Middle East US Policy?
The speaker considered that the invasion and occupation
of Iraq since 2003 mark a new stage in American world
hegemony. The invasion, occupation and subsequent
restructuring of Iraq by American hands has taken place
without justification in international law. In Iraq, despite
the crimes of the Saddam Hussein regime, there was
no justification for the invasion in 2003. To understand
the limits of the political influence of Arab-Americans,
although there are perhaps 4 million of them, it is essential
to understand how poorly assimilated most of them are
into American society. Many of them still do not speak
English well or are not citizens, and a few are illiterate.
Many were not educated in the US and do not understand
how the American political system works. Furthermore,
many of them live isolated from the larger society around
them. It is not hard to understand that the impact on
American politics of people in such circumstances is
limited. For the above mentioned reasons, the speaker
excluded the expectation of a significant impact by ArabAmericans in American politics at the moment; however,
he expressed his optimism about the critical changes in
the future social sphere that will contribute toward social
integration and enable this segment of society to employ
their unique abilities as powerful tools in American politics.
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2006  يونيو5 االثنني
 رشيد الخالدي. د.أ
أستاذ كرسي إدوارد سعيد للدراسات العربية
جامعة كولومبيا
الواليات المتحدة األمريكية

 هل:العراق واإلمبراطورية األمريكية
يمكن للعرب األمريكيين أن يؤثروا في
السياسة األمريكية في الشرق األوسط؟
ِ
 مبنزلـة،2003  منـذ مـارس،املحـاض عمليـة غـزو العـراق
اعتبر
بدايـة ملرحلـة جديـدة مـن تاريـخ الهيمنـة األمريكيـة على العامل
،قوامهـا االحتلال املبارش من دون أي تسـويغ مـن القانون الدويل
كما رفـض تسـويغ غـزو العـراق بجرائـم نظـام صـدام حسين
.الحاكم
ِ
املحـاض أيضـاً ملحدوديـة النفـوذ السـيايس
وتعـرض
 بالنظـر إىل، البالـغ تعدادهـم أربعـة ماليين،لألمريكيين العـرب
عوامـل عـدة يتصدرهـا انعزالهـم وسـوء اندماجهـم يف املجتمـع
، لدرجـة أن عـددا ً كبيرا ً منهـم ال يتحـدث اإلنجليزيـة،األمريكي
 األمر الـذي ينعكس عىل مسـتوى،ومنهـم عـدد كبير مـن األميين
ضعـف معارفهـم بحقـوق املواطنـة وجهلهـم بقواعـد وآليـات
.اشـتغال النظـام السـيايس األمريكي
ِ
املحـاض توقـع تأثير مهـم للعـرب األمريكيني يف
واسـتبعد
،السياسـة األمريكيـة يف الوقـت الحـايل للعوامـل السـالفة الذكـر
مبديـاً يف الوقـت نفسـه التفـاؤل بخصـوص تغييرات حاسـمة
يف املسـتقبل تنتهـي باندماجهـم االجتامعـي وتتيـح لهـم فـرص
.توظيـف أدوات السـلطة يف السياسـة األمريكيـة ملصلحتهـم
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االثنني  11سبتمرب 2006
د .فاطمة حسن الصايغ
أستاذ مشارك ،قسم التاريخ واآلثار
جامعة اإلمارات العربية المتحدة
دولة اإلمارات العربية المتحدة
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Monday, September 11, 2006

Dr. Fatima Hassan Al-Sayegh

Associate Professor, Department
of History and Archeology
United Arab Emirates University, United Arab Emirates

الجذور التاريخية للتحديات الراهنة
التي تواجه مجتمع اإلمارات

Historical Roots of Current Challenges
Facing the UAE Community

ِ
املحـاضة لجملـة التحديـات التـي تواجـه دولـة اإلمـارات
تعرضـت
العربيـة املتحـدة يف مسيرتها التنموية ،وهي تحديات سياسـية وبرشية
واقتصاديـة وحضاريـة ،وقـد قسـمتها إىل داخليـة وخارجيـة ،متثلـت
األوىل يف ترسـيخ فكـرة الدولـة االتحاديـة وتكريـس الـوالء لها بين أفراد
املجتمـع ،بـدالً مـن القبيلـة أو اإلمـارة ،يف حين تجلت الثانيـة يف خوض
معركـة االعتراف بالكيـان االتحـادي على املسـتويني اإلقليمـي والدويل،
ودرء الخطـر اإليـراين الـذي متثـل يف احتلال الجـزر الثلاث :أبومـوىس
وطنـب الكبرى وطنـب الصغـرى.

The speaker addressed a number of internal and external
challenges facing the comprehensive development of the
UAE, which fall under the ambit of four broad categories:
political, demographic, economic, and civilizational
problems. The political challenge was related to the
consolidation of the idea of the Federation and devotion
among members of the community as opposed to
loyalty to the tribe or the emirate. On the other hand,
the other challenge pertained to gaining regional and
international recognition for the Federation and to
standing up to the Iranian occupation of the three UAE
islands of Greater and Lesser Tunbs and Abu Musa.
She added that the first set of internal and regional
challenges the UAE has faced is a natural outcome of
the political circumstances prevailing in the Arabian
Peninsula in the 19th and early 20th centuries. However,
the second part of the challenges dates back to the mideighteenth century when the Al Qassimi tribe spread
their influence to the eastern coast of the Gulf. The
demographic, economic and civilizational challenges
have risen as an outcome of the aggressive doctrines
of globalization, social colonialism, westernization,
and a sustained and deliberate threat to local and
national identity, culture, and languages. Throughout
the lecture, Dr. Al-Sayegh expressed her optimism that
although some of these challenges are deep-rooted in
society, they can be overcome through proper planning,
formulation of new national strategies and joint efforts
by the government and its citizens.

وأضافـت أن الشـق األول مـن التحديـات الداخليـة واإلقليميـة،
التـي واجهتهـا دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة وال تـزال تواجههـا ،هو
نتـاج طبيعـي للظروف السياسـية التي كانت متوج بهـا الجزيرة العربية
يف القـرن التاسـع عشر وبدايـات القـرن العرشيـن .وأمـا جـذور الشـق
الثـاين مـن هذا التحـدي فرتجع إىل منتصـف القرن الثامـن عرش ،عندما
مد القواسـم نفوذهم إىل السـاحل الرشقي للخليج من خالل أسـطولهم
البحـري الضخـم ونفوذهـم السـيايس الكبري الذي مارسـوه على القبائل
التـي تقطن السـاحل الجنـويب لفارس ،واملطـل عىل الخليـج العريب .كام
شـكلت التحديـات البرشيـة؛ مثـل :مشـكلة العاملـة الوافـدة والرتكيبـة
السـكانية املختلـة هماً من هموم التنميـة املجتمعية الحديثـة يف دولة
اإلمـارات العربيـة املتحـدة .أمـا التحديـات االقتصاديـة ،فربغـم نجـاح
الدولـة يف تجـاوز خطـر االعتامد على مصدر واحد وهـو النفط ،وتنويع
مصـادر دخلهـا ،فـإن الواقـع االقتصـادي أفرز تحديـات جديـدة أهمها:
البطالـة والهجـرة الوافـدة التـي تهـدد الهوية الوطنيـة باإلغـراق .وأخريا ً
تـأيت التحديـات الحضاريـة نتيجـة العوملة الرشسـة ،واالسـتعامر الثقايف،
والتغريـب ،والتهديـد املتعمـد للهويـات والثقافـات املحليـة واللغـات
ِ
الوطنيـة .ويف النهايـة عبرت
املحـاضة عـن تفاؤلهـا بخصـوص نجـاح
التخطيـط السـليم واالستراتيجيات الوطنيـة الجيـدة وتكاتـف الجهـود
الرسـمية والشـعبية يف التغلـب على هـذه التحديات.
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Tuesday, September 19, 2006

Riad Kahwaji

Founder and General Manager
Institute for Near East and Gulf Military
Analysis (INEGMA), United Arab Emirates
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2006  سبتمرب19 الثالثاء
رياض قهوجي
مؤسس ومدير عام مركز الشرق األدنى
والخليج للتحليل العسكري
دولة اإلمارات العربية المتحدة

The Evolution of Hezbollah and Its Likely
Role in the New Middle East and Lebanon

نشأة حزب اهلل ودوره المحتمل
في الشرق األوسط الجديد ولبنان

The speaker noted that Hezbollah has evolved over the
past 24 years from a small Lebanese Shiite militia into a
powerful Lebanese party with a major regional role. The
group has built a legacy for itself both inside and outside
Lebanon, largely based on its remarkable achievements
on the battlefield against Israeli forces. Its guerrillas have
proven themselves to be master tacticians in the art of
modern guerrilla warfare. These tactics will likely be
adopted by other insurgencies in the region. Hezbollah’s
political leadership has demonstrated cunning and a strong
understanding of regional and international affairs. It has
managed to utilize its special relationship with its mentors,
Iran and Syria, to further improve its standing in Lebanon
as well as in the region. The party has also extended its
services to both Damascus and Tehran on more than one
occasion. Hezbollah is today regarded as a strong and active
member of the so-called Iran–Syria–Hezbollah axis that
is standing before the US-led coalition. However, recent
changes resulting from the recent Israeli war on Lebanon
have created new geopolitical realities that will ultimately
impact Hezbollah’s future and its current role, especially
in light of the growing tensions between the international
community on the one side and Iran and Syria on the other.
The result of the anticipated showdown with Iran and Syria
will determine the future of Hezbollah inside and outside
Lebanon, as well as that of Lebanon itself.

ِ
املحــاض تطــور حــزب اللــه اللبنــاين خــال الســنوات
تنــاول
األربــع والعرشيــن املاضيــة مــن مجــرد ميليشــيا شــيعية صغــرة
 واســتطاع أن يبنــي،ًإىل حــزب قــوي ميــارس دورا ً إقليميـاً رئيســيا
لذاتــه تراثـاً داخــل لبنــان وخارجــه؛ يف ضــوء إنجازاتــه املشــهودة
 كــا أثبــت مقاتلــوه.يف ميــدان القتــال ضــد القــوات اإلرسائيليــة
 وأظهــرت قيادتــه الدهــاء،مترســهم يف حــرب العصابــات الحديثــة
والفهــم املتعمــق للشــؤون اإلقليميــة والدوليــة؛ وتوظيــف
عالقتهــا الخاصــة مــع معل َميْهــا – إي ـران وســوريا – لــي تعــزز
ً  ويعــد حــزب اللــه اليــو َم عضــوا.مكانتهــا يف لبنــان واملنطقــة
 الــذي،نشــيطاً فيــا يســمى محــور إيـران – ســوريا – حــزب اللــه
.يتصــدى للتحالــف الــذي تقــوده الواليــات املتحــدة األمريكيــة
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ِ
املحــاض أن التغــرات التــي نجمــت عــن
كــا ذكــر
 أوجـــــدت وقائــع،الحــرب اإلرسائيليــة األخــرة عــى لبنــان
جيو–سياســية جديــدة ســوف تؤثــر – يف نهايــة األمــر – يف
 خاصــة يف ضــوء التوتــرات،مســتقبل الحــزب ودوره الحــايل
املتناميــة بــن املجتمــع الــدويل مــن جهــة وإيـران وســوريا مــن
 وأضــاف أن العالقــات والتوازنــات يف املنطقــة.جهــة أخــرى
،ســوف تحــدد مســتقبل حــزب اللــه داخــل لبنــان وخارجــه
.كــا ســتحدد مســتقبل لبنــان برمتــه
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Wednesday, November 8, 2006

Khaled Al-Hroub

Director of the Cambridge Project for Arab Media
Centre for Middle Eastern & Islamic Studies
University of Cambridge, United Kingdom

The New Hamas: Between Ideological
Prerequisites and the Demands of Power
The speaker said that the victory of the Islamic Resistance
Movement (Hamas) in the Palestinian legislative elections
in January 2006 came as a surprise for all parties in the
Arab–Israeli conflict—including Hamas itself. Hamas did
not plan nor did it wish to be pushed into such a position
at such a time without being adequately prepared. Hamas
simply hoped to have a strong and effective presence
in the Palestinian Legislative Council. This would have
made the movement capable of vetoing any unacceptable
political course of action and able to cement its position on
the Palestinian political stage without compromising the
essence of its political agenda.
Al-Hroub added that Hamas has tried to maintain a
balance between resistance and politics following the Oslo
Accords. However, this balance was disrupted after Hamas
won the elections and became the head of the Palestinian
government. The election of a Hamas government and
the political process, which led to its creation can be
attributed to the Oslo Accords and their requirements, as
well as to the limits of Palestinian sovereignty. Palestinian
governance is a form of diminished self-government (in
terms of borders, geography and economy), at the mercy
of Israel’s occupation and will. At the same time, Hamas
will push for further change in the regional environment
that will help the movement remain at the helm without
compromising its core ideology. The rise of Iran’s influence
in the region, the failure of the US agenda in Iraq, and the
growing power of Hezbollah as a result of the recent war
are the main facets of this new environment.
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2006  نوفمرب8 األربعاء
خالد الحروب
مدير مشروع كامبردج لإلعالم العربي
مركز الدراسات الشرق أوسطية واإلسالمية
 المملكة المتحدة،جامعة كامبردج

 بين استحقاقات:«حماس» الجديدة
السلطة واشتراطات األيديولوجيا
ِ
املحـاض إىل أن فـوز حماس باالنتخابـات الترشيعيـة
أشـار
 شـكل مفاجـأة لـكل أطـراف الصراع2006 الفلسـطينية يف ينايـر
 مبـن فيهـم حركـة حماس نفسـها؛ التـي مل،العـريب – اإلرسائيلي
،تخطـط ومل ترغـب يف أن تُدفـع إىل هـذا املوقـع يف هـذا التوقيـت
ٍ ومـن دون اسـتعداد
 مبينـاً أنهـا كانـت تريـد الحصـول على،كاف
 يؤهلهـا،وجـود مؤثـر وقـوي يف املجلـس الترشيعـي الفلسـطيني
 ويكرس وجودها،لوضـع فيتـو على أي مسـار سـيايس ال تـرىض عنـه
يف السـاحة السياسـية الفلسـطينية مبـا ال يؤثـر يف جوهـر برنامجهـا
.التقليدي
 خلال سـنوات ما بعـد اتفاق،وأضـاف أن حماس حاولـت
 وهو،»ً املحافظـة على معادلـة «املقاومـة والسياسـة معـا،أوسـلو
مـا مل يعـد متاحـاً لها إثـر فوزهـا يف االنتخابات وترؤسـها الحكومة
 ورشح ذلـك بكـون صالحيـات الحكومـة وهامشـها.الفلسـطينية
.السـيايس يبقيـان مرتبطين يف نهايـة األمـر باتفاقـات أوسـلو
فالحكومـة الفلسـطينية تعتبر عمليـاً مجـرد شـكل مـن أشـكال
،)ًالحكـم الـذايت املنقوص السـيادة (حدوديـاً وجغرافيـاً واقتصاديا
، ويف ظل هـذه الظروف.وواقعـة تحـت رحمـة اإلرادة اإلرسائيلية
 ميكن أن يسـاعدها،تراهـن حماس على تغيري يف البيئـة اإلقليمية
. مـن دون تقديـم تنـازالت،على االسـتمرار يف إدارة الحكومـة
 ميثـل صعـود نفـوذ إيـران يف املنطقـة وإخفاق،ويف هـذا السـياق
 وخـروج حـزب اللـه اللبنـاين مـن،املشروع األمريكي يف العـراق
 عنـارص مهمـة يف تلك،ًالحـرب األخيرة يف هيئـة املنتصر عسـكريا
.البيئـة املشـار إليها

250
1/8/2019 12:01:07 PM

Lecture Series No. (244)

)244( سلسلة محاضرات

Monday, November 13, 2006

2006  نوفمرب13 االثنني

Gregory Schulte

جريجوري شولت

US Ambassador to the International
Atomic Energy Agency (IAEA)

Nuclear Diplomacy:
Challenges and Opportunities

سفير الواليات المتحدة لدى الوكالة
الدولية للطاقة الذرية

:الدبلوماسية النووية
الفرص والتحديات

Gregory Schulte confirmed that the US seeks to secure
diplomatic solutions to nonproliferation challenges, and
in this regard, he explained its policy on the Iranian
nuclear issue. He additionally discussed Iran’s refusal
to answer IAEA’s questions and turn over the required
documents relating to the uranium enrichment, or
provide access to individuals involved with its nuclear
program.

ِ
املحـاض مـن تأكيـد املسـاعي األمريكيـة ملنـع انتشـار
انطلـق
 ورشح سياسـتها يف هذا الخصوص بشـأن امللف،األسـلحة النوويـة
.النـووي اإليـراين

He also discussed Iran’s failure to explain the apparent
relationship of its uranium program to high explosives
testing and the design of a missile re-entry vehicle,
quoting IAEA Director General Mohamed ElBaradei’s
statement that, even after three years of intensive efforts,
the IAEA is unable to certify the peaceful nature of
Iran’s program. He reviewed the United States’ concerns
about the nuclear efforts, adding that Iran’s consistent
failure to meet international commitments means that
the time has now come for international diplomacy to
be backed by international sanctions because they are an
integral part of diplomacy provided that diplomacy, to
be successful, must be resolute, sustained, and backed by
a full range of international measures.

ِ
كما أشـار
املحـاض إىل إخفـاق إيـران يف تفسير العالقـة
الظاهريـة بين برنامجهـا يف تخصيـب اليورانيـوم واختبـار
 وتصميـم رؤوس نوويـة تحملهـا،املتفجـرات شـديدة االنفجـار
 املديـر العـام، كما استشـهد بترصيـح ملحمـد الربادعـي.صواريـخ
 بعـد ثالثة، قـال فيـه إن الوكالـة،للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة
 غري قـادرة على التحقق،أعـوام مـن الجهـود املضنيـة واملتواصلـة
 كما اسـتعرض.مـن الطبيعـة السـلمية للربنامـج النـووي اإليـراين
 وأضـاف أن، املتوجـس مـن املسـاعي النوويـة،املوقـف األمريكي
إخفاقـات إيـران املتكـررة يف الوفـاء بالتزاماتهـا الدوليـة تفتـح
 مـن دون أن يعنـي،الطريـق أمـام تشـديد العقوبـات عليهـا
ً ذلـك التخلي عـن الخيـار الدبلومـايس؛ ألن العقوبـات متثـل جزءا
، ومتواصلـة، بشرط أن تكـون صارمـة،جوهريـاً مـن الدبلوماسـية
.ومدعومـة مبجموعـة مـن اإلجـراءات الدوليـة
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وتوقـف عنـد رفـض إيـران اإلجابـة عـن تسـاؤالت الوكالـة
الدوليـة للطاقـة الذرية وتسـليم املسـتندات الالزمة حـول برنامج
 وانتقد رفضها السماح للوكالـة بالتحدث إىل،تخصيـب اليورانيـوم
.األفـراد العاملين والقامئني على برنامجهـا النووي
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Wednesday, December 13, 2006

John Large

Founder and CEO
Large and Associates
United Kingdom

The Nuclear Activities and
Aspirations of Iran
This lecture first considered the basic political and
militaristic elements that motivate both civilian and
military nuclear developments in developing nuclear
states; how this is viewed in terms of regional and
global instability; and the perceived threats to homeland
security in the West, particularly via application of
nuclear materials and/or nuclear explosive devices by
sub-national terrorist groups. The lecture also explained
the basics of nuclear weapons technology, identifying
the warhead types and designs most likely to be adopted
for development by an emerging nuclear weapons state
and the extent and diversity of the military–industrial
infrastructure necessary to procure the prerequisite
nuclear materials and weapons technologies. Further,
the lecture pieced together the known existing nuclear
facilities of Iran, its technological and scientific
capabilities, assessed its nuclear materials production
capacity, and the related concerns as well as the methods
available for managing its nuclear issue to the interest of
the region’s stability and security.
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2006  ديسمرب13 األربعاء
جون الرج
المؤسس والرئيس التنفيذي
مؤسســة الرج آنــد أسـوشيتــس
المملكة المتحدة

النشاطات والطموحات
النووية اإليرانية
،املحـاضة مـن جهـة أوىل موضـوع العنـارص األساسـية
تناولـت
َ
 التـي تدفـع الـدول الناميـة إىل تطويـر،السياسـية والعسـكرية
 ورشحـت، سـواء كانـت مدنيـة أو عسـكرية،قـدرات نوويـة
مـن جهـة ثانيـة التخوفـات القامئـة مـن حيـث أثرهـا يف زعزعـة
 والسـيام تلـك التهديـدات الناجمـة،االسـتقرار اإلقليمـي والعاملـي
عـن اسـتخدام مـواد نوويـة مـن طـرف مجموعـات إرهابيـة
املحـاضة ألساسـيات تقنية األسـلحة
 كما تعرضـت.عرب–إقليميـة
َ
 وتحدثـت عـن أكثر أنـواع الـرؤوس الحربيـة وتصاميمها،النوويـة
 ومـدى تنـوع البنيـة التحتيـة للصناعة،يف مجـال السلاح النـووي
الحربيـة الرضوريـة؛ للحصـول على مـا يلـزم مـن املـواد النوويـة
املحـاضة – أيضـاً – معلومـات مج ّمعـة
 وقدمـت.والتقنيـات
َ
 وقدراتهـا التقنيـة،عـن أشـهر املنشـآت النوويـة القامئـة يف إيـران
، وطاقتهـا اإلنتاجيـة املقـدرة مـن املـواد النوويـة،والعلميـة
 وكذلـك الطـرق املتاحـة لتدبير ملفهـا،وما تطرحـه مـن مخـاوف
.النـووي مبـا يخـدم اسـتقرار املنطقـة وأمنهـا
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Wednesday, January 3, 2007

Ali Kazak

Managing Director
Southern Link International (SLI)
Commonwealth of Australia

Australia and the Middle East:
Origins of Bias toward Israel
This lecture reviewed Australia’s Middle East policy and
the changes that have taken place since the country’s days
as a British colony. It explored the issue of Australia’s Jewish
and Arab communities, their participation in the broader
Australian community and their varying influence on
political decision making. It is often asked why the Arab
community is not as active as the Jewish community and
why it has had such little influence on Australian public
opinion and decision-makers.
The speaker explained the differences of the historic
developments and experiences of the Arabs and Jews in
Australia, which allowed the Jews to shape their present
day commitment to their affairs. These include their
organizational skills; their willingness to make financial
investment to promote their interests; the importance they
place on mobilizing their youth by educating them on issues
affecting the Jewish community and by instilling in them
the importance of shouldering responsibilities. They also
understand the importance of public relations and effective
lobbying to influence the society they live in, to both defend
and serve their interests. In contrast, the Arab community is
a newcomer to these countries, and lacks financial capabilities,
in addition to the cultural difference between the two. While
the Jews value investing their resources in public relations and
lobbying, the Arab community is lacking in this culture. Arab
immigrants are now entering a transition era, which may push
them to be self-assured about the fact that they are Australian
citizens and can enjoy full rights of Australian citizenship.
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2007  يناير3 األربعاء
علي القزق
مدير عام مجلس الشؤون
األسترالية – العربية
كومنولث أستراليا

:أستراليا والشرق األوسط
أسباب االنحياز إلسرائيل
 والتغريات التي،املحاضة سياسـة أستراليا الرشق أوسـطية
تناولت
َ
 كام،طـرأت عليهـا منـذ أن كانت مسـتعمرة بريطانية حتـى اليوم
أعطـت ملحة عـن الجاليتني اليهوديـة والعربية وتفاعـل كل منهام
 إذ، واختلاف تأثريهما يف القرار السـيايس،مـع املجتمـع األسترايل
كثيرا ً مـا تقـارن ضآلة التأثري العـريب يف الرأي العـام وصناعة القرار
.يف أستراليا بالتأثير القوي والفعـال للعنرص اليهودي
ِ
املحـاض أوجـه االختلاف باختلاف العوامـل
وقـد رشح
التاريخيـة لـكل مـن العـرب واليهـود يف أستراليا؛ مـا سـمح
 وتوظيـف املـال،لليهـود بتنظيـم أنفسـهم واالهتمام بشـؤونهم
 والرهان على شـبابهم بتثقيفهم وإشـعارهم،لخدمـة مصالحهـم
 وتوعيتهـم بأهميـة العالقـات العامـة واللـويب،باملسـؤولية
 بخلاف الجاليـات العربيـة،الفعـال يف الدفـاع عـن مصالحهـم
واإلسلامية التـي مل يـزل أبناؤهـا تنقصهـم الخبرة لفهـم طريقـة
 كما أن الجاليات،عمـل الشـعوب وسياسـة الحكومـات الغربيـة
،العربيـة حديثـة العهـد يف أستراليا وتنقصهـا القـدرات املاليـة
باإلضافـة إىل االختلاف الثقـايف بين الطرفين؛ ففـي الوقـت
الـذي يث ّمـن فيـه اليهـود االسـتثامر يف حقـل العالقـات العامـة
 غير أن املهاجريـن. يفتقـد العـرب هـذه الثقافـة،واللوبيـات
 ميـرون مبرحلـة انتقاليـة؛ قـد تحملهـم على،ً حاليـا،العرب
االقتنـاع بأنهـم مواطنـون أستراليون ومـن حقهـم أن يتمتعـوا
.بكامـل حقـوق املواطنـة
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Monday, January 8, 2007

James Wyllie

Director of the postgraduate Conflict and
Security Studies Programme
University of Aberdeen, United Kingdom

From Militants to Politicians: The
Evolution of Middle East Extremist
Groups Since September 11, 2001
This lecture provided an assessment regarding the
modern historical development of political Islam in the
pre-9/11 Middle East. In regards to post-9/11, the lecture
examined the contextual turbulence, the characters and
objectives of the two major camps of reformist political
Islam, the “pragmatists” and the “atavists.”
Further, the lecture discussed the effects of the
international and regional events on the development of
both currents such as the effects of the Soviet invasion of
Afghanistan, and the fall of the Shah of Iran. The lecture
sees that the problematic experiences of the participation
of Hamas and Hezbollah in their contemporary national
political processes have been considered as guides to the
compatibility of atavistic and pragmatic political Islam.
Regarding the extent of the inclusion into the processes
of their respective political systems, the assessment
yielded that the processes have been stifled and have
diluted the extremist and terrorist proclivities of these
two atavistic movements.
The generally pessimistic judgment of the experiences
in the Levant, however, should not preclude or discourage
the pragmatic camp in Islamic politics from continuing
its progress along the route of reform, albeit a cautious
and prudent progress.
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2007  يناير8 االثنني
جيمس ويلي
مدير برنامج الدراسات العليا للصراع واألمن
جامعة أبردين
المملكة المتحدة

 تطور:من مقاتلين إلى سياسيين
الجماعات المتطرفة في الشرق
2001  سبتمبر11 األوسط منذ
املحاضة القيام بتقويـم جوهري للتطـور التاريخي
حاولـت هـذه
َ
 سـبتمرب11 الحديـث لإلسلام السـيايس يف الشرق األوسـط قبـل
 ضمـن سـياق االضطـراب الـذي حـدث بعـد، كما درسـت،2001
 الشـخصيات واألهـداف للتياريـن الرئيسـيني لإلسلام، سـبتمرب11
. اإلصالحـي الرباجمايت والسـلفي:السـيايس
املحاضة وقـع األحـداث العامليـة واإلقليميـة
وناقشـت
َ
 مثـل آثـار الغـزو السـوفيتي،ًعلى مسـار تطـور التياريـن معـا
 ورأت أن التجربتين املثريتين. وسـقوط شـاه إيـران،ألفغانسـتان
 يف مامرسـتهام، وحزب الله، حامس:للجـدل املتمثلتين يف تنظيمي
السياسـية متثالن منوذجاً يدل عىل االنسـجام بني اإلسلام السـيايس
املحـاضة أيضاً معرفـة مـدى
 وحاولـت.السـلفي والرباجمايت
َ
تأثير دخـول كل منهما إىل العمليـة السياسـية يف تلطيـف امليـول
.املتطرفـة واإلرهابيـة لهاتين الحركتين السـلفيتني
املحـاضة إىل أن الحكـم عىل التجـارب الجارية يف
وتخلـص
َ
،الرشق ينبغي أال يسـتبعد التيار الرباجاميت يف السياسـة اإلسلامية
 مـع توخـي الحـذر،أو يثبطـه عـن مضيـه يف طريـق اإلصلاح
.والحكمـة يف ذلـك
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Wednesday, January 10, 2007

Dr. Richard L. Russell

Professor of National Security Affairs
National Defense University
United States of America

Iran’s Nuclear Program: Security
Implications for the United Arab
Emirates and the Gulf Region
Dr. Russell highlighted the prevailing conviction in
the international community to engage in serious
negotiations regarding Iran’s deceptive aspirations for
its nuclear program and the belief that Tehran is hiding
its military ambitions behind claims that its nuclear
program is peaceful. He added that Iran has reason to
deceive the international community, citing a number of
questions about the future of Iran if it were to become
a nuclear state, such as How would regional states in
the Gulf as well as Israel react? What would the United
States do to adapt to the new situation? What would be
the impact on Iran, its neighboring countries and on the
United States policy regarding the security and stability
of the Gulf? What would be the position of the United
Arab Emirates on the various developments resulting
from that?
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2007  يناير10 األربعاء
 ريتشارد رسل.د
أستاذ شؤون األمن القومي
جامعة الدفاع القومي
الواليات المتحدة األمريكية

 االنعكاسات:برنامج إيران النووي
األمنية على دولة اإلمارات العربية
المتحدة ومنطقة الخليج العربي
ِ
املحـاض مـن االقتنـاع السـائد لـدى املجتمـع الـدويل
انطلـق
بنيـات إيـران التضليليـة يف مـا يتعلـق مببـارشة مفاوضـات جدية
 حيث تخفي طهـران طموحاتها العسـكرية.حـول ملفهـا النـووي
 وأضـاف أن لـدى إيـران.وراء دعـاوى سـلمية برنامجهـا النـووي
ما يسـوغ لهـا خـداع املجتمـع الـدويل؛ مـوردا ً يف السـياق
 إذا صـارت قـوة،نفسـه جملـة تسـاؤالت حـول مسـتقبل إيـران
 وكذلـك النهـج الـذي ستسـلكه حينهـا الواليـات املتحـدة،نوويـة
 وانعكاسـات ذلـك،األمريكيـة يف التكيـف مـع الوضـع الجديـد
 وسياسـة الواليات، والـدول املجـاورة،كلـه على الداخـل اإليـراين
 بخصـوص أمـن الخليـج واسـتقراره وموقـع،املتحـدة األمريكيـة
دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة مـن مختلـف التطـورات
.الناجمـة عـن ذلـك
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Tuesday, January 23, 2007

2007  يناير23 الثالثاء

Muhammad Jassim
Samhan Al-Nuaimi

محمد جاسم
سمحان النعيمي

Ministry of Foreign Affairs
United Arab Emirates

The United Nations and
International Variables
Ambassador Muhammad Al Nuaimi referred to the
inception of the United Nations on June 26, 1945 as a
significant political and historic landmark for humanity. He
spoke of the conviction behind the establishment regarding
the need to establish an international organization whose
main objectives and goals consist of creating a fair and
just international system, to solve problems and promote
peace. With an increase in the number of member states at
the United Nations; the proliferation of civil, regional and
international problems resulting from the continuance of
wars and colonization and the widening socio-economic
gap between developed and developing countries and the
pursuit of arms race. The conviction of the majority of
member states was reinforced regarding the importance
of developing and reforming the UN and its primary
organs, especially the Security Council, in order to
cope with the international variables on the political,
security, military, economic and social fronts, as well as
the information, telecommunications, media and advance
technology revolution for the progress of humanity. The
speaker highlighted how the international community
has failed in controlling several problems, due to doublestandard in policies adopted by some big powers in their
international relations, raising skepticism over the UN role
in maintaining international peace and security. This has
led to the continuation of conflicts around the world, the
increase in unemployment, poverty and illiteracy rates and
the proliferation of weapons of mass destruction, including
nuclear weapons and international terrorism, in addition
to natural disasters and environmental pollution in various
parts of the world, especially developing countries.
سلسلة محاضرات اإلمارات
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وزارة الخارجية
دولة اإلمارات العربية المتحدة

األمم المتحدة والمتغيرات العالمية
ِ
26 املحـاض ظـروف وغايـات تأسـيس هيئـة األمـم املتحـدة يف
ذكـر
 وقناعة، باعتبارهـا حدثـاً سياسـياً وتاريخياً مهامً للبرشيـة1945 يونيـو
 تقـوم عىل خلق نظام دويل،دول الحلفـاء بضرورة قيام منظومة عاملية
جديـد منصـف وعـادل يعمـل عىل حـل املشـكالت وحـاالت االحتالل
 وأضاف أن تزايد الـدول األعضاء يف.القامئـة بالوسـائل والطرق السـلمية
األمـم املتحـدة وتعاظم املشـكالت األهلية واإلقليميـة والدولية الناتجة
 واتسـاع الفجـوة االقتصاديـة،عـن الحـروب والنزاعـات واالسـتعامر
 عزز،واالجتامعيـة بين الدول املتقدمة والدول النامية وسـباق التسـلح
اقتنـاع أغلبيـة الـدول األعضـاء بأهمية إصلاح األمم املتحـدة وأجهزتها
 ملواكبـة التغيرات العامليـة على، خاصـة مجلـس األمـن،الرئيسـية
،املسـتويات السياسـية واألمنية والعسـكرية واالقتصاديـة واالجتامعية
واسـتثامر ثـورة املعلومـات واالتصـاالت واإلعلام والتكنولوجيا الحديثة
.مـن أجـل الرقـي بالبرشية
ِ
املحـاض النظر إىل فشـل املجتمـع الـدويل يف احتواء
كما لفـت
 بحكم قيـام بعض الدول الكربى بانتهاج سياسـة،الكثير من املشـكالت
املعايير املزدوجـة يف عالقاتها الدولية والتشـكيك يف قدرة األمم املتحدة
 مـا أدى إىل اسـتمرار،على املحافظـة على السـلم واألمـن الدوليين
النزاعـات يف مختلـف أنحـاء العـامل وازديـاد البطالـة والفقـر واألميـة
 مبا يف ذلك األسـلحة النووية واإلرهاب،وانتشـار أسـلحة الدمار الشـامل
 إضافـة إىل الكـوارث الطبيعيـة والتلـوث البيئـي يف الكثير مـن،الـدويل
 كما أن. وخاصـة يف البلـدان الناميـة،املناطـق واألقاليـم الجغرافيـة
الظروف املالية لألمم املتحدة عجزت عن تنفيذ مسـؤولياتها والتزاماتها
 وشـدد.وفقـاً للميثـاق والقـرارات ذات الصلة مبامرسـات الدول الكربى
ِ
املحـاض يف النهايـة على رضورة الحفـاظ على دور األمـم املتحـدة
باعتبارهـا املـكان األفضـل لحـل املشـكالت العامليـة بغض الطـرف عن
مواقف وسياسـات بعض الدول التي سـخرت املنظمة الدولية ألهدافها
.ومصالحهـا االستراتيجية الذاتيـة عىل حسـاب مصالـح الـدول األخرى
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Monday, February 5, 2007

2007  فرباير5 االثنني

Dr. Angela Merkel

 أنجيــال ميـركـل.د

President of the European
Council and Chancellor of the
Federal Republic of Germany

Challenges for European
Foreign Policy
Her Excellency Chancellor Angela Merkel said that the United
Arab Emirates is currently Germany’s most important trade
partner in the Gulf region and that Germany will remain
committed to enhancement of economic cooperation with
the UAE. She emphasized the need to expand existing
cooperation especially in the field of education. She shed
light on the historic European experience in establishing
a civilized model based on a unique political culture of
dialogue and renouncement of violence. She discussed
the evolution of the European Union (EU) structures and
its relations with world powers and regional emerging
powers across the world. She also discussed the activities
of the EU and its role in maintaining security in conflict
zones. However, she said that the EU will not succeed in its
endeavors unless its military might is combined with its civil
efforts to solve current conflicts. She touched upon the issue
of climate change and the importance of globalization, as
it now a collective responsibility to work toward an energy
policy. She also discussed the role of Germany in this regard
in its capacity as the current holder of the Presidency of the
European Union. She considered the two–state solution of
the Palestinian-Israeli conflict, crucial in bringing stability
to the region. She praised the Beirut Declaration issued
by the Arab League Summit recognizing Israel’s right to
exist. She reiterated the need for Iran to cooperate with the
international community regarding its nuclear ambitions—
otherwise international sanctions will be imposed. She also
alluded to the Syrian role in Lebanon.
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المستشارة األلمانية
ورئيسة المجلس األوروبي
جمهورية ألمانيا االتحادية

التحديات التي تواجه السياسة
الخارجية األوروبية
ذكـرت املستشـارة الدكتـورة أنجيلا ميركل أن دولـة اإلمـارات العربية
املتحـدة تعـد يف الوقـت الراهن أهـم رشيك تجاري بالنسـبة إىل أملانيا
 وأن أملانيـا سـتظل ملتزمة بتعزيـز التعاون.يف منطقـة الخليـج العـريب
 وشـددت عىل رضورة توسـيع فرص التعاون يف حقل،االقتصادي معها
 وينبغـي لكلتـا الدولتين مواصلـة العمـل مـن أجـل توسـيع،التعليـم
.مجـاالت التعاون الوثيـق القائم
كما اسـتعرضت ميركل التجربـة التاريخيـة األوروبيـة يف
التأسـيس لنمـوذج حضـاري يرتكز عىل ثقافة سياسـية فريدة أساسـها
 وناقشـت التطـور الحاصـل يف هيـاكل االتحـاد،الحـوار ونبـذ العنـف
األورويب وعالقاتـه بالقـوى الدوليـة والقـوى اإلقليميـة الصاعـدة عبر
 كما تحدثـت عـن نشـاط االتحـاد األورويب يف حفـظ األمـن.العـامل
 بحسـب املستشـارة، غير أن االتحـاد األورويب،باملواقـع املشـتعلة
 لـن ينجـح يف مسـاعيه ما مل تقترن قوته العسـكرية بجهوده،األملانيـة
.املدنيـة للتغلـب على الرصاعـات الحاليـة
كما تطرقـت ميركل إىل موضـوع التغيرات املناخيـة وأهميـة
العوملـة التـي جعلتنا نتحمل مسـؤولي ًة مشترك ًة يف ما يتعلق بسياسـة
،الطاقة ودور أملانيا يف هذا الشـأن بصفتها ترأس حالياً االتحاد األورويب
واعتبرت أن تسـوية الصراع الفلسـطيني – اإلرسائيلي تشـكل أهميـ ًة
،حاسـم ًة يف تحقيـق االسـتقرار يف املنطقـة على أسـاس حـل الدولتين
مشـيدة بإعلان بيروت الصـادر عـن قمـة جامعـة الـدول العربيـة
 وشـددت عىل رضورة تعـاون إيران،املعترف بحـق إرسائيل يف الوجود
مـع املجتمـع الـدويل بخصـوص ملفهـا النـووي تحـت طائلـة التعرض
. كما عرجـت على الـدور السـوري يف لبنان.لعقوبـات دوليـة
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Tuesday, February 6, 2007

Sureesh Mehta
Chief of Naval Staff
Indian Navy
Republic of India

Indian Maritime and Security
Interests with a Special Relevance
to the Gulf Region
In his lecture, Admiral Sureesh Mehta discussed India’s
broad strategic perspectives, particularly the significance
of the maritime dimension and challenges to maritime
security, and highlighted the importance of the Gulf in
the Indian strategic calculus. He mentioned a number of
India’s cultural, historical, geographical and population
resources, saying that India is a modern state that had
gained independence 60 years ago. Mehta discussed
how the economic projections indicate that its economy
will be the world’s 4th largest by 2020 and the 2nd largest
by 2050. He said the geo-strategic location and close
proximity of the Gulf is important to India from both
the economic and security viewpoints. Centuries-old
interactions between India and the Gulf region and the
region’s centrality in the Islamic world make the Gulf
politically important. India and the Gulf states enjoy
a strong and friendly relationship based on historical
contacts, and shared traditions and values. He added
that the asymmetric threats to shipping and maritime
trade do not augur well for the economy of the Indian
Ocean Region and Gulf littoral states. There is a need for
these countries to advance cooperative security ventures
and formulate new ideas of collective maritime security
if peace, tranquility and economic well-being are to
reign supreme.
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2007  فرباير6 الثالثاء
سوريش مهتا
رئيس أركان سالح البحرية الهندي
سالح البحرية الهندي
جمهورية الهند

المصالح البحرية واألمنية
الهندية ذات العالقة الخاصة
بمنطقة الخليج العربي
املحاضة اآلفاق االستراتيجية
ناقش األمريال سـوريش مهتا يف هذه
َ
، وبخاصة أبعاد األمن البحري وتحدياته،العريضة لجمهورية الهند
 واسـتعرض.وأكـد أهميـة الخليـج يف حسـابات الهنـد االستراتيجية
عـددا ً مـن مؤهلات الهنـد الثقافيـة والتاريخيـة والجغرافيـة
ً عامـا60  وقـال إنهـا اليـوم دولـة عرصيـة مسـتقلة منـذ،والسـكانية
 سيصبح رابع اقتصاد،2020 وتشري التوقعات إىل أن اقتصادها عام
.2050  والثالـث بحلـول عـام،يف العـامل
كما توقـف األميرال مهتـا عنـد خصوصيـة املوقـع الجغرايف
 وأهميـة ذلـك مـن، وقربهـا مـن الخليـج،االستراتيجي للهنـد
الناحيتين االقتصاديـة واألمنيـة؛ مضيفـاً أن التفاعـل بين الهنـد
 وقـد تعـزز بفضـل،ومنطقـة الخليـج يعـود إىل مئـات السـنني
 والتقاليـد،الروابـط املبنيـة على الصداقـة والتواصـل التاريخـي
 وأضـاف أن التهديـدات املختلفـة التـي تتعـرض.والقيـم املتبادلـة
 ال تبشر بالخير،لهـا صناعـة الشـحن البحـري والتجـارة البحريـة
القتصـادات منطقـة املحيـط الهنـدي ودول الخليـج املتشـاطئة
 وخلـص إىل القـول إن تأمين السـلم واالزدهـار االقتصـادي.معـه
يفـرض على هـذه الـدول جميعـاً العمـل على تعزيـز مرشوعـات
 وصـوغ أفـكار جديـدة تهـدف إىل تحقيـق األمـن،األمـن التعـاوين
.البحـري الجامعـي
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2007  فرباير18 األحد
يوشكا فيشر

Former German Foreign Minister
and Vice Chancellor
Federal Republic of Germany

وزير الخارجية
ونائب المستشار سابق ًا
جمهورية ألمانيا االتحادية

The New World Order
in the 21st Century

النظام العالمي الجديد
في القرن الحادي والعشرين

Joschka Fischer said the end of the Cold War saw not
only the fall of the Berlin Wall but also the crumbling
of the foundations of the post-World War II global
order. He pointed out to criticism leveled against Francis
Fukuyama’s theory about the end of history, referring to
the transformations that revealed not only the vulnerability
of the American economy and national security, but also
the vulnerability of an international system and a global
political order whose stability had previously hinged on the
central bipolar conflict between the victors of the Second
World War: the United States and the Soviet Union.

ِ
املحـاض أن نهايـة الحرب الباردة مل تشـهد سـقوط جدار برلني
ذكـر
 بـل شـهدت انهيـار أساسـات النظـام العاملي الذي سـاد يف،فحسـب
 واسـتعرض االنتقـادات التي.مرحلـة مـا بعد الحـرب العاملية الثانية
 مشيرا ً إىل،طالـت نظريـة فرانسـيس فوكويامـا حـول نهايـة التاريخ
أن تلـك التحـوالت مل تبرز ضعـف االقتصـاد األمرييك وأمنـه القومي
 والنظـام، بـل برهنـت على مـدى ضعـف النظـام الـدويل،فحسـب
السـيايس العاملـي الـذي كان يسـتمد اسـتقراره مـن رصاع القطبيـة
 الواليـات: بين القوتين املوجهتين للحـرب العامليـة الثانيـة،الثنائيـة
.املتحـدة األمريكيـة واالتحاد السـوفيتي

He added that the challenges facing the international
community today are vastly more complex and their
potential consequences are more dangerous to global
stability than during the Cold War period. The necessity
for a new global order with the strength and legitimacy
to combat these challenges has become acutely apparent
in the aftermath of the post 9/11 US war on Iraq. He
asserted that lasting stability and security in the Middle
East is one of the central issues in global politics and will
be one of the foundations of the global political order
of the 21st century. Achieving it, he added, will require a
strategy that can balance the interests of the region’s most
important actors, foresee a modernization of the states of
the Middle East, and above all, tackle the various conflicts
in the region comprehensively. Sustainable success can
only be achieved by a “deliberate and premeditated” return
to multilateralism.

ِ
املحـاض أن التحديـات التـي تواجه املجتمـع الدويل
وأضـاف
 وغدت تداعياتها املحتملة أشـد خطورة،ً اليـوم أضحـت أكرث تعقيـدا
. مما كانـت عليـه خلال الحـرب البـاردة،على االسـتقرار العاملـي
 يتمتـع بالقـوة،مـا يفـرض الحاجـة إىل صياغـة نظـام عاملـي جديـد
والرشعيـة؛ والسـيام يف أعقـاب حـرب الواليـات املتحـدة األمريكيـة
 وأكـد أن تحقيـق.2001  سـبتمرب11 على العـراق بعـد أحـداث
االسـتقرار واألمـن الدامئين يف الشرق األوسـط هما مـن القضايـا
 وسـيكونان من األسـس املهمة للنظام،املحورية يف السياسـة العاملية
ِ
املحـاض
 وأضـاف.السـيايس العاملـي يف القـرن الحـادي والعرشيـن
 البـد مـن وجـود استراتيجية تسـتطيع تحقيـق،أنـه لتحقيـق ذلـك
 والتطلـع إىل،املوازنـة بين مصالـح أهـم القـوى الفاعلـة يف املنطقـة
 والعمل على املعالجة،إلحـاق دول الشرق األوسـط بركـب الحداثة
 وهـو ما ال يتم،الشـاملة ملختلـف الرصاعـات والنزاعـات يف املنطقـة
. إىل التعدديـة الدوليـة،»إال بالعـودة بــ «إرصار وترصـد
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Wednesday, February 21, 2007

Tjaco van den Hout
Secretary General
Permanent Court of Arbitration
Kingdom of the Netherlands

The Role of Arbitration in Resolving
Disputes between States
Tjaco van den Hout said the Permanent Court of
Arbitration (PCA) administers several different procedures,
including arbitration, conciliation and fact-finding in
disputes involving various combinations of states, private
parties and intergovernmental organizations. He pointed
to an increase in cases brought before the PCA over
the last five years, explaining that cases submitted for
arbitration are divided into two categories: one concerns
existing treaties and the other includes disputes relating to
matters of national sovereignty, environmental rights or
other subjects. He explained the advantages of arbitration
and its mechanisms where a team of experienced
arbitrators are appointed by consent of both disputing
parties and each party has the right to appoint at least one
arbitrator. In addition, both parties agree on the selection
of three additional arbitrators. Countries have the right
to participate directly in the formation of the court panel
and nominate its citizens to it. Both parties and arbitrators
must agree on the date and time, and the arbitration
procedures are carried out at a venue agreed upon by the
concerned parties as well as the language to be used in the
arbitration process. He mentioned examples of successful
arbitration such as the territorial dispute between Yemen
and Eritrea when the Eritrean armed forces occupied an
island in the Red Sea and the Yemeni forces occupied
another. Eritrea claimed that it inherited the islands from
Ethiopia while Yemen claimed it inherited them since the
Middle Ages before the Ottoman occupation. The PCA
ruled that Eritrea has the sovereignty over two islands and
Yemen has the sovereignty over other islands.
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2007  فرباير21 األربعاء
تاكو فان دن هاوت
األمين العام
محكمة التحكيم الدائمة
مملكة هولندا

دور التحكيم في
فض النزاعات بين الدول
ِ
املحــاض عــن اعتــاد محكمــة التحكيــم الدامئــة
تحــدث
ـي
ّ عــى عــدد مــن اإلج ـراءات مثــل التحكيــم واملصالحــة وتقـ
 وأشــار إىل تزايــد القضايــا املعروضــة،الحقائــق يف حــل املنازعــات
 مشــرا ً إىل تــوزع،عليهــا خــال الســنوات الخمــس األخــرة
 األول يتعلــق مبعاهــدات:امللفــات املعروضــة للتحكيــم إىل نوعــن
 أمــا الثــاين فيشــمل الخالفــات املتعلقــة مبســائل الســيادة،قامئــة
. أو غريهــا، أو الحقــوق البيئيــة،الوطنيــة
ِ
 إذ يتـم،املحـاض مزايـا التحكيـم وآليـات عملـه
ورشح
تعيين محكّـم ميتلـك مـن املعـارف والخبرات مـا يق ّر بـه الطرفان
. ولـكل طـرف الحـق يف تعيين محكّـم واحـد على األقل.املعنيـان
ويوافـق كال الطرفين أيضـاً على اختيـار ثالثـة أعضـاء إضافيين
 كما يحـق للدول أن تشـارك يف تشـكيل هيئـة املحكمة.للتحكيـم
 عىل أن، ولهـا حق تعيين مواطنيها يف هذه الهيئـة،بشـكل مبـارش
 وتتـم إجراءات،يتـم االتفـاق على الزمان بني األطـراف واملحكّمني
 وكذلك األمر بالنسـبة،التحكيـم يف مـكان تختاره األطـراف املعنية
.إىل اللغـة التـي سـيتم اسـتخدامها يف التحكيـم
ِ
 مثل،املحـاض إىل عـدد مـن منـاذج التحكيم الناجحـة
وأشـار
مـا جـرى بني اليمـن وإريرتيـا عندما اسـتولت القـوات اإلريرتية عىل
إحـدى الجـزر يف البحـر األحمـر وقامـت القـوات اليمنية بالسـيطرة
 يف، وقـد أفـادت إريرتيـا بأنهـا ورثت الجـزر مـن إثيوبيا.على أخـرى
حين زعمـت اليمن أنهـا ورثتها من العصـور الوسـطى يف الفرتة التي
 وقضت املحكمـة يف حكمها بـأن إلريرتيا.سـبقت االحتلال العثماين
.السـيادة عىل جزيرتني ولليمن السـيادة عىل عدد من الجزر األخرى
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Tuesday, March 20, 2007

2007  مارس20 الثالثاء

Anatoliy Zlenko

أناتولي زلينكو

Advisor to the Prime Minister of Ukraine for Special
International Affairs
Ukraine

مستشار رئيس وزراء أوكرانيا للشؤون
الدولية الخاصة
جمهورية أوكرانيا

صياغةاستراتيجيةالسياسةالخارجية
Formation of the Foreign Policy Strategy
 العالقات الثنائية بين أوكرانيا:األوكرانية
of Ukraine: Bilateral Relations between
ودولة اإلمارات العربية المتحدة في سياق
Ukraine and the UAE in the Context of
توطيد التعاون بين أوكرانيا ودول الخليج
Boosting Ukraine–Gulf Cooperation
Anatoliy Zlenko discussed the trends in the Ukrainian
foreign policy toward further integration into European
and Euro-Atlantic political and economic bodies due to
similarity of culture way of thinking and understanding
within the Europe. Therefore, Ukraine needs to hold
its citizens to the European standards of life style. He
highlighted the energy and technological needs of Ukraine
and its interest in the establishment of regional security
spheres. Given its current position, he said that Ukraine
has the potential to transform itself into a regional player
by acting as a mediator in solving regional issues between
neighboring states and the European Union. Its position as
a “transit” state that funnels oil and natural gas to Western
Europe, combined with its industrial and human capital,
could enable it to play a larger role in the region.
He confirmed that Ukraine accords great importance
to building bilateral relations based on cooperation with the
UAE and the other Gulf states in order to enhance trade
and partnership in implementing investment projects. He
asserted his country’s readiness to carry out investment
projects and offer its advanced products in areas of aviation,
heavy machinery, agriculture, petroleum engineering, in
addition to its ability to provide efficient technical services
for the UAE satellites launching. He said the expected
visit of the Ukrainian Prime Minister HE Mr. Viktor
Yanukovych to the UAE – and other countries in the
region – this year, will provide the groundwork for
boosting bilateral cooperation.
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ِ
املحـاض عـن اتجـاه السياسـة الخارجيـة األوكرانيـة نحـو
تحـدث
التكامـل األورويب واليوروأطلسي؛ بحكـم تشـابه الثقافـة وتقـارب
العقليـة وأسـاليب الفهـم داخـل الفضـاء الجغـرايف األورويب؛ وبالتـايل
 كما.رضورة تطبيقهـا املعايير األوروبيـة يف منـط عيـش املواطنين
 واهتاممها،تطـرق إىل احتياجـات أوكرانيـا مـن الطاقـة والتكنولوجيـا
 وأضاف أن وضـع أوكرانيا الحايل يفتح،بإنشـاء مجـاالت أمنية إقليمية
 من خلال القيام،أمامهـا فرصـة التحـول إىل «العـب» إقليمـي فعـال
بـدور الوسـيط يف حـل القضايا اإلقليميـة بني بلدان املنطقـة واالتحاد
األورويب؛ كونهـا دولـة «ترانزيـت» ملـرور أهـم أنابيـب النفـط والغـاز
 وامتالكهـا قـدرات صناعيـة وطبيعيـة وبرشيـة،األوروبيـة يف أراضيهـا
.هائلـة
ِ
املحـاض إىل اهتمام أوكرانيـا يف سياسـتها الخارجية
كما أشـار
ببنـاء عالقـات تعـاون مع دولة اإلمـارات العربية املتحـدة وبقية دول
 مـن أجـل تطويـر التجـارة واملشـاركة يف تنفيـذ مرشوعـات،الخليـج
 وعرض، وأكد اسـتعداد بالده لطرح مرشوعات اسـتثامرية،اسـتثامرية
منتجاتهـا املتطـورة يف صناعـة الطيران واآلليـات الثقيلـة والزراعـة
،وإنتـاج املعـدات واألجهـزة التـي تُسـتخدم يف قطاع اسـتخراج النفط
باإلضافـة إىل قدرتهـا على تقديـم الخدمـات الفنيـة ذات الكفـاءة
 كما شـدد على أهميـة الزيارة.إلطلاق األقمار الصناعيـة اإلماراتيـة
املرتقبـة لرئيـس وزراء أوكرانيـا السـيد فيكتـور يانوكوفيتـش إىل دولة
،اإلمـارات العربيـة املتحـدة وعدد مـن دول املنطقة خالل هـذا العام
.واآلمـال املعقـودة عليهـا للرقـي بالعالقـات الثنائية
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Sunday, May 13, 2007

Dr. Nasser bin Mohammed Al-Bakmi
Member of the Academic Staff
King Fahd Security College
Kingdom of Saudi Arabia

Fighting Information Crimes and Its
Implementation in the Gulf Countries
Dr. Nasser Bin Mohammed Al-Bakmi defined the concept
of information crimes as “all acts or abstinence that would
result in an assault on tangible or intangible monetary
value and that are the direct or indirect result of the
intervention of information technology.” He said there are
two opinions regarding the definition of the legal nature
of the information: the first is traditional and says that the
information has a special type of nature, and the second
is modern and says that the information is only a newly
formed group of values. He explained that the traditional
criminal law is not sufficient, in principle, to confront this
new form of crime; and for that reason an intervention
was made by modifying the existing laws, or the issuance
of some legislations that aims at imposing criminal law
protection to the information on the local and international
levels. He added that if one follows what has been achieved
in the Arabic counties in this regard, it is obvious that these
countries have not developed its punishment legislation
to confront the information crimes as has happened in
the advanced countries; however it is serious in protecting
the author’s rights for computer software specifically. The
Gulf countries are more involved in this respect where the
Sultanate of Oman and the United Arab Emirates and the
Kingdom of Saudi Arabia have developed special systems
to confront the information crimes. According to the
speaker, the successful confrontation of the information
crimes requires an increase in cooperation by means of
common systems and treaties on the international level
generally, and on the Gulf and Arab levels in particular.
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2007  مايو13 األحد
 ناصر بن محمد البقمي.د
عضو هيئة تدريس
كلية الملك فهد األمنية
المملكة العربية السعودية

مكافحة الجرائم المعلوماتية
وتطبيقاتها في الدول الخليجية
ِ
املحـاض مفهـوم الجرائـم املعلوماتيـة بأنهـا «كل فعـل أو
عـ ّرف
،امتنـاع مـن شـأنهام االعتـداء على األمـوال املاديـة واملعنويـة
ويكونـان ناجمين بطريقـة مبـارشة أو غير مبـارشة عـن تدخـل
 وذكـر وجـود اتجاهين للـرأي حـول تحديد.»التقنيـة املعلوماتيـة
 يـرى أن للمعلومات، األول تقليدي:الطبيعـة القانونيـة للمعلومـة
 يـرى أن املعلومـات مـا، والثـاين حديـث،طبيعـة مـن نـوع خـاص
 وأضـاف أن القانـون.هـي إال مجموعـة مسـتحدثة مـن القيـم
 ملواجهـة هـذا، مـن حيـث املبـدأ،الجنـايئ التقليـدي ال يكفـي
الشـكل الجديـد من اإلجـرام؛ لذلك تم التدخل عـن طريق تعديل
 أو إصـدار بعـض الترشيعـات التـي تهـدف إىل،النصـوص القامئـة
:فـرض الحاميـة القانونيـة الجنائيـة للمعلوماتيـة على املسـتويني
ِ
املحـاض أنـه مـن خلال التتبـع ملا تم
 وأضـاف.الداخلي والـدويل
 يتضح أن هـذه الدول،إنجـازه يف الـدول العربيـة بهـذا الخصـوص
مل تطـور ترشيعاتهـا العقابيـة ملواجهـة الجرائـم املعلوماتيـة كما
 إال أنهـا تأخـذ مب ِّد حامية حـق املؤلف،حـدث يف الـدول املتقدمـة
 وتبرز الـدول الخليجية يف هذا.ً إىل برامـج الحاسـب اآليل تحديـدا
املجـال؛ حيـث طـورت سـلطنة عمان ودولـة اإلمـارات العربيـة
املتحـدة واململكـة العربيـة السـعودية نظماً خاصـة؛ ملواجهـة
 كما تحدث عن متطلبـات املواجهة الناجعة.الجرائـم املعلوماتيـة
 زيـادة، بحسـب املحـارض،لجرائـم املعلوماتيـة التـي تتطلـب
 عىل املسـتوى، عـن طريـق املعاهدات والنظم املشتركة،التعـاون
. واملسـتويني العـريب والخليجـي خاصـة،الـدويل عامـة
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االثنني  5نوفمرب 2007
د .بولين بيكر
رئيس منظمة صندوق السالم
واشنطن
الواليات المتحدة األمريكية

الدول الضعيفة واألمن المستدام
«العراق :دراسة حالة»
ِ
املحـاضة الدول الضعيفة أحد أكبر التهديدات التي تواجه
اعتبرت
السـلم واألمـن العامليين يف الوقـت الراهـن .ففـي السـابق كان
التهديـد الرئيسي للسلام العاملـي يأيت مـن التنافـس األيديولوجي
أو العسـكري أو االقتصـادي بين الـدول املتنافسـة ،أمـا يف الوقـت
الحـايل فالتهديـدات القاتلـة تنمـو داخـل الـدول نفسـها؛ بفعـل
عـدد مـن العوامـل؛ مثـل :التوتـرات التـي تحـدث بين الجامعات
املختلفـة داخـل الدولـة ،ووجـود الجامعـات املتطرفـة التـي لهـا
أجنـدات سياسـية متطرفة ،وأنظمـة الحكم املتداعيـة التي تحاول
فـرض طموحات عسـكرية عدوانيـة ،والنخب الفاسـدة التي تحرم
شـعوبها الحريـات والخدمـات األساسـية .كما تسـاءلت املحارضة
عـن األسـباب التي تجعل هـذه الدول ضعيفـة أو مخفقة؟ وكيف
ميكـن وقـف تدهـور هذه الـدول للحيلولـة دون تحولهـا إىل حالة
عنـف واسـعة النطـاق ومـا ميكـن أن يفعلـه املجتمـع الـدويل
إلعـادة بنـاء هـذه الـدول فيام بعـد وما يجـب أن يفعلـه الحتواء
آثـار إخفـاق هـذه الـدول للحيلولـة دون انتشـارها .كما اتخـذت
ِ
املحـاضة موضـوع العـراق حال ًة لدراسـة الدولة الضعيفـة ،ذاكرة
أنـه منـذ عـام  2003حتـى اآلن صـدرت سـبعة تقاريـر ،تق ِّيـم
مجموعـة مكونـة مـن اثنـي عشر مـؤرشا ً اجتامعيـاً واقتصاديـاً
وسياسـياً مـن مـؤرشات خطـر الصراع يف العـراق ،كما ناقشـت
مـن خاللها خطوط االتجاهات الرئيسـية ،ورسـم خريطـة للبدائل
املسـتقبلية ،واملسـاوئ واملزايـا التـي ينطـوي عليهـا اتجـاه جديـد
يدعـو إىل إنشـاء «اتحـاد الـدول العراقية» يف ضوء السـيناريوهات
األخـرى املحتملـة لتطـور الوضـع العراقي.
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Monday, November 5, 2007

Dr. Pauline Baker

)President, Fund for Peace (FfP
Washington
United States of America

Failed States and Sustainable Security:
A Case Study of Iraq
Dr. Pauline Baker considered that weak and failing states
rank among the world’s greatest threats to international
peace and security today. While major threats to world
peace used to come mainly from ideological, military,
or economic competition among competing states,
in modern times lethal threats are growing within
states from a variety of factors, such as tensions among
different groups within the state, extremists groups with
radical political agendas, faltering regimes asserting
militaristic ambitions, and venal elites depriving their
own people of basic freedoms and services.
Using Iraq as a case study, Dr. Baker addresses
?several questions. What are weak and failing states
?How do we recognize them? What do they signify
Can they be prevented? What do they signify for the
international community as a whole? Based on a series
of reports since 2003 that evaluate 12 social, economic
and political indicators of conflict risks in Iraq, Dr. Baker
discussed major trend lines, mapped out future options,
and weighed the pros and cons of a new direction calling
for the creation of a “Union of Iraqi States” in light of
other possible scenarios for the development of the
situation in Iraq.
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Tuesday, November 6, 2007

Ulrich Cubasch

Professor
Freie Universitaet in Berlin
Federal Republic of Germany

Climate Change: Present, Past
and the Future
Ulrich Cubasch presented a number of direct measurements of the earth’s climate that show an increase of
0.74 degrees Celsius in the average surface temperature
during the last 100 years. During the same period,
widespread changes in the precipitation pattern have also
been observed as well as the Arctic sea ice shrinking by
2.7 percent per decade. He said industrialization since
1750, along with the burning of fossil fuels that alter the
composition of the atmosphere, is seen as the major reason
for this climate change.
He outlined future scenarios about climate change
according to levels of population growth, standard
of living in societies and people’s energy needs. He
discussed the impact of global warming on the climate
system, using data from eight European models to
estimate the climate change in the Arabian Peninsula.
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2007  نوفمرب6 الثالثاء
أولريخ كوباش
أستاذ
جامعة برلين الحرة
جمهورية ألمانيا االتحادية

 في الحاضر:تغير المناخ
والماضي والمستقبل
ِ
 وقـدر،املحـاض عـددا ً مـن القياسـات املبـارشة ملنـاخ األرض
قـدم
 درجة مئوية0.74 زيـادة يف متوسـط حـرارة سـطح األرض مبقـدار
 صاحبتها تغيرات واسـعة يف كمية،خلال السـنوات املئـة األخيرة
 وأضـاف أن جليـد منطقـة القطـب،األمطـار خلال الفترة نفسـها
 كما توقف عند. كل عشر سـنوات%2.7 الشمايل يتقلـص بنحـو
 إىل جانب،1750  التـي بدأت منـذ عـام،تأثير نشـاطات التصنيـع
حـرق الوقـود األحفوري على التغريات املناخية لتسـببه املبارش يف
.تبديـل تركيبـة الغلاف الجوي
ِ
املحاض سـيناريوهات مسـتقبلية حول التغري
كام اسـتعرض
 واملعيشـة يف،املناخـي بحسـب تبايـن مسـتويات النمـو السـكاين
 وتعـرض لتداعيـات االحتباس.املجتمعـات وحاجاتهـا مـن الطاقـة
 مشيرا ً إىل اسـتخدام،الحـراري على اضطـراب النظـام املناخـي
بيانـات مجمعـة مـن مثانيـة منـاذج أوروبية حـول تقديـر أثر تغري
.املنـاخ يف شـبه الجزيـرة العربيـة
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Wednesday, November 7, 2007

Rahul Roy-Chaudhury

Head of South Asia Program
International Institute for Strategic Studies (IISS)
United Kingdom

Securing Energy: The Developing
Sino–Indian Rivalry in
the Indian Ocean
The lecture discussed energy security in the Indian Ocean
Region where an unprecedented development, the rise of
two large Asian economic giants – China and India – is
taking place simultaneously. The speaker asserted that
the expansion of both countries’ naval forces to defend
“growing maritime interests,” has raised concerns over their
developing naval rivalry in the region. India is concerned
over Chinese assistance in the construction of Gwadar Port
in southern Pakistan and ports and pipelines in Myanmar.
India perceives these activities as an attempt by China to
gain permanent access to the Indian Ocean for the first
time, and encircle India strategically. At the same time,
China has expressed concerns over the activities in the
Indian Ocean of a quadrilateral group of democratic states
– the United States, Japan, Australia and India – and the
growing defense and strategic relationship between India
and the United States. China perceives these activities as an
attempt to contain it. The increased Chinese naval presence
and activities in the Indian Ocean are countered by bilateral
Indian naval exercises with Singapore a Vietnam in the
South China Sea. Both India and China are simultaneously
building defense relations and supplying arms to South
Asian countries. The speaker concluded that to ensure
future stability and security in the Indian Ocean, it will
be critical to build Sino–Indian naval confidence through
maritime and diplomatic cooperation in the region.
Confidence building process could encompass measures
such as the establishment of an official bilateral dialogue on
maritime security, and attempts to cooperate on issues such
as search and rescue (SAR) operations, maritime safety
and security, and marine environment protection and
preservation in the Indian Ocean.
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2007  نوفمرب7 األربعاء
راهول روي – شودوري

رئيس برنامج جنوب آسيا
المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية
المملكة المتحدة

 التنافس البحري:تأمين الطاقة
المتطور
الهندي-الصيني
ِّ
في المحيط الهندي
املحـاضة قضيـة تأمني الطاقة يف منطقة املحيـط الهندي؛ حيث
تناولـت
َ
– يُ َعـ ُّد الصعـود املتزامـن لعمالقين آسـيويني كبرييـن – الصين والهنـد
،تطـورا ً غري مسـبوق؛ فمعدالت النمو االقتصـادي العالية لهذين البلدين
 جعلتهام أرسع أسواق الطاقة،املرتبطة باحتياجاتهام املتنامية إىل الطاقة
 وأدى ذلـك إىل زيـادة جوهريـة يف حركة الشـحن الصينية.منـوا ً يف العـامل
 وإىل تكوين كل من الصني والهند بنية تنافسـية خاصة،باملحيط الهندي
ِ
املحـاض أن قيـام البلديـن بتوسـعة قواتهما
 وأكـد.بالطاقـة يف املنطقـة
 أدى إىل إثـارة املخاوف،»البحريـة للدفـاع عـن «مصالح بحريـة متناميـة
 وتشـعر الهند بالقلق من املسـاعدة التي.من تنافسـهام البحري املتطور
 ويف املوانئ وخطوط،تقدمها الصني يف بناء ميناء غوادار جنوب باكستان
 وتـرى الهنـد يف هذه النشـاطات محاولة من جانب.األنابيـب يف ميامنـار
 ولتطويق الهند،الصين للوصـول الدائـم إىل املحيط الهندي للمـرة األوىل
تعب الصني عن قلقها من النشـاطات الجارية يف املحيط
ِّ  كام.ًاستراتيجيا
، واليابان، الواليات املتحـدة األمريكيـة:الهنـدي مـن قبـل أربع دول هـي
 ومن العالقة الدفاعية واالستراتيجية املتنامية بني الهند، والهند،وأستراليا
 وترى يف هذه النشـاطات محاولة الحتواء،والواليـات املتحـدة األمريكيـة
 وتُجابَـه نشـاطات الصين ووجودهـا البحـري يف املحيـط الهندي.الصين
كل من
ٍّ بتدريبـات بحريـة ثنائية تجريها الهند يف بحـر الصني الجنويب مع
 إىل بناء عالقات، يف آنٍ واحد، كام تعمد الهند والصني.سـنغافورة وفيتنام
ِ  وخلص.دفاعية مع دول جنوب آسـيوية وتز ِّودانها باألسـلحة
املحاض إىل
 ال ب َّد من بناء،ًأنـه لضامن االسـتقرار واألمـن يف املحيط الهندي مسـتقبال
ًثقـة بحريـة صينية–هندية من خلال تعاون البلدين بحرياً ودبلوماسـيا
 وميكـن أن تشـمل عمليـة بنـاء الثقـة إجـراءات مثـل إقامـة.يف املنطقـة
 وبذل جهـود للتعاون يف،حـوار رسـمي بني البلديـن حول األمن البحـري
 وحامية البيئة، والسلامة البحرية،مسـائل مثل عمليات البحث واإلنقاذ
.البحريـة يف املحيط الهنـدي واملحافظة عليها
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Sunday, November 25, 2007

Omar Al-Rawi

Member of the Legislative Assembly
of the State of Vienna, Republic of Austria

Contemporary Islam in Europe
The lecture discussed the situation of Muslims in Austria
as an example of Islamic coexistence in Europe where the
Muslim Austrians Initiative was created in 1999 with the aim
of promoting the social integration of Muslims in the public
domain and to correct the often distorted picture of Islam.
The main challenge is to prevent fears and anxieties from
the wider population vis-à-vis Muslims by encouraging
more intensive interaction and pro-active behavior of
Muslim citizens in the public sphere. The speaker confirmed
that the aim of the project is to facilitate access of Muslims
to the public sphere by allowing bottom-up democratic
participation. Muslims in Austria are familiar with local
cultural structures while at the same time functioning as
“insiders” of Islam and its cultural developments. Therefore
the Muslim Austrians Initiative plays a constructive
role as an intermediary between different religions and
cultures. Muslim women, who are largely absent from the
labor market in spite of their qualifications, have a high
potential for the enrichment of the community. Austria is
committed to helping them gain self-confidence through
the collaboration with existing associations and institutions.
Efforts are directed toward overcoming old prejudices
by providing better information. Wrong assumptions
about Islam and current frustrations can be countered if
Muslims become more visible in the Austrian society. Also,
xenophobia against Muslims in Austria and in Europe
can be addressed by intensified contacts with the Austrian
population beyond personal relationships. A Muslim way of
life has its place in local society.
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2007  نوفمرب25 األحد
عمر الراوي
عضو المجلس التشريعي لوالية فيينا
جمهورية النمسا

اإلسالم المعاصر في أوروبا
املحاضة حالة املسـلمني يف النمسـا كأحد مناذج التعايش
ناقشـت
َ
 حيث أنشـئت مبادرة املسـلمني النمسـاويني،اإلسلامي يف أوروبـا
؛ بهـدف تعزيـز اندمـاج املجتمـع اإلسلامي يف املجـال1999 عـام
 وتبديـد مصادر، وتصحيـح الصـورة املشـ َّوهة غالباً لإلسلام،العـام
الخـوف والقلـق الكامنـة لـدى القاعـدة الواسـعة مـن الشـعب
ِ
املحـاض أن الهدف من املرشوع
 وأكد.النمسـاوي تجـاه املسـلمني
 مـن،هـو تسـهيل تفاعـل املسـلمني والبيئـة العامـة يف البلاد
خلال املشـاركة الدميقراطيـة املنطلقـة مـن القاعـدة؛ فاملسـلمون
،حـق املعرفـة
َّ يف النمسـا يعرفـون الرتكيبـات الثقافيـة املحليـة
ويخدمـون بوصفهـم جـزءا ً مـن قلـب عـامل اإلسلام وتطوراتـه
الثقافيـة؛ ولذلـك تلعـب مبـادرة املسـلمني النمسـاويني دورا ً ب ّنا ًء؛
 أما النسـاء.بوصفهـا وسـيطاً بني أتبـاع مختلف األديـان والثقافات
املسـلامت – وهـن الغائبـات بشـكل واسـع عن سـوق العمل عىل
الرغـم مـن مؤهالتهـن – فيتمتعـن بطاقـة عاليـة ميكنهـا إثـراء
تجربـة املجتمـع؛ ولذلـك هنـاك التـزام ملسـاعدتهن على كسـب
. من خالل التعـاون والنقابات واملؤسسـات القامئة،الثقـة بالنفـس
 بالعمل عىل،وتصـب الجهـود يف التغلـب على التحيـزات القدميـة
ُّ
 وسـيكون يف اإلمكان مواجهـة االفرتاضات،تقديـم املعلومـة املثىل
 إذا عـ َّزز املسـلمون، واإلحباطـات الحاليـة،الخطـأ حـول اإلسلام
 كما ميكـن معالجة.ظهورهـم وحضورهـم يف املجتمـع النمسـاوي
، التـي متـا َرس ضد املسـلمني يف النمسـا وأوروبا،كراهيـة األجانـب
بتكثيـف التواصـل مـع السـكان النمسـاويني إىل حـ ٍّد يتعـدى
العالقـات الشـخصية؛ فأسـلوب حيـاة املسـلمني لـه مكانتـه يف
.املجتمـع املحيل
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الثالثاء  27نوفمرب 2007
معالي راشد
عبداهلل النعيمي
وزير الخارجية السابق
دولة اإلمارات العربية المتحدة

السياسة الخارجية لدولة اإلمارات
العربية المتحدة بين نهج الماضي
ورؤية المستقبل
املحـاضة مسيرة االتحاد يف دولـة اإلمـارات العربية املتحدة منذ
تناولـت
َ
ِ
املحـاض إىل أن بريطانيـا
اإلرهاصـات األوىل حتـى عـام  .2007وقـد أشـار
قبـل انسـحابها مـن الخليـج مل تؤسـس لقيـام دولـة أو إدارة تصلـح لقيام
دولـة .ولكـن بتضافر جهود الحكام والشـعب ،بدأ التفكري يف إنشـاء دولة
اإلمـارات العربيـة املتحـدة ،بعد الوصـول إىل اسـتنتاج مفـاده أن الوحدة
هـي السـبيل الوحيـد للحفاظ على االسـتقرار .وقـد بـرز دور املغفور له
بـإذن اللـه تعـاىل الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان ،ط َّيـب اللـه ثـراه،
بصفتـه قائـدا ً مؤمنـاً بالوحـدة من خلال الدفع يف اتجاه التحضري ألسـس
االتحاد .وبفضل إرصاره عىل الخروج باتفاق؛ تم تشـكيل اتحاد من سـت
إمـارات ،ثـم انضمـت رأس الخيمـة الحقـاً إىل االتحاد .وعند قيـام االتحاد
مل تكـن البيئـة صالحـة للبـدء يف عملية التنميـة ،كام أن الكثري مـن الدول
العربيـة ودول الجـوار مل ترحـب باالتحـاد؛ ولكن الشـيخ زايد بـذل جهدا ً
كبريا ً يف رشح أهداف االتحاد واألسـس التي قام عليها ،ويف إيصال املفهوم
الوحـدوي إىل قـادة تلـك الـدول ،مؤكـدا ً لهم صـدق النيات ،واسـتمرارية
هـذا االتحـاد؛ األمـر الذي سـ َّهل خروج االتحـاد إىل النور كياناً قويـاً معا ًىف،
ميتـاز بـكل أركان الدولـة الحديثة ،وسـاعد يف الوقت نفسـه على اعرتاف
دول كثيرة بدولـة اإلمـارات العربية املتحـدة ،وإقامة عالقات دبلوماسـية
معها .وقد أشـار ِ
املحاض إىل أن اإلمارات ،ويف اتجاه سـعيها وحرصها عىل
تطوير عالقاتها مع دول العامل وشـعوبه ،انضمت إىل الكثري من املنظامت
الدوليـة واإلقليميـة والعربيـة ،كما اتسـعت عالقاتهـا مـع دول العامل من
خالل مامرسـاتها والتزاماتها املختلفة ،وانضمـت إىل الكثري من االتفاقيات
االقتصاديـة والتجارية والصناعيـة الدولية ،كام وقَّعت اتفاقيات ثنائية مع
كثير مـن الـدول يف جميـع ميادين التعـاون التجـاري والصناعـي والثقايف
والصحـي والقضـايئ والقانوين ،ويف قطـاع النقل واملواصلات ،وغريها.
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Tuesday, November 27, 2007

HE Rashid
Abdullah Al-Nuaimi
Former Foreign Minister
United Arab Emirates

UAE Foreign Policy:
Between the Past Approach
and the Future Perspective
The lecture dealt with the progress made by the United
Arab Emirates since its formation until the present day.
The speaker underlined the fact that when Britain had
announced its withdrawal from the Gulf, it had left behind
no state institutions or an administration suitable for the
establishment of a state. However, through the concerted
efforts of the rulers and people, who had realized that
unity was the only way to preserve stability, the UAE was
established as its own state. At this point, His Highness
the late Sheikh Zayed emerged as a strong leader, who
championed the cause of unity and called on the seven
members for the establishment of a state. Thanks to the
leadership of Sheikh Zayed, and his determination to
effect an agreement, a union of six members was formed,
which was later joined by Ras Al-Khaimah.
The speaker pointed out that the United Arab
Emirates, in its pursuit and keenness to develop its
relations with other countries and peoples, later joined
many international, regional, and Arab organizations.
The UAE also expanded its relations with countries
across the globe through various engagements and
pacts, and acceded to many international conventions
on economics trade and industry and signed bilateral
agreements with many countries—covering many fields
including commercial, industrial, health, judicial, legal
transport cooperation, among others.
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Wednesday, December 5, 2007

Gary Samore

Vice President, Council on Foreign Relations
United States of America

)261( سلسلة محاضرات

2007  ديسمرب5 األربعاء
جاري سامور
نائب رئيس مجلس العالقات الخارجية
الواليات المتحدة األمريكية

Options for Preventing a Nuclear Iran

الخيارات التي تحول دون تس ُّلح إيران نووي ًا

The lecture discussed the current Western strategy to prevent
Iran from acquiring a nuclear weapons capability, which
proved to be not working. Despite increased international
sanctions, various offers of negotiations, efforts to construct
a regional alliance against it and threats of military force,
Iran appears determined to continue to develop its uranium
enrichment capacity. If the current course continues, the
United States will eventually face a very difficult choice
between two extremely bad options—accepting a nuclear
Iran or attacking Iran’s nuclear facilities. Either option is
likely to undermine regional security and stability. The
speaker believed that there is still time to deploy a more
vigorous diplomatic effort to prevent, or at least delay, Iran’s
nuclear program since there are still several technical hurdles
before it acquires a credible nuclear weapons production
ability. Until Iran achieves an enrichment capacity sufficient
to produce large quantities of weapons-grade uranium,
it is likely to remain cautious, maintaining international
inspections of its nuclear facilities and avoiding actions that
contradict its claim of a peaceful nuclear program. In the
meantime, a more vigorous diplomatic campaign should
impose stronger international and regional pressures, and
involve direct engagement by the United States with Iran to
resolve the nuclear and other outstanding issues. Whether
this new approach will work is unclear, because the current
Iranian leadership may value a nuclear weapons capability
over any threats or incentives that the United States can offer.
In addition, an open diplomatic talk between Washington
and Tehran may not be possible until after the presidential
elections in the United States and Iran.

املحـاضة االستراتيجية التـي انتهجهـا الغرب ملنـع إيران من
ناقشـت
َ
، ورأت أنها استراتيجية عدمية الجدوى،امتلاك قدرة عسـكرية نووية
 وعـروض املفاوضات،فربغـم العقوبـات االقتصاديـة الدوليـة املتزايدة
 والتهديدات، وجهـود إنشـاء تحالف إقليمي مضـاد إليـران،املختلفـة
 فإن إيران تبـدو مص ِّممة عىل تطوير قدراتها،باسـتخدام القـوة ضدها
 وإذا سـارت األمـور على مـا هي عليه.الخاصـة بتخصيـب اليورانيـوم
 فسـتجد الواليـات املتحـدة األمريكية نفسـها يف نهايـة األمر أمام،اآلن
 وإمـا مهاجمة املنشـآت، فإمـا قبـول إيـران النووية،خياريـن صعبين
 ومـن املحتمـل أن يـؤدي أ ٌّي مـن هذيـن الخيارين.النوويـة اإليرانيـة
 ورأى. وزعزعـة االسـتقرار يف املنطقـة،إىل تقويـض األمـن اإلقليمـي
ِ
املحـاض أنـه ال يـزال هناك متسـع من الوقـت لبذل جهـد دبلومايس
 أو على األقـل تأخيره؛،للحيلولـة دون إمتـام إيـران برنام َجهـا النـووي
ألنـه مازالـت هنـاك عقبات تقنيـة عدَّة متنـع إيران من إنتاج أسـلحة
 وإىل أن تصبـح إيـران قـادرة على تخصيـب اليورانيـوم؛ فقـد.نوويـة
 وتحافـظ على عمليـات التفتيـش الدوليـة التـي تتم،تتوخَّـى الحـذر
 وتتجنب األفعال التي تناقـض ادِّعاءها أن برنامجها،ملنشـآتها النوويـة
 سـيكون على الحملة الدبلوماسـية، ويف هـذه األثناء.النـووي سـلمي
 وأن تتعامـل الواليـات املتحدة،مامرسـة ضغـط دويل وإقليمـي قـوي
 وغريها من،األمريكيـة مـع إيران بشـكل مبارش لحل املسـألة النوويـة
 لكـن ليـس مؤكـدا ً أن يـؤدي هذا األسـلوب الجديد.املسـائل العالقـة
الغـرض املطلـوب منـه؛ ألن القيادة اإليرانية تـرى يف قدرتها عىل إنتاج
 وباإلضافة إىل.األسـلحة النوويـة قيمـة تفوق أي تهديـدات أو حوافـز
ذلـك رمبـا ال يكـون يف اإلمـكان إقامـة حـوار دبلومـايس مفتـوح بين
 إال بعـد االنتخابات الرئاسـية يف الواليـات املتحدة،واشـنطن وطهـران
 فإنها، ولكـن حتـى لو كانـت فـرص النجاح قليلـة.األمريكيـة وإيـران
 قبـول قنبلـة:تسـتحق بـذل الجهـد لتجنـب مواجهـة أحـد خياريـن
. أو توجيـه رضبـة عسـكرية إىل إيران،إيرانيـة
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Monday, December 10, 2007

Gustavo de Aristegui

Member of Parliament, Spain National Parliament
Kingdom of Spain

Islam and the West:
Perfectly Compatible
Gustavo de Aristegui said there is a lack of knowledge in
many parts of the world about the meaning of the values of
the West and Islam. Fanaticism on both sides, Western and
Islam, has made it difficult to reach mutual understanding.
It needs to be stated that radical Islam is an ideology that has
nothing to do with Islam. In fact, Muslims stand first among
victims of the radical Islamist violence. Islamist terrorists
want to overthrow regimes in the Muslim world that do
not accept their radical ideology, and wish to establish the
Caliphate abolished by Ataturk in the early 20th century. In
addition, they want to re-conquer the lands lost by Muslims
in their history, such as Andalusia in Spain. They play with
terms such as “the lesser Jihad” and “the greater Jihad” to
spread fanaticism and impose it on less educated people who
are easy to manipulate and imbue with ideas and basics. The
West must understand that these activities have no relation
with Islam. Also, it is erroneous to suggest that the American
foreign policy has created terrorism, because these radical
ideas are rooted in their mindset and will not disappear even
if all of the problems in the Middle East are suddenly solved.
Security solutions, international cooperation, exchange of
intelligence information and security operations are all not
sufficient. This does not mean that security is not necessary
or not highly important, but security alone is not enough.
The issue of human rights is essential in building bridges
between the West and the Muslim worlds. We should not
be talking about dialogue, or even a clash of civilizations,
because there is only one civilization shared by all of us.
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2007  ديسمرب10 االثنني
جوستافو دي أرستيجي
عضو البرلمان الوطني اإلسباني
مملكة إسبانيا

:اإلسالم والغرب
التوافق الكامل
ِ
لا تامـاً مبعنـى القيـم الغربية واإلسلامية يف
ً املحـاض أن هنـاك جه
رأى
التعصب لدى كال الجانبين – الغريب
أدى
وقـد
العامل؛
مـن
َّة
د
عـ
مناطـق
ُّ
 وال ب َّد من إيضاح.واإلسلامي – إىل صعوبـة الوصـول إىل تفاهم متبـادل
،ًأن اإلسلام الراديـكايل عبـارة عـن أيديولوجيـا ال صلة لها باإلسلام نهائيا
 ويريد.وأن املسـلمني هم الضحية األوىل لإلرهاب اإلسلاموي الراديكايل
اإلرهابيون اإلسالمويون إطاحة األنظمة التي ال تعتنق أيديولوجيتهم يف
 كام يطمحون إىل اسـتعادة الخالفة التـي أزالها أتاتورك،العـامل اإلسلامي
 ويريـدون كذلـك اسـتعادة األرايض التـي.يف بدايـة القـرن العرشيـن
 ويتالعبون. األندلس يف إسـبانيا:أ ِخـذَت من املسـلمني عرب التاريـخ؛ مثل
التعصب؛
ُّ  «الجهاد األصغر» و«الجهـاد األكرب» لنرش:باملصطلحـات؛ مثل
. ممـن يسـهل التالعـب بهـم،وفرضـه على أصحـاب الثقافـة الضعيفـة
 كام.ويجـب أن يـدرك الغـرب أن هـذه النشـاطات ال عالقة لها باإلسلام
أن القـول إن السياسـة الخارجيـة األمريكيـة قـد خلقـت اإلرهـاب هـو
 ولن،قـول خطـأ؛ فهـذه األفـكار الراديكالية متجـذِّرة يف عقول أصحابهـا
. حتـى إن تـم فجـأة حل جميـع املشـكالت يف الرشق األوسـط،تختفـي
، والتعـاون الـدويل،وملحاربـة هـذه املشـكلة ال تكفـي الحلـول األمنيـة
 وليس معنى هذا. والعمليات األمنيـة،وتبـادل املعلومات االسـتخباراتية
. ولكنـه ال يكفـي وحـده، أو غير بالـغ األهميـة،أن األمـن غير رضوري
وتُ َعـ ُّد حقـوق اإلنسـان قضية أساسـية لبناء الجسـور بني الغـرب والعامل
 أو حتى صـدام الحضارات؛، وينبغـي أال نتحـدث عـن الحـوار.اإلسلامي
 كما يجب فهم.ًألنـه ال توجـد إال حضـارة واحـدة نشترك فيهـا جميعـا
املتعصبين ومواجهتهـا؛ إلثبـات أنهـا مجـرد تالعب ومنـاورة من
رسـالة
ِّ
 وتدعو. مسـتخدمني الدين غطا ًء لهـم،الباحثين عـن السـلطة والهيمنة
الحاجة إىل أن يسـهم العلامء املسـلمون يف املسـاعدة عىل إقامة برامج
.يف هـذا االتجاه
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Sunday, January 13, 2008

2008  يناير13 األحد

George W. Bush

جورج دبليو بوش

President of the United States of America
United States of America

Speech of US President
George W. Bush
The speech dealt with a range of important issues pertaining
to the Middle East, which President Bush stressed its pivotal
role in human civilization in the past, present and future.
President Bush expressed his admiration for the United
Arab Emirates’ political, economic and cultural experience
and for being an exemplary Muslim nation that is tolerant
toward followers of other religions. He described terrorism
as the most dangerous enemy of the region, and Iran and
Al-Qaeda as the leaders of the rampant terrorism in the
region. He urged the countries of the region to uphold
and practice democracy because it is the ideal solution to
their political and economic problems. He emphasized that
the United States will continue to protect and encourage
democratic values in the region and will not abandon its
commitment toward the future of the Iraq and the Middle
East peace process and toward the peaceful settlement
of the Arab-Israeli conflict. To the Palestinian people, he
said the dignity and sovereignty that is their right is now
within their reach; they have to oppose the extremists and
terrorists who represent the greatest threat to a Palestinian
state. He added that the United States will help them build
the institutions of democracy and prosperity and make
their dreams of a state come true. He also sent a message
to the Iraqi people congratulating them on their choice for
democracy and standing firm in the face of terrorism and
extremism, and that the United States will join the them,
Sunna and Shiite, in their fight to eradicate terrorists and
extremists.
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رئيس الواليات المتحدة األمريكية
الواليات المتحدة األمريكية

خطاب فخامة الرئيس
جورج دبليو بوش
تض َّمـن الخطـاب مجموعة مـن القضايا األساسـية املتعلقة مبنطقة
 التـي عدَّهـا الخطـاب صاحبـة دور مركـزي يف،الشرق األوسـط
 كما أشـاد.الحضـارة اإلنسـانية يف املـايض والحـارض واملسـتقبل
الرئيـس جـورج بـوش بتجربـة دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة
سياسـياً واقتصاديـاً وثقافيـاً؛ فهـي الدولـة التـي قدَّمـت إىل العـامل
منوذجـاً للدولـة اإلسلامية املتسـامحة تجـاه أصحـاب الديانـات
 وأن، وأكـد بـوش أن اإلرهـاب هـو أخطر أعـداء املنطقـة.األخـرى
 كام حث.إيـران والقاعـدة هام قائـدا اإلرهاب املنتشر يف املنطقة
الخطـاب دول املنطقـة على التمسـك بالدميقراطيـة ومامرسـتها؛
كونهـا الحـل األمثـل للمشـكالت السياسـية واالقتصاديـة التـي
 وأكـد أن الواليات املتحـدة األمريكية ستسـتمر يف حامية.تعانيهـا
تتخلى
َّ
 وأنهـا لـن،القيـم الدميقراطيـة وتشـجيعها يف املنطقـة
 وتجـاه مسـتقبل عمليـة،عـن التزاماتهـا تجـاه مسـتقبل العـراق
–  والتسـوية السـلمية للصراع العـريب،السلام يف الشرق األوسـط
 وتو َّجـه إىل الشـعب الفلسـطيني بالقـول إن الكرامـة.اإلرسائيلي
 وإن عليه،ً يف متناول يـده حاليـا، اللذيـن هما حق لـه،والسـيادة
مقاومـة املتطرفين واإلرهابيين الذيـن ميثلـون أكرب تهديـد للدولة
 وإن الواليـات املتحـدة األمريكيـة ستسـاعده يف،الفلسـطينية
بنـاء مؤسسـات الدميقراطيـة واالزدهـار وتحقيـق أحالمـه بإقامـة
 كما و َّجه رسـالة إىل الشـعب العراقي هنأه فيهـا بالتجربة.دولتـه
 وأكـد أن الدميقراطيـة كانـت خيـار،الدميقراطيـة التـي أنجزهـا
 وأن الواليـات املتحـدة،العراقيين يف مواجهـة اإلرهـاب والتطـرف
األمريكيـة سـتقاتل جنبـاً إىل جنـب مـع ُس ّنــة العـراق وشـيعته
.وأكـراده؛ السـتئصال اإلرهابيين واملتطرفين
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Thursday, January 24, 2008

HE Jaap De Hoop Scheffer

Secretary General
North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Brussels, Belgium

The Istanbul Cooperation Initiative:
Dimensions and Concepts
The lecture discussed the Istanbul Cooperation Initiative
adopted by NATO to enhance its political and development
roles in addition to its military one. Whether in Afghanistan,
Kosovo or Iraq, NATO has proved to be effective in performing
its mission by combining its civilian and military components,
with each component supporting the other, as there can be no
security without development, and no development without
security. This is why NATO is keen to engage with the United
Nations and other international institutions, such as the
European Union and the World Bank, in a comprehensive
approach to the common security challenges. The speaker
emphasized that NATO seeks to develop closer cooperation
with international organizations and individual nations,
irrespective of their geographical location – countries
that understand the added value of cooperating with an
experienced, multilateral, political-military organization such
as NATO to strengthen their bilateral relationships – and that
are interested in working together with NATO to enhance both
the security of their own citizens in particular, and the stability
of the international community in general. The speaker praised
the response of the Arab Gulf states to this initiative, especially
the United Arab Emirates, which has been one of the most
active participants in NATO’s Istanbul Cooperation Initiative.
The UAE actively participates in political dialogue with NATO,
in addition to the practical cooperation existing between it
and NATO, with training and education forming a promising
new area for cooperation. He concluded that given the already
increasing scope of cooperation between NATO and the
United Arab Emirates, there is merit in trying to structure and
focus it more effectively through a cooperation program, in
which NATO would welcome.
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2008  يناير24 الخميس
معالي ياب دي هوب شيفر
األمين العام
)منظمة حلف شمال األطلسي (الناتو
 بلجيكا،بروكسل

:مبادرة إسطنبول للتعاون
األبعاد والمفاهيم
 التـي اعتمدهـا،املحـاضة مبـادرة إسـطنبول للتعـاون
ناقشـت
َ
 إضافـة، وجـاءت تعزيـزا ً لدوريـه السـيايس والتنمـوي،حلـف الناتـو
 سـواء مـن خلال عملياتـه، فقـد أثبـت الحلـف.إىل دوره العسـكري
 أنـه يـؤدي عملـه مـن خلال،يف أفغانسـتان أو كوسـوفو أو العـراق
التعـاون بين جنا َحيـه املـدين والعسـكري؛ إذ يدعـم أحدهما جهـود
 وال تنميـة مـن دون أمـن؛،اآلخـر؛ ذلـك أنـه ال أمـن مـن دون تنميـة
لذلـك يحـرص الناتـو على التواصـل مـع األمـم املتحـدة واملؤسسـات
 ضمن مقاربة، والبنك الـدويل، مثل االتحـاد األورويب،الدوليـة األخـرى
ِ
املحاض أن الناتو يسـعى إىل
 وأكـد.شـاملة لتحديـات األمن املشتركة
 من دون،تعزيـز التعـاون مـع املنظمات الدوليـة ومع الـدول فـرادى
، وهي الدول التـي تتف َّهم القيمة املضافة،النظـر إىل موقعهـا الجغرايف
–التـي ميكـن الحصـول عليهـا مـن التعـاون مـع مؤسسـة سياسـية
 وذات خبرة مثـل حلـف الناتـو؛ لتعزيز،عسـكرية متعـدِّدة األطـراف
 مـع الحـرص على العمـل مع حلـف الناتـو لتعزيز،عالقاتهـا الثنائيـة
 وأشـاد.ً وترسـيخ اسـتقرار املجتمع الدويل كله ثانيا،ًأمن مواطنيها أوال
ِ
ً وخصوصا،املحـاض بتجـاوب دول الخليـج العربية مـع هذه املبـادرة
 التـي كانت أحد أنشـط املشـاركني،دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة
 والتـي تشـارك بفاعليـة يف الحـوار السـيايس مع،يف مبـادرة إسـطنبول
 الذي، إضافـة إىل التعـاون العميل القائـم بينها وبين الحلف،الحلـف
.ميثـل التدريـب والتعليـم اثنين مـن مجاالتـه الجديـدة والواعـدة
ِ
ًاملحـاض إىل أنـه بالنظـر إىل النطـاق املتزايـد للتعـاون فعلا
وخلـص
 فإن من املفيد السـعي،بين الحلـف ودولة اإلمـارات العربية املتحدة
 من خالل، وتوجيهه على نحو أكرث فاعليـة،إىل هيكلـة ذلـك التعـاون
. وهـو مـا ير ِّحـب بـه الحلف،برنامـج خـاص للتعـاون
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Milos Mendel

Senior Research Fellow, Oriental Institute of the
Academy of Sciences of the Czech Republic
Czech Republic
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2008  فرباير4 االثنني
ميلوش مندل
 معهد االستشراق بأكاديمية،زميل بحث أول
جمهورية التشيك للعلوم
جمهورية التشيك

The Impact of Islamic Civilization on the
History and Culture of Central Europe

تأثيرات الحضارة اإلسالمية
في تاريخ وثقافة وسط أوروبا

This lecture is based on Dr. Mendel’s thorough research of
influences from Islamic civilization on European political
and social life, with particular emphasis on the presence
of Islam in the politics, social life and cultural values of
central Europe. This region of Europe has been affected
by Islam in a rather marginal way when compared to
such historical chapters as in Islamic Spain or the Balkan
Peninsula under Ottoman rule.

 الـذي قـام،املحـاضة إىل العمـل البحثـي الشـامل
تسـتند هـذه
َ
 حـول تأثيرات الحضـارة اإلسلامية يف الحياتين،بـه الدكتـور منـدل
 عىل، بصـورة خاصة، مع الـتركيز،السياسـية واالجتامعيـة يف أوروبـا
الحضـور اإلسلامي يف الحيـاة السياسـية والقيـم االجتامعية لوسـط
 وقـد تأثـرت هـذه املنطقـة مـن أوروبـا باإلسلام بدرجـة.أوروبـا
 مقارنـة باملراحـل التاريخية التي شـهدتها إسـبانيا،ًهامشـية نسـبيا
. أو شـهدتها شـبه جزيـرة البلقـان تحت الحكـم العثامين،اإلسلامية

The speaker confirmed that Islam’s presence in
Europe today is examined, with a closer look at the
Islamic political influence in today’s Germany, Austria,
Poland and the territory of former Czechoslovakia, which
has been an integral part of Austria for three centuries.
He alluded to the Islamic values and influences in Czech
and Slovak architecture, fashion, literature, folksongs
and painting as a highly relevant component of the
broader European artistic trend, commonly known as
“Orientalism.” He cited various examples of political
rivalry and/or cooperation between Germany, Austria
and the former Czechoslovakia on the one side, and
the Ottoman Empire and other parts of the Islamic
World on the other. In the last part of the lecture, he
presented a concise history of the Muslim community in
Czechoslovakia (1918–1993) and the Czech Republic in
the last few years.

سلسلة محاضرات اإلمارات

Al Hasad_Arb Eng Lectures_1.indd 272

ِ
املحـاض أن دراسـة الحضـور اإلسلامي يف أوروبا اليوم
وأكـد
 على التأثير السـيايس اإلسلامي يف، بصفـة خاصـة،تتـم بالرتكيـز
 التـي، ومناطـق تشيكوسـلوفاكيا السـابقة،أملانيـا والنمسـا وبولنـدا
ِ
املحـاض إىل
 وأشـار.كانـت جـزءا ً مـن النمسـا طـوال ثالثـة قـرون
القيـم والتأثيرات اإلسلامية يف العمارة واألزيـاء واألدب واألغـاين
الشـعبية والرسم لدى كل من تشـيكيا وسلوفاكيا؛ بوصفها مكونات
 أو ما يُعرف باسـم،ًوثيقـة الصلـة باالتجـاه الفنـي يف أوروبا عمومـا
/ كما قـدم منـاذج مختلفـة تشير إىل املنافسـة و.»«االسـترشاق
 بين كل مـن أملانيـا والنمسـا،أو التعـاون على الصعيـد السـيايس
 واإلمرباطوريـة العثامنيـة وأجـزاء،ًوتشيكوسـلوفاكيا السـابقة أوال
ِ
ًاملحـاض تاريخا
 وأخريا ً اسـتعرض.ًأخـرى مـن العـامل اإلسلامي ثانيـا
1918 موجـزا ً للمجتمـع املسـلم يف تشيكوسـلوفاكيا مـا بين عامـي
. ويف الجمهوريـة التشـيكية خلال األعـوام القليلـة املاضيـة،1993و
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2008  فرباير14 الخميس

Air Marshal Laurent Labaye

الفريق الركن طيار لوران الباي

Armament in the Middle East

التسلح في منطقة الشرق األوسط

Head of Armament Control
Department of International Relations
French Republic

In his lecture, Air Marshal Laurent Labaye said that
today, the Middle East is witnessing an intensifying
competition among conflicting parties to acquire
more sophisticated weaponry. Taking into considering
geopolitics and underlying defense programs, he noted
how each state varies in their armament strategies and
is subject to available financial resources and to markets
willing to provide modernized and diverse equipment.
The roles and alliances of each state would further be
considered alongside the policies and pursued tactics
in the various armament programs. There are countries
that have developed programs based on the acquisition
of the latest conventional weapons, while other countries
seek to acquire weapons of deterrence, given anticipated
threats and their geo-strategic surroundings.
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رئيس قسم السيطرة على التسليح
إدارة العالقات الدولية
الجمهورية الفرنسية

تشـهد منطقـة الشرق األوسـط سـباقاً محمومـاً بين األطـراف
 وتختلف استراتيجيات،ً املتنازعـة على امتالك أسـلحة أكرث تطـورا
التسـليح مـن دولـة إىل أخـرى باختالف االعتبـارات الجيوسياسـية
 كما تخضـع،التـي تقـوم عليهـا برامـج الدفـاع يف تلـك الـدول
 واالنفتـاح على أسـواق التسـليح العامليـة التـي،للمـوارد املاليـة
 كما أن.تـزود الـدول بتشـكيالت حديثـة مـن األسـلحة املتنوعـة
 من شـأنها أن تو ّجه برامج،حسـابات التحالفات واألدوار اإلقليمية
التسـلح نحـو وجهـات مختلفـة باختلاف السياسـات والتكتيكات
.املتبعـة مـن قبـل كل دولـة مـن دول الشرق األوسـط
وهنـاك دول وضعـت برامـج تقـوم على امتلاك أحـدث
 فيما تسـعى دول أخـرى إىل امتلاك،أنـواع األسـلحة التقليديـة
 بالنظـر إىل التهديـدات التـي تتوقعهـا والبيئـة،أسـلحة الـردع
.الجيوستراتيجية املحيطـة بهـا
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Sunday, February 17, 2008

Wolfgang Amadeus Bruelhart
Ambassador of Switzerland
to the United Arab Emirates

Human Security: The Role of the Private
Sector in the Security of Individuals
The lecture highlighted the role of the private sector in
human security. The idea of human security is a response to
the limitations of the traditional understanding of security,
which focuses on territorial integrity and borders. The
speaker asserted that human security should not be seen as
a replacement for the traditional understanding of security;
rather, it should be seen as a complementary concept
that deals with issues and concerns—which may not be
addressed directly by the concept of security in its traditional
sense. For example, the focus has shifted from traditional
disarmament issues to the reduction of small arms and antipersonnel mines issues, which are closely related to daily life
and human security. The speaker said that demands are now
being made and pressures exerted on foreign investors and
international companies to promote human security issues
and the concept of corporate responsibility. The private
sector and security are linked in many ways, most obviously
because thriving markets and human security go hand in
hand. Global companies should merely support market
advantages. Their active support for sound management
policies could help create conducive environments where
both markets and human security thrive. The speaker
emphasized that the duty of protection requires the states
to play a major role in organizing business projects and to
address any violation attributed to these projects; otherwise
they will be in violation of their international obligations. He
said the question that persists to remain is: do companies
have direct responsibility and commitments toward human
security and rights or not? This question is a subject of
continuous debate and discussion. Various initiatives have
been launched to encourage companies to comply with
human security and other social rights-based standards.
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2008  فرباير17 األحد
فلفجانج أماديوس برولهارت
سفير سويسرا لدى
دولة اإلمارات العربية المتحدة

 دور القطاع الخاص:األمن اإلنساني
في تعزيز أمن األفراد
ًاملحـاضة دور القطـاع الخـاص يف تعزيـز أمـن األفـراد؛ انطالقا
تناولـت
َ
 التي تُ َع ُّد رد فعـل عىل قيود الفهم التقليدي،مـن فكـرة األمن اإلنسـاين
. الـذي يركـز على السلامة اإلقليميـة للـدول وحرمـة حدودهـا،لألمـن
ِ
املحـاض أنـه ال يجوز فهم األمن اإلنسـاين على أنه مفهوم يهدف
وأكـد
 بل يجب أن يُنظَـر إليه عىل،إىل الحلـول محـل الفهـم التقليدي لألمـن
 يتناول القضايا والشـواغل التي رمبـا ال يتم تناولها،أنـه مفهـوم تكمييل
 فعىل سـبيل.بشـكل مبـارش من خلال مفهـوم األمن مبعنـاه التقليدي
 تحـول الرتكيـز من قضايا نزع السلاح التقليديـة إىل قضايا الح ِّد،املثـال
 وهـي قضايـا ترتبـط،مـن األسـلحة الصغيرة واأللغـام املضـادة لألفـراد
.ارتباطـاً وثيقاً بالحيـاة اليومية واألمـن الفردي
ِ
املحـاض أن املسـتثمرين األجانـب والشركات الدوليـة
ورأى
 ويتعرضـون لضغـوط بشـأن إيلاء قضايـا،يواجهـون اليـوم طلبـات
 وكذلـك مفهوم مسـؤولية الرشكات املزيد مـن العناية؛،األمـن اإلنسـاين
 لعل أوضحها التالزم،فالقطـاع الخـاص واألمن مرتابطان من أوجه عـدَّة
 وال يجـوز للشركات.الوثيـق بين األسـواق املزدهـرة واألمـن اإلنسـاين
العاملية أن تكتفي مبجرد دعم مزايا السـوق؛ فدعمها النشـط سياسـات
اإلدارة السـليمة ميكن أن يسـاعد عىل خلق بيئات تزدهر فيها األسـواق
ِ
املحـاض أن واجـب الحاميـة يقتضي من
 وأكـد.ًواألمـن اإلنسـاين معـا
البت فيام
ِّ  و،الدول أن تلعب دورا ً رئيسـياً يف تنظيم مرشوعات األعامل
 وإال ُعـدَّت هـذه الـدول،نسـب إىل هـذه املرشوعـات مـن مخالفـات
َ ُي
 هل: وقـال إن السـؤال املطـروح دومـاً هو.منتهكـ ًة التزاماتِهـا الدوليـة
تقـع على الشركات التزامات مبـارشة يف مجـال أمن اإلنسـان وحقوقه
ٍ
 وقد اتُّخذ.ومناقشـات مسـتمرة
ًأم ال؟ وذكر أن هذا السـؤال يثري جدال
الكثير مـن املبادرات الرامية إىل تشـجيع الرشكات على االمتثال ملعايري
. واملعايير األخـرى املتعلقة بالحقـوق االجتامعية،األمـن اإلنسـاين

274
1/8/2019 12:01:11 PM

Lecture Series No. (268)

Tuesday, March 11, 2008

HE Rosalyn Higgins
President of the International
Court of Justice
The Hague, The Netherlands
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2008  مارس11 الثالثاء
سعادة روزالين هيجنز
رئيس محكمة
العدل الدولية
 هولندا،الهاي

The Role of the International Court of
Justice (ICJ) in the Contemporary World

دور محكمة العدل الدولية
في العالم المعاصر

The lecture dealt with the contemporary role of the
International Court of Justice (ICJ), which is the principal,
permanent judicial organ of the United Nations (UN).
It was established at the end of WWII, and is the
successor to the Permanent Court of International Justice
(PCIJ). In this capacity, it shares with the UN the same
purposes stated in Article (1) of its Charter: maintaining
international peace and security. The role of the ICJ
is to settle, in accordance with international law, legal
disputes submitted to it by states and to advise on legal
questions referred to it by authorized UN bodies and
specialized agencies. Recent years have seen an increase
in the number of states coming to the ICJ, with 79 states
engaging in ICJ proceedings in the past decade. The ICJ
has handed down 95 judgments, one-third of which has
been delivered in the last decade. The year 2007 was the
most productive since the establishment of the ICJ, and it
has become possible to ensure the smooth functioning of
the ICJ, thanks to the advanced efficiency measures it has
taken. The ICJ receives contentious issues from all over
the world. States can submit their cases to the ICJ in many
different ways. Cases submitted to the Court often include
– for example – violent conflicts and violations of human
rights and international law. The ICJ also deals with issues
including regional maritime and territorial disputes. The
ICJ can help prevent more deterioration in relationships
between states, as happened in the territorial dispute
between Qatar and Bahrain over the Hawar Islands.

 التـي تُ َع ُّد،املحـاضة الـدور املعارص ملحكمة العـدل الدولية
ناقشـت
َ
ُ
 وقد أ ِّسسـت،الجهـاز القضـايئ الرئيسي والدائم التابع لألمـم املتحدة
املحكمـة يف أعقـاب الحـرب العامليـة الثانيـة خلفاً للمحكمـة الدامئة
للعدالـة الدوليـة؛ وبصفتها هذه فهي تشـاطر األمـم املتحدة املقاصد
 وهي صون،التـي وردت يف املـادة األوىل مـن ميثـاق املنظمة الدوليـة
 بصـورة، وتتـوىل محكمـة العـدل الدوليـة.السـلم واألمـن الدوليَّين
 والنزاعـات، معالجـة الكثير مـن القضايـا البالغـة التعقيـد،متميـزة
 ال مسـؤوليات أشـخاص، وتحديد مسـؤولياتها،التي تنشـب بني الدول
 وقـد شـهدت السـنوات األخيرة تزايـد عـدد الـدول التـي.محدَّديـن
 فبلغ تسـعاً وسـبعني دولة، وشـاركت يف أعاملهـا،لجـأت إىل املحكمـة
 بينما بلـغ عـدد األحـكام التي أصدرتها خمسـة وتسـعني،حتـى اآلن
ِ ُ ثلثهـا أ،ً قـرارا
 هو2007  وكان عام.صدر يف غضون العقد املايض وحـده
 وبـات ممكناً ضامن سير عمل،األكثر إنتاجيـة منـذ إنشـاء املحكمـة
 وتـرِد القضايا.املحكمـة بفضـل تدابري الكفاءة املتطـ ِّورة التي اتخذتها
2007  وقـد اتَّخـذ عـام،الخالفيـة إىل املحكمـة مـن كل أرجـاء العـامل
 وميكن لـدول العـامل أن تتقـدَّم بقضاياها.طابعـاً دوليـاً إىل حـد بعيـد
 وغالباً ما تشـتمل.إىل املحكمـة بطرائق وأسـاليب مختلفـة ومتعددة
القضايـا املعروضة عىل املحكمة – عىل سـبيل املثـال ال الحرص – عىل
 كام. وانتهـاكات لحقـوق اإلنسـان والقانون الـدويل،رصاعـات عنيفـة
تتعامـل محكمـة العـدل الدوليـة مـع قضايـا تشـتمل على نزاعـات
 وميكـن أن تسـاعد املحكمـة على منـع،إقليميـة بحريـة وحدوديـة
 كما حـدث يف حالـة،حـدوث تدهـور أكبر يف العالقـات بين الـدول
القضيـة املثـارة مـا بين دولـة قطر ومملكـة البحريـن بشـأن الحدود
.وجزر حـوار

275
Al Hasad_Arb Eng Lectures_1.indd 275

Emirates Lectures Series

1/8/2019 12:01:11 PM

Lecture Series No. (269)

Sunday, May 4, 2008

Gerald Epstein

Senior Fellow for Science and Security
Center for Strategic and International
Studies (CSIS), United States of America

The Global Forum on Biological Risk:
A Comprehensive, International,
Multisectoral Approach (Joint)
This lecture aimed to present a framework for biological
threat reduction. Such a framework is essential for
exploring, and ultimately for mitigating, potential conflicts
between the objectives of the many different professional
communities and regional/national actors involved in
countering biological threats. The Speaker stressed that
deliberate misuse of biology for harm challenges the
existing mechanisms for international cooperation and
international “governance.” In the past, the principal cause
for concern in this area was the threat of state-level biological
weapons programs, and the primary policy responses to
this concern involved arms control negotiations (through
the Biological Weapons Convention) and military planners
(through biological defense activities). Today, concern
about deliberate biological threats has broadened to include
bioterrorism on the part of non-state groups or even
individuals. Given the inherent international nature of the
threat of bioterrorism and biological weapons and policy
responses to it, any effective program aiming to counter
such threat should be put entirely in its international
context. However, international and inter-sectoral
cooperation in dissuading, interdicting, mitigating, or
responding to biological weapons and bioterrorism is
complicated by widely divergent perceptions of the threat
among different professional communities and nations, and
by the many different priorities that these communities and
nations are pursuing in addition to the goal of eliminating
deliberate biological threats.
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2008  مايو4 األحد
جيرالد إيبشتاين
زميل أول للعلوم واألمن
مركز الدراسات االستراتيجية والدولية
الواليات المتحدة األمريكية

المنتدى العالمي حول المخاطر
، ودولية، مقاربة شاملة:البيولوجية
)ومتعددة القطاعات (مشتركة
املحـاضة إىل تقديـم إطـار عمـل يسـعى إىل الحـ ِّد
هدفـت هـذه
َ
ً ويُ َعـ ُّد مثـل هـذا اإلطـار مطلبـاً أساسـيا.مـن التهديـدات البيولوجيـة
الستكشـاف حـدَّة النزاعـات املحتملـة بين أهـداف شـتى الجامعـات
االحرتافيـة والقـوى اإلقليميـة والوطنية الرئيسـية املشـاركة يف مواجهة
 وقـد أكـد.التهديـدات البيولوجيـة؛ ومـن ثـم التقليـل مـن نتائجهـا
ِ
املحـاض أن سـوء االسـتعامل املتع َّمد للبيولوجيا؛ بهـدف إلحاق الرضر
 ميثل تهديدا ً يقف يف وجه اآلليات الحالية الخاصة بالتعاون،باآلخرين
 كان السـبب الرئييس للقلق، ويف املايض.الـدويل و«الحوكمـة» الدوليـة
يف هذا املجال ينبع من التهديد الذي متثله برامج األسـلحة البيولوجية
 وقـد شـملت ردود األفعـال الرئيسـية للسياسـة.على مسـتوى الـدول
 مفاوضـات الحـد من األسـلحة (مـن خلال اتفاقية،على هـذا القلـق
 واملخططين العسـكريني (عرب نشـاطات الدفاع،)األسـلحة البيولوجيـة
 وحالياً اتسـعت رقعة القلق تجـاه التهديدات البيولوجية.)البيولوجـي
املتع َّمـدة؛ لتشـمل اإلرهـاب البيولوجـي مـن جانـب الجامعـات
 ويف ضـوء الطبيعة.ً ومـن جانـب األفراد أيضـا،والتنظيمات اإلرهابيـة
 الذي ميثلـه اإلرهاب البيولوجي واألسـلحة،املتأصلـة للتهديـد
ِّ الدوليـة
 ال ب َّد ألي برنامج، وردود أفعال السياسـة عىل هذا التهديد،البيولوجية
فاعـل يهـدف إىل مواجهـة هـذه التهديـدات مـن أن يوضَ ع يف سـياقه
 لك َّن التعاون الـدويل والتعاون القطاعـي الراميَني إىل ثني.ًالـدويل كليـا
 أو،الجميـع عن اسـتخدام األسـلحة البيولوجيـة واإلرهـاب البيولوجي
 قد يتع َّرضـان للتعقيدات، أو االسـتجابة لـه، أو التخفيـف منـه،منعـه
 ك َّونتها شـتى،بفعـل تصـ ُّورات واسـعة النطـاق متشـ ِّعبة عـن التهديد
 وبفعـل الكثير من األولويـات املختلفة،الجامعـات االحرتافيـة واألمـم
 إىل جانب هدفهـا امل ُتمثِّل،التـي تسـعى إليها هـذه الجامعات واألمـم
.يف القضـاء على التهديـدات البيولوجيـة املتع َّمدة

276
1/8/2019 12:01:11 PM

Lecture Series No. (270)

)270( سلسلة محاضرات

Sunday, May 4, 2008

2008  مايو4 األحد

David Heyman

ديفيد هيمان

Director of Homeland Security
Center for Strategic and International Studies (CSIS)
United States of America

The Global Forum on Biological Risk:
A Comprehensive, International,
Multisectoral Approach (Joint)
This lecture presented a framework for biological threat
reduction that is comprehensive in terms of policy,
international in scope, multisectoral in approach, and
robust in terms of widely varying perceptions of the
threat. The lecture confirmed that such a framework
is essential for exploring, and ultimately for mitigating,
potential conflicts between the objectives of the many
different professional communities and regional/
national actors involved in countering biological threats.
This approach will bring together various institutions,
organizations and professional communities that have
some – not exclusive – threat reduction responsibilities,
fostering the interdisciplinary and international dialogue
and linkages that will be necessary to promote effective
action. More generally, the lecture offered an approach
to international governance that is appropriate for a
decentralized problem such as this, in which the actions
of non-state actors are at least as important as those of
state actors in bringing about solutions, and in which
there is little consensus regarding the magnitude or the
likelihood of the problem.
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مدير برنامج األمن الوطني
مركز الدراسات االستراتيجية والدولية
الواليات المتحدة األمريكية

المنتدى العالمي حول المخاطر
، ودولية، مقاربة شاملة:البيولوجية
)ومتعددة القطاعات (مشتركة
ِ
،املحـاض إطـار عمـل للحـ ّد مـن التهديـدات البيولوجيـة
قـدم
ً ودوليـا،الـذي يجـب أن يكـون شـامالً إزاء مـا يتعلـق بالسياسـة
، ومتعدد القطاعـات إزاء ما يتصل باألسـلوب،مـن حيـث االتسـاع
.وقويـاً إزاء مـا يتعلـق بالتصـورات املتباينة جدا ً تجـاه التهديدات
ِ
املحـاض أن مثـل هـذا اإلطـار يعـد أساسـياً الستكشـاف
وأكـد
حـدة النزاعـات املحتملـة بني أهداف شـتى الجامعـات االحرتافية
والقـوى اإلقليميـة والوطنيـة الرئيسـية املشـاركة يف مواجهـة
 وأن يجمع.التهديـدات البيولوجيـة؛ ومن ثـم تخفيفها يف النتيجـة
 واملنظمات والجامعـات،هـذا األسـلوب املؤسسـات املتنوعـة
،االحرتافيـة التـي تعـ ّد مسـؤولة إىل حـ ّد مـا عـن تخفيـف التهديد
 مـن خلال رعايـة،مـع أنـه غير مقصـور عمليـاً عليهـا وحدهـا
 وعبر الصلات التـي ال بـ ّد،الحـوار املتعـدد التخصصـات والـدول
ِ
املحاض
 وبشـكل عام قـدم.منهـا لتعزيـز اإلجـراء العملي الفاعل
أسـلوباً لحوكمـة دوليـة تعـ ّد األنسـب لحـل مشـكلة ال مركزيـة
 وهـو أسـلوب تتـوازى فيـه أهميـة أفعـال،على هـذه الشـاكلة
 يف سـعي،القـوى الرئيسـية مـن غري الـدول وأهمية الدول الفاعلة
.الجميـع إىل تقديـم الحلـول الناجعـة
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Monday, May 12, 2008

HE Pranab Mukherjee
Minister of External Affairs
Republic of India

India’s Foreign Policy and India-Gulf
Relations: Meeting the Challenges of
the 21st Century
This lecture discussed the Indian foreign policy and India’s ties
with the Gulf, which go back many centuries. Every part of
the Arabian Peninsula attests to this close relationship, which
has become so comprehensive that it has encompassed every
aspect of human life—commercial, intellectual, religious, social
and cultural. The speaker saw that the “Look East” policy is
increasingly important to all the GCC countries. Given the
huge oil reserves in the Gulf countries and their geographical
proximity, India and the Gulf countries will remain long-term
partners in the energy sector. The challenge is how to develop
this existing buy-sell relationship into a deeper and more
sustainable one that encompasses all economic sectors; from
energy to education and health. In respect to regional issues,
the speaker confirmed India’s wish to see Iraqi people freely
determine their own political future and exercise control over
their natural resources. He said the international community
should help in finding a political solution to the cycle of
violence and sectarian fighting in Iraq. The speaker considered
Iran as a major economic partner of India, particularly in
the area of energy security, adding that Iran is a significant
role-player in regional and world affairs, and it is important to
engage with it. As for Pakistan, he said in recent years, India
has pursued a policy of positive and substantial engagement
with Pakistan and the two countries have addressed issues
of bilateral interest. He said India welcomes the revival of the
democratic process in Pakistan and remains confident that the
two countries will be able to pursue the bilateral process of
consultation and dialogue, although India is clearly concerned
about extremist elements in Pakistan and the constant threat
they pose to neighboring countries.
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2008  مايو12 االثنني
معالي براناب موخيرجي
وزير الشؤون الخارجية
جمهورية الهند

سياسة الهند الخارجية والعالقات
التصدي لتحديات
:الخليجية-الهندية
ِّ
القرن الحادي والعشرين
-املحـاضة سياسـة الهنـد الخارجيـة والعالقـات الهنديـة
تناولـت هـذه
َ
الخليجيـة؛ إذ تعـود الروابط بني الهند ودول الخليج إىل قرون عدة؛ فكل
جـزء مـن أجزاء شـبه الجزيرة العربية يشـهد عىل هـذه العالقة الوثيقة
التـي بلغـت من الشـمولية حـد تغطية كل جانـب من جوانـب الحياة
 أو، أو الدينية، أو الفكريـة، سـواء على املسـتويات التجاريـة،اإلنسـانية
ِ
املحـاض أن سياسـة «انظر رشقـاً» بدأت
 ورأى. أو الثقافيـة،االجتامعيـة
تكتسـب أهميـة متزايـدة لـدى دول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج
 وبالنظـر إىل ما لدى دول الخليـج من احتياطيات نفطية.العربيـة كافـة
 فإن الهند ودول الخليج سـتبقيان، وإىل القـرب الجغـرايف بينهما،هائلـة
 أما التحدي الذي تواجهه.رشيكتين يف قطـاع الطاقة عىل املدى الطويـل
 القامئة،هـذه العالقـة؛ فيكمـن يف القـدرة على تحويـل العالقة الحاليـة
 بحيث تشـمل العالقة، إىل يشء أكرث عمقاً واسـتدامة،عىل البيع والرشاء
. وانتها ًء بالتعليـم والصحة، بـدءا ً بالطاقـة،القطاعـات االقتصاديـة كافـة
ِ
املحـاض تطلُّـع الهنـد إىل أن
 فقـد أكد،أمـا فيما يخـص قضايـا اإلقليـم
،يتمكـن الشـعب العراقي من تقرير مسـتقبله السـيايس مبحـض إرادته
 ورأى أن على املجتمـع الـدويل،ومـن التحكـم يف مـوارده الطبيعيـة
حل سـيايس لسلسـلة العنـف واالقتتـال الطائفي
ٍّ املسـاعدة على إيجاد
ِ  و َعـ َّد.يف العـراق
ً وخصوصا،املحاض إيران رشيكاً اقتصادياً رئيسـياً للهند
 فإيـران العـب مهـم على الصعيديـن،إزاء مـا يتعلـق بأمـن الطاقـة
 أما بالنسـبة.اإلقليمـي والعاملـي؛ وهنـاك رضورة حتميـة للتواصل معها
ِ
املحـاض أن الهنـد اتبعـت يف السـنوات األخرية
إىل باكسـتان؛ فقـد ذكـر
،سياسـة تقـوم على التواصل اإليجـايب واملوضوعـي بينها وبني باكسـتان
 وقال.كما تـدارس الطرفـان الكثير مـن القضايـا ذات االهتامم املشترك
 ولديها الثقة،إن الهنـد تر ِّحـب بعـودة العملية الدميقراطية يف باكسـتان
 مـع عدم إخفاء،بإمكانيـة مواصلـة عملية التشـاور والحوار بني الطرفني
قلقهـا بشـأن العنـارص املتطرفة يف باكسـتان؛ التي تشـكل مصـد َر خط ٍر
.دائـمٍ على دول الجوار
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االثنني  9يونيو 2008
معالي د .مصطفى
عثمان إسماعيل
مستشار رئيس الجمهورية ووزير الخارجية األسبق
جمهورية السودان

األمن القومي العربي:
المقومات والتحديات
ِّ
املحـاضة الضوء عىل مفهوم «األمـن القومي» بأبعاده
سـلَّطت هذه
َ
املختلفـة ،األمنيـة والسياسـية واالقتصاديـة واالجتامعيـة والثقافيـة،
والتحديـات واملخاطر املحيطة باألمن القومي العريب ،وآليات تحقيق
هـذا األمـن ،وركائـزه ،ورؤيـة التيارات السياسـية العربية لهـذا األمن.
ِ
املحـاض أهـم العوامـل واألسـباب ،التـي أضعفـت املق ِّومـات
وأبـ َر َز
الداعمـة لألمـن القومـي العـريب ،املتمثّلـة يف إرسائيـل ،وتعثر عملية
السلام يف الرشق األوسـط ،وغزو العراق للكويت ،واالحتالل األمرييك
للعـراق ،واألوضـاع املرتدِّية يف فلسـطني ولبنان والسـودان والصومال،
فضلاً عما يحـدث مـن تـأزُّم يف العالقـات بين الـدول العربيـة .كما
ِ
املحـاض عن آليات تحقيق األمـن القومي العريب ،املتمثلة يف
تحـدَّث
جامعـة الدول العربية ،و«اتفاقية الدفاع العريب املشترك» ،و«مجلس
األمن والسـلم العريب» ،الذي شُ ـكِّل عام  ،2006مشـيدا ً بالجهود التي
يبذلهـا األمني العـام لجامعة الدول العربية إلنجـاح هذا املجلس .ويف
ِ
املحاض أهميـة التصدِّي للتحدِّيات التـي يواجهها األمن
النهايـة أكـد
القومـي العـريب مبفهومـه الشـامل ،مبـا يف ذلـك التصـدِّي ملحـاوالت
التغلغـل األجنبـي يف األرايض العربيـة ،وتوظيف النفط سلاحاً لدعم
وحل الخالفـات العربية-العربية بصفتـه مدخالً لتوحيد
هـذا األمـنِّ ،
الـرؤى العربيـة ملفهـوم األمـن ومصـادر تهديـده ،إضافـة إىل رضورة
وضـع خطـة لتفاعل العرب مـع القـوى الدولية.
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Monday, June 9, 2008

HE Dr. Mustafa
Othman Ismail

Advisor to the President, Former Minister
of Foreign Affairs, Republic of Sudan

Arab National Security:
Dimensions and Challenges
This lecture shed light on the concept of “national
security” in its various political, economic, social and
cultural dimensions. In addition, it covered the dangers
and risks that may threaten Arab national security and
the mechanisms adopted to realize such security, as
well as the vision of security from various Arab points
of view. The speaker highlighted the most important
factors that have weakened the fundamentals of Arab
national security, such as Israel’s hampering of the
Middle East peace process, the Iraqi invasion of
Kuwait, the US occupation of Iraq, the deteriorating
situations in Palestine, Lebanon, Sudan and Somalia,
as well as inter-Arab tensions. He talked about the
mechanisms of achieving Arab national security,
represented by the Arab League, the Agreement on the
Joint Arab Defense and the Arab Peace and Security
Council, established in 2006, and praised the efforts of
the Secretary General of the Arab League to make this
council a success.   
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Monday, June 16, 2008

2008  يونيو16 االثنني

Prof. Stephen M. Walt

 والت.ستيفن إم

The Robert and Renée Belfer
Professor of International Affairs
Harvard University, United States of America

The Israel Lobby
and US Foreign Policy ( Joint)
This lecture examined the influence of the Israeli lobby
on US Middle East policy. It described the “special
relationship” between the United States and Israel,
identified the main groups that work to further that
relationship, and described how these groups work to
influence US policy. The lobby is not some sort of secret
cabal or conspiracy; it is simply a powerful interest
group whose activities are similar to many other interest
groups in the United States. In addition to influencing
US policy toward Iraq, Iran, Syria and Lebanon, the
lobby is the main reason why the United States has
consistently favored Israel over the Palestinians, and it
is the main reason why Washington has not been able
to put meaningful pressure on Israel to stop building
settlements and colonizing the Occupied Territories.
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أستاذ الشؤون الدولية
جامعة هارفرد
الواليات المتحدة األمريكية

اللوبي اإلسرائيلي والسياسة
)الخارجية األمريكية (مشتركة
املحـاضة تحليلاً لتأثير «اللـويب اإلرسائيلي» أو
قدمـت هـذه
َ
مـا يطلـق عليـه أيضـاً اللـويب اليهـودي يف سياسـات الواليـات
 كما حدَّدت طبيعـة،املتحـدة األمريكيـة تجـاه الشرق األوسـط
«العالقـة الخاصـة» التـي تربـط بين الواليـات املتحـدة األمريكية
 وجامعـات الضغـط الرئيسـية التـي تعمـل على تعزيز،وإرسائيـل
ِ
املحـاض الكيفيـة التـي تعمـل بهـا هـذه
 وأوضـح.هـذه العالقـة
 وأظهـر أن هـذا اللـويب،الجامعـات للتأثير يف السياسـة األمريكيـة
 أو نوعـاً مـن أنـواع،ليس رضبـاً مـن رضوب الجامعـات الرسيـة
 جامعـة متنفِّـذة تجمعهـا مصلحـة، بـكل بسـاطة، إنـه،التآمـر
 وت ُ َع ُّد نشـاطاتها مامثلة لنشـاطات الكثير من الجامعات،مشتركة
 املوجـودة يف الواليـات املتحـدة،األخـرى ذات االهتمام املشترك
 وهـذه الجامعـة هي أصلاً تعرب عن مصالـح اليهود يف.األمريكيـة
 وبالتايل فإن،الواليـات املتحـدة األمريكيـة ويف جميـع أنحاء العـامل
.ًإرسائيـل تعتبر مـن أهـم أولوياتهـا دامئـا
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Monday, June 16, 2008

John J. Mearsheimer

The R. Wendell Harrison Distinguished
Service Professor of Political Science
University of Chicago, United States of America

The Israel Lobby
and US Foreign Policy ( Joint)
This lecture examined the influence of the Israeli lobby
on US Middle East policy. In addition to influencing
US policy toward Iraq, Iran, Syria and Lebanon, the
lobby is the main reason why the United States has
consistently favored Israel over the Palestinians, and
it is the main reason why Washington has not been
able to put meaningful pressure on Israel to stop
building settlements and colonizing the Occupied
Territories. These policies are not in the United States’
or Israel’s national interest, and most certainly not in
the Palestinians’ interest. Yet despite these unfortunate
consequences, this situation is unlikely to change in
the near future.
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2008  يونيو16 االثنني
 ميرشايمر.جون جي
أستاذ الخدمة المتميزة للعلوم
السياسية في جامعة شيكاغو
الواليات المتحدة األمريكية

اللوبي اإلسرائيلي والسياسة
)الخارجية األمريكية (مشتركة
ِ
املحـاض تأثير اللـويب اإلرسائيلي يف السياسـة الخارجيـة
ناقـش
 باإلضافـة إىل التأثير يف السياسـة، حيـث أكـد أنـه،األمريكيـة
 ولبنـان؛ فـإن، وسـوريا، وإيـران،كل مـن العـراق
ٍّ األمريكيـة تجـاه
هـذا اللـويب يقـف وراء انحياز الواليـات املتحـدة األمريكية الدائم
 وتفضيلهـا على الفلسـطينيني؛ وهو السـبب الرئييس،إىل إرسائيـل
يف عـدم قـدرة واشـنطن على مامرسـة ضغـط مؤثـر يف إرسائيـل
.تكـف عـن بنـاء املسـتوطنات واسـتعامر األرايض املحتلة
ُّ يجعلهـا
تصـب يف املصلحـة
املحـاضة إىل أن هـذه السياسـات ال
وأشـارت
َ
ّ
 وال يف مصلحة،الوطنيـة للواليـات املتحـدة األمريكيـة أو إرسائيـل
 عىل ال َّرغـم من هذه، ولكـن من غير املحتمل.ًالفلسـطينيني حقـا
. أن يتغير هـذا الوضـع يف املسـتقبل القريـب،النتائـج املؤسـفة
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Monday, June 23, 2008

د .الخضر عبدالباقي محمد

Dr. Elkhidiru Abdul
Baaq Mohammed

صورة العرب لدى األفارقة:
حالــة نيجيـريــا

The Image of the Arabs in the Eyes
of Africans: The Case of Nigeria

مدير المركز النيجيري
للبحوث العربية
جمهورية نيجيريا االتحادية

Director, Nigerian Center for Arabic Documentation
Federal Republic of Nigeria

This lecture aimed to discover the reality, nature and
dimensions of the Arab image in the minds of nonArab African (sub-Saharan) societies in order to review
the current perception of Arabs and examine the
developments that have contributed to its formation.
This analysis was done taking into account the numerous
events witnessed in Nigeria’s domestic politics and those
of other African countries in the last few years, where
the image of Arabs was the focus of local, regional and
international media. In summary, the lecture discussed
the following topics:

املحـاضة موضوع الصورة النمطية للعـرب يف أذهان
تناولـت هذه
َ
األفارقـة ،وخصوصـاً يف نيجرييا ،وهدفت إىل التعـ ُّرف إىل واقع صورة
العـرب وأبعادهـا وطبيعتهـا لدى الجمهور اإلفريقـي غري العريب (يف
واملتغيرات الجديـدة
جنـوب الصحـراء) ،لتتعقـب الوضـع الراهـن
ِّ
التـي طـرأت على التصـورات الذهنية والقـوى الفاعلـة يف تكوينها،
وقـد وجـب القيـام بذلـك على خلفيـة وقوع الكثير مـن األحداث
التي شـهدتها السـاحة النيجرييـة املحلية ،وبعض البلـدان اإلفريقية
خلال السـنوات القليلـة املاضيـة؛ حيث كانـت الشـخصية العربية
هـي املتهـم الرئييس؛ فجعلها هذا مثار تسـليط لألضـواء وتركيز من
وسـائل اإلعالم ،سـواء املحلية ،أو اإلقليمية ،فضلاً عن الدولية .ومن
هنـا ناقشـت املحارضة املوضوعـات التالية:
• The Arab image and how it is influenced by western
	•صورة العرب ومدى تأثرها باملقوالت واألفكار الغربية.
stereotyping and ideas.

	•التعـرف إىل الصـورة الحقيقيـة لإلنسـان العـريب يف وجـدان • Recognizing the true perception of Arabs in the
األفارقـة ومداركهـم ،مـن خلال مقاربـة علمية الستكشـاف hearts and minds of Africans by adopting a scientific
approach to examine the facts.
تلـك الحقائق.
	•التصـورات الذهنيـة واالنطباعـات املك َّونـة يف مـدارك • Nigerians perceptions of Arabs and Arab countries
النيجرييين عن العرب والـدول العربية ،يف جوانبها املختلفةin their various fields—political, social, economic, ،
historical, scientific, literary, cultural, etc.
سـواء السياسـية منهـا ،أو االجتامعيـة ،أو االقتصاديـة ،أو
التاريخيـة ،أو العلميـة ،أو األدبيـة والثقافيـة ،أو غريهـا• Practical proposals to enhance the chances of the .
	•مقرتحـات عمليـة لتعزيـز الفـرص ملنـاخ أفضـل؛ لتكويـن formation of a positive, more accurate image of
Arabs and the Arab world.
صـورة إيجابيـة صحيحـة عـن العـرب.
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Wednesday, June 25, 2008

Daniel Roh

Representative of East Asia Peace
Investment Program (EAPIP)
Japan

The Rise of “Fund Capitalism”
in Japan, Korea and China
This lecture dealt with the issue of fund capitalism in Korea,
Japan and China, which rose quite substantially during
2007 and 2008. The speaker explored the fundamental
change in the major economies of East Asia, explaining that
in the postwar period, Japan had set a model of economic
development based on export-oriented manufacturing.
This model has been adopted in Korea and China. As such,
these three countries have become strong players in the
global markets. One corollary to this development model
was the preponderance of industry over finance. The
banking and securities firms in these countries have long
performed the role of “channeling funds to manufacturing
firms,” while asset management for institutional and
individuals investors has been put on the back burner.
However, this paradigm of socio-economic
development has been changing dramatically lately. Even
though manufacturing is still the main source of national
wealth creation, the relative importance of service and
financial industries has been looming larger. The investors,
both institutional and individual, are increasingly aware of
their opportunities to enlarge their assets and properties
in the new borderless, IT-led, diversified financial markets
around the world.
New awareness is not unique to investors. The central
governments of Japan, Korea and China have adopted
a new stance of persuading their citizens to shift “from
saving to investment” in their financial behavior. All the
more, stimulated by the success of “sovereign wealth funds
(SWFs),” especially of the GCC countries. They are in the
course of forming and strengthening their own SWFs.
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2008  يونيو25 األربعاء
دانيل روه
ممثل برنامج شرق آسيا
الستثمارات السالم
اليابان

»صعود «رأسمالية الصناديق
في اليابان وكوريا والصين
املحـاضة قضيـة الصناديق الرأسمالية يف كل مـن كوريا
تناولـت هـذه
َ
.2008 و2007  التـي شـهدت صعـودا ً كبيرا ً عامـي،واليابـان والصين
ِ
 حيـث وضعـت،املحـاض تطـور االقتصـادات اآلسـيوية الكبيرة
وتت َّبـع
 منوذجاً للتنمية االقتصادية القامئة، بعـد الحرب العاملية الثانيـة،اليابـان
 وقد تبنت هـذا النمـوذج كوريا.على التصنيـع املو َّجـه نحـو التصديـر
ًالجنوبيـة والصين؛ وهو السـبب الذي جعـل هذه الدول الثلاث أطرافا
 وكانـت إحدى نتائج هذا النمـوذج التنموي.قويـة يف األسـواق العامليـة
 كما أدت الشركات املرصفيـة،غلبـة الصناعـة على األعمال املاليـة
ورشكات األوراق املاليـة يف هـذه الدول دور «قنـوات توزيع االعتامدات
 بينام وضعـت إدارة أصول،املاليـة على رشكات التصنيـع» لزمن طويـل
، وعلى الرغم مـن ذلك.املسـتثمرين املؤسسـاتيني واألفـراد على الـرف
فـإن هـذا النمـوذج التنويـري للتنميـة االجتامعية–االقتصاديـة قد بدأ
 وبرغـم أن التصنيـع ال يزال.يتغير بشـكل درامـي يف السـنوات األخيرة
َّ
 فإن األهمية النسـبية لصناعات،املصـدر الرئييس لخلـق الرثوة الوطنية
.الخدمـات والصناعـات املاليـة قـد أخـذت تلـوح يف األفق بحجـم أكرب
وأصبح املسـتثمرون – املؤسسـاتيون واألفراد معـاً – يدركون
على نحـو متزايـد فرصهـم يف تضخيم حجـم أصولهـم وممتلكاتهم
 والتـي تقودهـا تقنيـة،يف األسـواق املاليـة التـي ال تعـرف الحـدود
 والوعـي الجديـد ليس. وتتصـف بالتنـوع حـول العـامل،املعلومـات
 والصني، وكوريا،شـيئاً ينفرد به املسـتثمرون؛ فالحكومات يف اليابان
قـد تب َّنـت موقفـاً جديـدا ً يتلخـص يف حـث مواطنيهـا على التحول
 فإنها، وفـوق ذلـك.«مـن االدخـار إىل االسـتثامر» يف سـلوكهم املـايل
يف مسـار يفضي إىل تشـكيل صناديـق ثرواتهـا السـيادية الخاصـة
 بعـد أن حفزهـا على ذلـك نجـاح «صناديـق الثروة،وتعزيزهـا
. وخاصـة يف دول مجلس التعاون لـدول الخليج العربية،»السـيادية
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Sunday, July 6, 2008

Rajendra Kumar Pachauri
Chairman, Intergovernmental Panel
on Climate Change (IPCC)
Swiss Confederation
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2008  يوليو6 األحد
راجندرا كومار باتشوري
رئيس اللجنة الحكومية المشتركة
للتغير المناخي
االتحاد السويسري

التغ ُّير المناخي وانعكاساته على
Climate Change and Its Implications on
Energy Policies of Oil Producing Countries سياسات الطاقة في الدول المنتجة للنفط
The speaker began his lecture by emphasizing the close
relationship between energy policies and global climate
change. He praised the UAE’s effort in building the city of
“Masdar,” which is the first city of its kind in the world that
would not produce carbon dioxide or any waste as it would
depend entirely on renewable energy for its needs. He also
highlighted the nature and effects of rising greenhouse gas
emissions, which leads to global warming. The speaker
drew attention to rising levels of global warming that has led
to an increase in human and economic losses in different
parts of the world, for example, climatic changes that led to
scores of human fatalities in Europe in 2003. He feared that
global temperatures would continue to rise in this decade
in a way that had never happened before. He also averred
that the recent upsurge in climatic disasters – such as greater
frequency and severity of floods and hurricanes leading to
loss of life and property – was partially a result of global
warming. In this respect, he gave the example of widespread
flooding in Mumbai in 2005 that destroyed the homes of
approximately one million citizens, and the hundreds of
thousands of fatalities caused by Hurricane Nargis that hit
Myanmar this year.
Dr. Pachauri also drew attention to other adverse effects
of global warming on water resources, food production,
agriculture and health. He warned that effects of global
warming could cause conflict over control of natural
resources and exacerbate the already existing problems such
as the global refugee issue. He called for greater international
cooperation as well as the necessity to formulate effective
policies at the local level to avoid natural disasters related to
man-made climate change.
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املحـاضة العالقة الوثيقة بني سياسـات الطاقة والتغريات
ناقشـت
َ
ِ
وعبر املحـاض عـن
َّ ،التـي يشـهدها العـامل على الصعيـد املناخـي
 كأول،»تقديـره للتجربـة اإلماراتيـة الخاصـة مبدينـة «مصـدر
ً حيـث تعتمـد كليـا،مدينـة يف العـامل بلا كربـون وال نفايـات
مفصـل عن
َّ  وانتقـل إىل الحديـث بشـكل.على الطاقـة املتجـدِّدة
طبيعـة التغيرات املناخيـة التـي يشـهدها العـامل خلال املرحلـة
 فأشـار إىل االرتفـاع الكبير لدرجـات الحـرارة يف مناطـق،الحاليـة
 ومـا أدى إليـه هـذا االرتفـاع غير املسـبوق،مختلفـة مـن العـامل
 كان مـن بينهـا وفـاة آالف األشـخاص يف،مـن نتائـج مختلفـة
 مؤكـدا ً أن درجات الحرارة سـتواصل ارتفاعاتها،2003 أوروبـا عـام
 كام أشـار إىل ما.خلال العقـد الحـايل بشـكل مل يحـدث مـن قبـل
 مـن ظواهـر طبيعية مثل، خلال السـنوات األخيرة،شـهده العـامل
 حيـث أدت، ومـا أفرزتـه مـن كـوارث مرعبـة،السـيول واألعاصير
هـذه الظواهـر إىل تدمير منـازل نحـو مليـون شـخص يف بومبـاي
 ألـف حتفهم خالل العـام الجاري يف100  ولقـي نحـو.2005 عـام
ِ
املحـاض التأثيرات املتوقعـة لهـذه التغيرات
 كما ناقـش.ميامنـار
املناخيـة يف مجـاالت متعـددة؛ فعـرض النعكاسـاتها السـلبية عىل
.مصـادر امليـاه وإنتاج املـواد الغذائية واملجالين الزراعي والصحي
ِ
املحـاض إىل تأكيـد أن هـذه االنعكاسـات سـتؤدي
وانتهـى
، مثـل الصراع حـول املـوارد الطبيعيـة،إىل مشـكالت جديـدة
ً  مشـدِّدا، مثل مشـكلة الالجئني،وسـتفا ِقم مشـكالت قامئة بالفعل
 وكذلك،على رضورة التعـاون الـدويل ملواجهـة هـذه االنعكاسـات
رضورة صوغ سياسـات رشـيدة عىل املسـتوى املحلي لتفادي مثل
.تلك االنعكاسات
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Monday, October 20, 2008

2008  أكتوبر20 االثنني

Dr. Charles Saint-Prot

 شارل سان برو.د

Director, Observatory of Geopolitical
Studies (OEG), French Republic

Western Perception and
Attitudes toward Islam
Islam has recently become a major concern for the
Western world. Words such as “Islamism,” “radical
Islam,” “Salafism” and “Wahhabism” are often used
without a clear meaning or content. Dr. Charles SaintProt, who has published an important book on the
subject of Islam, entitled L’avenir de la Tradition entre
Révolution et Occidentalisation (Islam: The Future of
Tradition between Revolution and Westernization),
explains that the main problem is the lack of knowledge
of Islam in the West, which therefore gives rise to many
misconceptions.
In addition, Dr. Saint–Prot explains that Islam
cannot be allied with rigid conservatism or minority,
radical sectarianism. Far from encouraging radicalism
and terrorism, the pure Islamic tradition is the voice
that tries to reconcile faith and respect through ijtihad
(effort at reasoning to find a solution to a legal question).
Ijtihad is the way of the future for Islam and Dr. Saint–
Prot shows that the pure Islamic tradition constitutes
a better response to the problem of Islamic sectarian
extremists than any Westernization, which would lead
to a negation of the Muslim identity.
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مدير معهد الدراسات الجيوسياسية
الجمهورية الفرنسية

فهم الغرب لإلسالم
ومواقفه منه
ً وغالبـا.غـدا اإلسلام مؤخـرا ً مصـدر قلـق رئيسـياً للعـامل الغـريب
،» و«اإلسلام املتطـرف،»مـا تسـتعمل كلمات مثـل «اإلسلاموية
 مـن دون معنـى واضـح أو محتـوى،» و«الوهابيـة،»و«السـلفية
ً الـذي نشر كتابـاً مهما، ويشرح الدكتـور شـارل سـان بـرو.بين
ّ
» مسـتقبل السـلفية بين الثـورة والتغريـب:بعنـوان «اإلسلام
Islam: L’avenir de la Tradition entre révolution et
 األمر قائالً إن جوهر املشـكلة الرئيسـية هو،occidentalisation
 وهـذا بـدوره يؤدي إىل نشـوء،عـدم معرفـة الغـرب كنـ َه اإلسلام
.كثير مـن املفاهيـم املغلوطـة
 إنـه مـن الخطـأ ربـط اإلسلام:ًويضيـف سـان بـرو قائلا
 فاإلسلام،بالنزعـة املحافظـة الصارمـة أو األقلية الطائفية املتطرفة
 وسـلفية،أبعـد مـا يكـون عـن تشـجيع التطـرف أو اإلرهـاب
اإلسلام النقيـة هي الصـوت العاقل الـذي يسـعى إىل التوفيق بني
 الـذي يعني بـذل الجهد،العقيـدة واالحترام مـن خلال االجتهـاد
إلدراك حكـم رشعـي؛ فاالجتهـاد هو طريق املسـتقبل بالنسـبة إىل
ِ
املحـاض كيف أن سـلفية اإلسلام النقية
يبين لنـا
ّ  ولذلـك.اإلسلام
تعـ ّد أفضـل رد على مشـكلة املتطرفني اإلسلاميني الطائفيني وعىل
. التي ميكـن أن تـؤدي إىل إلغاء الهوية اإلسلامية،نزعـة التغريـب
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Monday, October 27, 2008

Michael Jacobson

Senior Fellow in Washington Institute’s Stein
Program on Counterterrorism and Intelligence
Washington Institute for Near East Policy
United States of America

The Role of Financial Tools in the
Diplomatic Approach to the Iranian
Nuclear Question (Joint)
Michael Jacobson began his lecture by talking about the
rising doubts of the ability of counterterrorism strategies
to disrupt the financing of terrorism. He stressed the
need for government funding to combat terrorist
operations aimed at stemming funds for terrorist
training and logistics. The overall aim of going after the
financing of terrorist networks is not to defeat terrorism
but to make their operating environment harder, the
scholar averred. The terrorist threat today is more
diffuse; individual operatives often fund themselves and
terror cells raise money on their own. He explained that
combatting the financing of terrorism was not a priority
for either the US or the international community as
whole before the September 11, 2001 attacks. The US
government had however been monitoring financial
flows seen to be funding terrorism within the US and
beyond, but did not disrupt such flows. However, this
has changed dramatically after the September 11 attacks.

سلسلة محاضرات اإلمارات
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2008  أكتوبر27 االثنني
مايكل جاكوبسون
زميل أول في برنامج ستاين لمكافحة اإلرهاب
واالستخبارات بمعهد واشنطن لسياسة
 الواليات المتحدة األمريكية،الشرق األدنى

دور الوسائل المالية
في معالجة الملف النووي
)اإليراني دبلوماسي ًا (مشتركة
املحـاضة بالحديـث عـن تزايـد
اسـتهل مايـكل جاكوبسـون
َ
.التشـكيك يف فاعليـة مكافحـة اإلرهـاب مـن الناحيـة املاليـة
وشـدد على الحاجـة إىل األمـوال الحكومية يف مكافحـة العمليات
اإلرهابية لقطع االعتامدات املالية التي تسـتخدم يف اللوجسـتيات
 ورأى أن الغـرض الـكيل مـن.ويف تدريـب الجامعـات اإلرهابيـة
 بـل وضـع،مكافحـة متويـل اإلرهابيين ليـس هزميـة اإلرهـاب
الصعوبـات والعراقيـل أمـام عملياتهم؛ فالخطر اإلرهـايب اآلن أكرث
. ومتويـل العملاء األفـراد أصبـح شـيئاً يقوم به فـرد واحد،ً انتشـارا
ِ
املحـاض أن مكافحـة متويـل اإلرهـاب مل تشـكل أولوية قبل
وبين
ّ
 سـواء بالنسـبة إىل حكومـة الواليـات املتحـدة،2001  سـبتمرب11
 فـإن، وعلى الرغـم مـن ذلـك.األمريكيـة أو املجتمـع الـدويل
الحكومـة األمريكيـة تعقبـت كثيرا ً من االعتمادات املاليـة داخل
 ولقـد. ولكنهـا مل تعترض هـذه االعتمادات،حدودهـا وخارجهـا
 حيث.2001  سـبتمرب11 تغير ذلك بشـكل درامـي بعد هجمات
بـات مـن اللازم وضـع استراتيجية أكثر شـمولية على املسـتوى
،الـدويل ملكافحـة اإلرهاب وإحالل السـلم وفك املشـكالت العالقة
.خصوصـاً منهـا امللـف النـووي اإليـراين
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Lecture Series No. (280)

Monday, October 27, 2008

Matthew Levitt

Director of Washington Institute’s Stein
Program on Counterterrorism and Intelligence
Washington Institute for Near East Policy
United States of America

The Role of Financial Tools in the
Diplomatic Approach to the Iranian
Nuclear Question (Joint)
Matthew Levitt highlighted the difference between terror
financing and the financing of proliferation programs
such as missile programs, WMD programs, and others.
However, he said, Iran represents a threat to the NonProliferation Treaty (NPT) and also threatens to spark
further proliferation and spread of WMD. There are
also concerns about Iran’s activities in the Arabian Gulf
and Iraq. He said what is getting the attention of the
international community are the “deceptive” financial
practices that Iran is engaged in to support these
activities. According to him, the response to this threat
is growing, and there are new tools that allow the use of
all national power apparatus, which also, aside from the
exercise of military power, includes active diplomacy.
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2008  أكتوبر27 االثنني
ماثيو ليفيت
مدير برنامج ستاين لمكافحة اإلرهاب واالستخبارات
معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى
الواليات المتحدة األمريكية

دور الوسائل المالية
في معالجة الملف النووي
)اإليراني دبلوماسي ًا (مشتركة
ِ
املحـاض إىل أن هنـاك فرقـاً بين متويـل اإلرهـاب ومتويـل
أشـار
 وبرامـج أسـلحة الدمـار،انتشـار برامـج مثـل برامـج الصواريـخ
ً  ورأى أن إيـران متثـل تهديـدا. وغريهـا مـن الربامـج،الشـامل
 إضافـة إىل أنهـا تهـدد،ملعاهـدة منـع انتشـار األسـلحة النوويـة
 وهنـاك. وانتشـار أسـلحة الدمـار الشـامل،باالنتشـار املضـاد
مخـاوف أيضـاً تتعلـق بأنشـطة إيـران يف الخليـج العـريب
ِ
املحـاض إن مـا يجـذب انتبـاه املجتمـع الـدويل
 وقـال.والعـراق
 ولكـن املامرسـات املالية،ليـس األنشـطة التـي تقـوم بهـا إيـران
املخادعـة التـي تشـارك فيهـا إيـران لكي تدعـم نقديـاً هـذه
 ورأى ليفيـت أن رد الفعـل على هـذا التهديـد آخذ يف.األنشـطة
 وأن مثـة وسـائل جديـدة تسـمح باسـتخدام كل عنـارص،التطـور
 مـن أجـل وضـع آليـة، ال العسـكرية فحسـب،القـوة املتاحـة
.دبلوماسـية للتعامـل مـع تطـورات هـذه القضيـة
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Sunday, November 9, 2008

Dr. John Duke Anthony

President and Chief Executive Officer
National Council on US–Arab Relations
United States of America

)281( سلسلة محاضرات

2008  نوفمرب9 األحد
 جون ديوك أنتوني.د
الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الوطني
 العربية- للعالقات األمريكية
الواليات المتحدة األمريكية

The Future of US Foreign Policy in the
Middle East

مستقبل السياسة الخارجية األمريكية
في الشرق األوسط

While the newly elected President of the United States,
Barack (Hussein) Obama, is certain to change the tone
and style of US presidential actions, attitudes and policy
statements, profound policy changes of particular interest
to Arabs, Muslims and Israelis are likely to come more
slowly. Despite his relatively sizable election victory in the
popular vote and his very substantial margin in the Electoral
College, coupled with Democrat majorities in both houses
of Congress, President Obama will not have a free hand
to simply reshape US foreign policy. There will be strong
pressures for him to place the domestic economic agenda
above foreign policy initiatives, although the two are closely
interrelated. The US Constitution does not encourage party
discipline as other parliamentary systems do in other parts
of the democratic world. Obama will have to build his
legislative majorities on a case-by-case basis. Party labels –
Democrat and Republican – do not guarantee legislative
support for the President’s position on any issue, and
Obama’s presidential honeymoon is likely to be short-lived.
Three early foreign policy challenges will involve
extricating the United States from its occupation of Iraq by
creating a situation that will make possible the withdrawal of
US forces; calls for the tightening of international sanctions
on Iran in an attempt to pressure Tehran to give up its drive
to acquire nuclear capabilities; and the effort to restart talks
aimed at achieving a two-state solution to the Arab–Israeli
conflict, which became mired in bureaucratic infighting
during the George W. Bush administration. Despite the
departure of neo-conservative advisors from the corridors of
administrative power, their supporters will still be present in
the policy-making process in the form of influential lobbies.

 باراك،ًبينما يبـدو رئيـس الواليـات املتحـدة األمريكية املنتخـب حديثـا
سـيغي نغمـة األفعال الرئاسـية األمريكية
ّ  واثقـاً من أنه،(حسين) أوبامـا
 فثمـة احتمال كبير يف أن يكـون إيقـاع املواقـف والبيانـات،وأسـلوبها
 بشـكل، والتغيرات الداخلـة يف صلـب السياسـات التـي ته ّم،السياسـية
 وعىل الرغـم من الفوز.ً بطيئـا، واإلرسائيليني، واملسـلمني، العـرب،خـاص
 والهامـش،الباهـر نسـبياً الـذي حققـه أوبامـا يف التصويـت الشـعبي
 باإلضافـة إىل األغلبية الدميقراطية يف مجليس،الكبير يف الهيئة االنتخابية
 فإن يد الرئيس أوبامـا لن تكون ُمطلقة،)الكونجـرس (الشـيوخ والنـواب
 سيتعرض، ببساطة،يف إعادة تشكيل السياسات الخارجية األمريكية؛ ألنه
لضغوطـات قويـة تتطلـب منه وضـع األجنـدة االقتصاديـة الوطنية عىل
 على الرغـم مـن ترابـط األمريـن؛،رأس املبـادرات السياسـية الخارجيـة
وألن دسـتور الواليـات املتحدة األمريكية ال يشـجع االنضباط الحزيب كام
ً فسـيكون لزاما،تفعـل األنظمـة الربملانيـة األخـرى يف العـامل الدميقراطـي
على أوبامـا العمـل عىل بنـاء أغلبياتـه الترشيعية عىل أسـاس كل قضية
 ال تضمـن أن يتلقى، دميقراطيـة وجمهورية،وحدهـا؛ فاألسماء الحزبيـة
 ومن املحتمل أن يكون عمر شـهر،موقـف الرئيـس الدعـم يف أي مسـألة
 وسـيكون أمـام الرئيـس الجديـد ثالثـة تحديات.ً العسـل الرئـايس قصيرا
 تخليص الواليات املتحدة األمريكية:ً تواجهها السياسـات الخارجية مبكرا
مـن احتاللهـا للعراق؛ بخلق وضع ميكّن من انسـحاب القوات األمريكية؛
والدعوة إىل تشديد العقوبات الدولية عىل إيران يف محاولة للضغط عىل
 والسـعي إىل إحياء،طهـران للتخلي عـن اندفاعها لحيـازة قـدرات نووية
،املحادثـات الراميـة إىل تحقيـق حل الدولتين للصراع العريب–اإلرسائييل
الحـل الـذي غـاص يف أوحال االقتتـال الداخلي البريوقراطي يف عهد
ّ هـذا
 وعىل الرغم من رحيل املستشـارين املحافظني الجدد.إدارة جـورج بوش
 فسـيبقى مؤيدوهـم موجوديـن يف عملية،مـن أروقـة السـلطة اإلدارية
.صناعـة السياسـات من خلال مجموعات الضغـط املتنفذة
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Monday, November 10, 2008

Nasim Zehra

Senior Fellow at Harvard University
Asia Center, Harvard University
United States of America

Pakistan’s Democratic Journey:
Strategic Implications
The lecture was divided into two parts. The first part
focused on Pakistan’s political milestones from March
2007 onwards (when Pakistan’s military president
removed from office the Chief Justice of the Supreme
Court of Pakistan) and the second part identified the
significance of the action within the broader context
of Pakistan’s interrupted democratic journey. These
post-March 2007 political developments were examined
for indications of a sustained middle-class pressure in
Pakistani politics, while also analyzing the interaction of
internal political developments and the external security
environment.
The lecture highlighted the points of convergence
and divergence between Pakistan’s different political
strands; their cumulative impact on the government’s
ability to govern Pakistan; and its ability to negotiate
its relations with a society with rising expectations and
increasing faultlines.
The second part outlined the strategic implications
of Pakistan’s democratic journey. Specifically, it
examined two significant questions: how Pakistan’s
internal political transformation will simultaneously be
influenced by a fluid and volatile geostrategic regional
situation; and whether there is a link between stability,
security and prosperity within the regional states and a
cooperative regional security arrangement.
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2008  نوفمرب10 االثنني
نسيم زهرة
، مركز الدراسات اآلسيوية،زميل أول
جامعة هارفرد
الواليات المتحدة األمريكية

:مسيرة الديمقراطية في باكستان
المضامين االستراتيجية
ِ
: عرب قسـمني،املحـاضة موضوع الدميقراطية يف باكسـتان
تناولـت
القسـم األول يركز عىل أبرز األحداث السياسـية يف باكستان ابتداء
الرئيس الباكسـتاين العسـكري بعزل
 حني قام،2007 بشـهر مـارس
ُ
ِ
املحـاضة أهميـة
 وحـددت.رئيـس املحكمـة العليـا يف باكسـتان
هـذا الحـدث ضمـن السـياق األعـم لرحلـة الدميقراطيـة املتعثرة
 التـي حدثت بعد، مـع تف ّحـص التطـورات السياسـية،يف باكسـتان
 بحثـاً عـن مؤرشات تـدل عىل وجود ضغط مسـتمر،2007 مـارس
 ويف الوقـت،مـن الطبقـة الوسـطى للتأثير يف سياسـات باكسـتان
نفسـه تحليـل التفاعل بين التطورات السياسـية الداخليـة والبيئة
.األمنيـة الخارجية
ِ
املحـاضة الضوء على نقاط التقـارب والتباعد
كام سـلطت
بين الفئـات السياسـية املختلفـة يف باكسـتان؛ وأثرهـا الرتاكمي يف
قـدرة الحكومـة على حكـم باكسـتان؛ ويف قدرتهـا على النجاح يف
تشـكيل عالقاتهـا مـع مجتمـع تتعاظـم فيـه اآلمـال وتتزايـد فيـه
.التصدعات
املحـاضة فقـد حـدد مالمـح عامـة
أمـا القسـم الثـاين مـن
َ
، وتف ّحص.لالنعكاسـات االستراتيجية لرحلة باكسـتان الدميقراطية
 الكيفيـة التـي يتأثـر بها: مسـألتني مهمتين،على وجـه الخصـوص
التحـ ّول السـيايس الداخلي يف باكسـتان بوضـع جيواستراتيجي
 والتأثري فيه يف الوقت نفسـه؛ وإذا،إقليمـي متقلـب وغري مسـتقر
 واالزدهـار داخـل، واألمـن،مـا كانـت هنـاك صلـة بين االسـتقرار
.دول املنطقـة وترتيبـات األمـن التعـاوين اإلقليمي
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Dr. Mahmood Monshipouri
Faculty member, Department of
International Relations, San Francisco
State University, United States of America

US–Iran Relations:
Embracing a New Realism
Although it is too early to predict which approach the
Obama administration will take toward the resolution of
the United States’ longstanding disputes with Iran, it is
evident that the policy of avoiding direct diplomacy with
Iran adopted by the Bush administration has fallen by
the wayside. Nonetheless, it is still difficult to determine
whether the Iranian leadership will give the Obama
administration a very sympathetic hearing. The Obama
administration’s preference for direct negotiation with Iran
may revolve around three options. The first is to continue a
policy of carrot and stick by pushing for further sanctions
on the Iranian economy in general and its leaders’ assets
in particular, while at the same time offering Iran rewards
of strategic significance. The second option is to engage in
a “grand bargain” with Iran, in which all regional issues
will be the subject of negotiation. The third option is to
approach the negotiation issue by issue in order to build
mutual confidence through the process, while paving the
way for further negotiations on high-profile issues.
It is far from clear whether the old carrot and stick
approach will work effectively at this point. Likewise, the
option of a “grand bargain” may face domestic constraints
insofar as the internal politics of both countries are
concerned. The problem with the issue-by-issue approach
is that some issues cannot be addressed in isolation, and at
the same time the broader interests of key players must be
addressed concurrently. All these options entail potential
pitfalls and opportunities. It is difficult to say whether these
strategies would work, but there is good reason to think
that the most likely approach may be the third option.
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2009  يناير7 األربعاء
 محمود مونشيبوري.د
 قسم العالقات الدولية،عضو هيئة تدريس
جامعة سان فرانسيسكو الحكومية
الواليات المتحدة األمريكية

:اإليرانية-العالقات األمريكية
نحو تب ِّني واقعية جديدة
على الرغـم مـن أن الوقـت ال يـزال مبكـرا ً للتنبـؤ بالتوجـه الـذي
سـتعتمده إدارة أوبامـا مـن أجـل حـل النــزاعات العالقـة مـع إيران
، فإن الواضح أن السياسـة التي اعتمدتهـا إدارة بوش،منـذ زمـن بعيد
،والقامئـة على تفـادي إقامـة قنـوات دبلوماسـية مبـارشة مـع إيـران
 فإنـه ال يـزال من الصعـب التأكد، ومـع ذلـك.أثبتـت عـدم جدواهـا
مـن احتمال كـون القيـادة اإليرانيـة سـتقابل إدارة أوبامـا بقدر كبري
 وقـد تـدور املفاوضات املبارشة التي تفضـل إدارة.مـن الرتحـاب أو ال
 أوالً؛ االسـتمرار: هـي،أوبامـا عقدهـا مـع إيـران حـول ثالثة خيـارات
يف سياسـة الرتهيـب والرتغيـب مـن خلال السـعي إىل فـرض املزيـد
مـن العقوبـات على اقتصـاد إيـران عامة واألصـول اململوكـة لقادتها
 ويف الوقـت نفسـه تقديم الوعود إليها بالحصـول عىل حوافز،خاصـة
» ثانيـاً؛ الدخـول مع إيـران يف «صفقة كربى.ذات أهميـة استراتيجية
 وثالثاً؛.ت ُطـرح مبوجبها القضايا اإلقليمية كافة عىل طاولـة املفاوضات
التفـاوض على أسـاس كل قضيـة على حـدة مـن أجـل بنـاء الثقـة
املتبادلـة على نحـو تدريجـي مـع متهيـد الطريـق لعقـد مفاوضات
.بشـأن القضايـا األكرث حساسـية
ويبقـى مـن غري الواضح إذا مـا كان التوجه القديم القائم عىل
 أمـا فيام يخص.الرتهيـب والرتغيـب سـيجدي نفعـاً يف هـذه املرحلة
 فإن املشـكلة تكمن،التوجـه القائـم عىل التعامل مـع القضايا فرادى
 ويف،يف أن مثـة قضايـا ال ميكـن تناولهـا مبعـزل عـن القضايـا األخـرى
 املصالح األوسـع لألطراف، عىل نحو متزامن،رضورة األخذ يف االعتبار
 وبينما تنطـوي تلك الخيـارات كافة على عقبات.الرئيسـية األخـرى
 وبينما يصعب الحكم. فهـي ت َ ِعـد كذلك بقدر مـن الفرص،محتملـة
 فإن هناك من األسـباب القوية،على مـدى نجاح تلك االستراتيجيات
.ًمـا يدعـو إىل االعتقـاد أن الخيار الثالـث هو الخيـار األوفر حظا
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Sunday, February 15, 2009

Gerard Valin

Commander, French Joint Forces
in the Indian Ocean
French Republic

French Armed Forces’ Action
in the Indian Ocean
Vice-Admiral Gérard Valin, the French Joint Forces
Commander in the Indian Ocean, presented the main
principles of the French Armed Forces’ action in
that region of the world as an illustration of France’s
comprehensive defense and security policy approach.
France plays an essential role in that economically vital
area that links Asia, the Middle-East, Eastern Africa and
the sea lanes to the Mediterranean.
Vice-Admiral Gérard Valin, an expert on the Indian
Ocean, explained his three main responsibilities: the
conduct of operations, defence diplomacy and law
enforcement at sea. He offered an overview of this
comprehensive approach through illustrated examples
of actions he has conducted in order to tackle piracy in
the Gulf of Aden; and demonstrated the necessity for all
the nations to be ready to react to every kind of modern
threat in a global and comprehensive approach.
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2009  فرباير15 األحد
جيرار فالين
قائد القوات الفرنسية المشتركة
في المحيط الهندي
الجمهورية الفرنسية

دور القوات المسلحة الفرنسية
في المحيط الهندي
 قائد القوات الفرنسـية املشتركة،قـدم نائـب األمريال جيرار فالني
 األسـس العامـة للـدور الرئييس، يف محارضتـه،يف املحيـط الهنـدي
للقـوات املسـلحة الفرنسـية يف تلـك املنطقـة مـن العـامل كإيضـاح
 ومـن.للمقاربـة الشـاملة للسياسـة الدفاعيـة واألمنيـة الفرنسـية
املعـروف أن فرنسـا تـؤدي دورا ً جوهريـاً يف تلك املنطقـة الحيوية
، ورشق إفريقيا، والرشق األوسـط، التـي تربـط بني آسـيا،ًاقتصاديـا
.واملمـرات البحريـة إىل البحـر األبيض املتوسـط
 الخبري يف شـؤون املحيط،ورشح نائـب األميرال جريار فالني
، تنفيـذ العمليـات: وهـي، مسـؤولياته الثلاث الرئيسـية،الهنـدي
ً وقـدم عرضا. وفـرض القانـون يف البحـار،والدبلوماسـية الدفاعيـة
لهـذه املقاربـة الشـاملة عرب أمثلـة توضيحية لألعمال التي نفذها
وبين رضورة
ّ .يف سـبيل معالجـة قضيـة القرصنـة يف خليـج عـدن
أن تكـون كل الـدول مسـتعدة للـرد على أي نوع مـن التهديدات
.الحديثـة عبر مقاربـة عاملية وشـاملة
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األحد  25فرباير 2009
ناتالي جولي
سيناتور ،مجلس الشيوخ الفرنسي
الجمهورية الفرنسية

مستقبل العالقات بين حلف الناتو
ومجلس التعاون لدول الخليج العربية
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Sunday, February 25, 2009

Nathalie Goulet
Senator, French Senate
French Republic

Future Relations between
NATO and the GCC

ِ
املحـاضة إىل تشـخيص دوافـع حلـف شمال األطلسي
تطرقـت
(الناتـو) إىل مراجعـة أسـلوبه االستراتيجي الخـاص بالقـرن الحادي
والعرشيـن يف ظـل اإلدارة الجديـدة للواليـات املتحـدة األمريكيـة
والتهديـدات العامليـة املتزايـدة .ومنـذ تأسـيس حلـف «الناتـو» يف
إبريـل  ،1949تزايـد عـدد الـدول األعضـاء فيـه .كام اكتسـب األمن
اإلقليمـي اليـوم معنـى جديـدا ً ،ومل يعـد اهتمام «الناتـو» يقتصر
على حاميـة أعضائـه بل اتسـع نطـاق اهتامماته أكثر .كام حصلت
تعديلات يف سياسـات الناتو القامئة ،بحسـب الحاجيات املسـتجدة
ِ
املحاضة عنـد رضورة
لألمـن اإلقليمـي .باإلضافـة إىل ذلـك توقفـت
املراجعة املتأنية لـ «سياسـة الباب املفتـوح» التي ينتهجها «الناتو»،
والقاضيـة بقبـول أعضـاء جـدد وتكويـن تحالفـات جديدة.

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is actively
reviewing its strategic approach for the 21st century in light
of the new US administration and evolving global threats.
Since its inception in April 1949, NATO membership has
grown. Today, regional security has found a new meaning
and NATO is no longer limited to protecting its members
from military aggression. The rapid spread of globalization
suggests changes and modifications to existing NATO
policies in response to regional security threats that need
to be evaluated. In addition, the “Open Door Policy” of
NATO to accept new members and create new alliances
must be carefully reviewed.

وبعـد نحـو عشر سـنوات مـن تأسـيس الحـوار الشرق
أوسـطي ،يف ديسـمرب  ،1994أطلـق قادة الحلف يف قمـة التحالف،
التـي عقدوهـا يف تركيا ،مبادرة إسـطنبول للتعـاون ،التي تهدف إىل
اإلسـهام يف إرسـاء أمـن عاملي وإقليمـي طويل األمد ،وهـذا ما يثري
حامسـة الـدول الخليجيـة التـي تطمـح إىل تلبيـة أهدافهـا األمنيـة
مـن خلال عقـد اتفاقيات تعـاون ورشاكة مع حلـف «الناتو» .،ويف
أثنـاء ذلـك ،تـم إلقـاء نظـرة رسيعة على التحديـات الحاليـة التي
يواجههـا «الناتـو» وتعترض سـبيل تلبيـة أهدافـه البعيـدة األمـد.
كما متـت مناقشـة األسـئلة اآلتيـة :هـل يتجـاوب «الناتـو» مـع
مسـتلزمات السلام واألمـن يف دول مجلـس التعاون لـدول الخليج
العربيـة؟ ومـا مـدى توافق مجلس التعـاون مع سياسـات «الناتو»
الحاليـة؟ وهـل ميكـن لـدول مجلس التعـاون البقـاء يف حالة تيقُّظ
ظـل السياسـات اإلقليميـة املتغيرة؟
دائـم تجـاه مسـائل األمـن يف ّ
وهـل ينبغـي لــ «الناتـو» تقديـم حـزم أمنيـة مفصلـة حسـب
حاجـات دول مجلـس التعـاون؟ ومـا بدائـل أمن مجلـس التعاون؟

Almost ten years after the establishment of the
Mediterranean Dialogue in December 1994, NATO leaders
at their Alliance Summit in Turkey launched the Istanbul
Cooperation Initiative (ICI) aimed at contributing to
long-term global and regional security. The ICI will be
the focus of discussion in this lecture, which examined
the current aspirations of the Gulf Cooperation Council
(GCC) in meeting their security objectives through
NATO. In the process, the Speaker took a brief look at the
current challenges facing NATO in meeting its long-term
objectives and discussed the following questions: is NATO
a solution for peace and security in the GCC? How well
does the GCC fit into current NATO policies? Can the
GCC sustain a constant state of alert on security issues
given the changing regional politics? Should NATO offer
a tailor-made security package to the GCC? And what are
?the alternatives for GCC security
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Wednesday, March 18, 2009

Dr. Ahmad Abdullah Ferhadi

Professor in the Department of Middle Eastern
and Islamic Studies, New York University
United Arab Emirates

Meeting Challenges
Faced by the Arabic Language
Through their live programs, cable channels and radio
stations have ushered in a new era by directly interacting
with the audience on subjects of current events and analyzes
in classical Arabic. In addition, readers’ responses and
comments on various subjects posted on the Internet have
contributed to the growing use of classical Arabic. For
instance, the interview of President Barack Obama conducted
by Al-Arabiya satellite channel alone drew 315 comments,
and filled as many as 71 website pages in 24 hours. In other
words, classical Arabic is no longer a formal language, but
has become the language of the masses. However, the correct
usage of the language depends on the level of awareness
among its speakers of its grammar and syntax.
However, one notices a lack of interest and sluggishness
in learning the Arabic language, and its teachers in the Arab
world justifiably feel frustrated. The situation is quite the
opposite in the Western world. Learning the Arabic language
is compulsory in Arab countries, while students at US
universities and high school choose to learn it of their own
free will, having selected Arabic from a number of foreign
languages. For example, student enrollment for Arabic classes
in US universities has doubled (risen by 127 percent) in 5
years’ time. The demand for Arabic language teachers is on
the increase nowadays. The Arabic language has become one
of the ten most studied languages in the US, although English
speakers find it difficult to master. The lecture examined the
reasons for the decline of the status of the Arabic language as
well as its interest in the Arab world, even as its prestige in the
West is on the rise.
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2009  مارس18 األربعاء
 أحمد عبداهلل فرهادي.د
أستاذ في قسم دراسات اإلسالم والشرق األوسط
جامعة نيويورك
دولة اإلمارات العربية المتحدة

اللغة العربية
في مواجهة التحديات
ِ
املحـاض أن محطـات التلفـزة واإلذاعـة قـد افتتحـت عبر
ذكـر
برامجهـا التـي تتيـح ملتلقيهـا فـرص التواصـل املبـارش معهـا عبر
الهاتـف عهـدا ً جديـدا ً مـن اسـتخدام اللغـة العربيـة الفصحـى يف
 كام أسـهمت.التحـاور حـول قضايـا السـاعة بشـكل غير مسـبوق
كتابـة التعليقـات على املوضوعـات املنشـورة على صفحـات
 ويكفـي أن نذكـر،اإلنرتنـت يف زيـادة نشر الكتابـة بالفصحـى
 على، سـاعة24  صفحـة خلال71  جمعـت يف،ً تعليقـا315 أن
اللقـاء الـذي أجرته فضائيـة «العربية» مع الرئيـس األمرييك باراك
 بـل تعدّتها، فلـم تعـد الفصحـى لغـة املناسـبات الرسـمية.أوبامـا
 ولكـن صواب هـذه اللغة يعتمد.إىل لغـة يتكلمهـا الفـرد العـادي
.على مـدى درايـة املتحـدث بنحوهـا ورصفهـا والتزامـه بذلـك
ِ
املحـاض وجـود فتـور يف اإلقبـال على دراسـة
ويسـجل
 كما يشـعر مدرسـوها بإحبـاط مسـ ّوغ يف العـامل،اللغـة العربيـة
، والصـورة على النقيـض مـن ذلـك متامـاً يف العـامل الغـريب.العـريب
فقـد ارتفـع عدد تالميـذ الجامعـات األمريكية الذيـن يقبلون عىل
 علماً بـأن دراسـة، منـذ خمـس سـنوات%127  بنسـبة،دراسـتها
 فيما يختارها طالب،اللغـة العربيـة إلزامية يف أقطـار العامل العريب
،الجامعـات واملـدارس الثانويـة بالواليـات املتحدة مبحـض إرادتهم
 وقد تزايـد الطلب.وينتقونهـا مـن بين عـدد من اللغـات األجنبيـة
 ودخلـت اللغة العربيـة الئحة،على أسـاتذة اللغـة العربيـة اليـوم
 برغـم صعوبـة تعلمهـا،اللغـات العشر األكثر دراسـة يف أمريـكا
 من، وقد حـاول املحارض.بالنسـبة إىل الناطقين باللغـة اإلنجليزيـة
 البحـث يف أسـباب انحسـار االهتمام باللغـة العربية،جهـة أخـرى
. فيما يعلـو شـأنها يف الغـرب يومـاً بعـد يوم،يف موطنهـا
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Monday, March 23, 2009

2009  مارس23 االثنني

Dr. Henry Azzam

 هنري عزام.د

Deutsche Bank CEO
for the MENA region
Deutsche Bank, Federal Republic of Germany

Global Economic Crisis and Its
Implications on GCC Countries
The economic fundamentals of the region are generally better
than those of the rest of the world. The GCC countries have
a combined population of 35 million and are cushioned by
US$1.2 trillion of foreign assets, making it possible for their
governments to implement expansionary fiscal policies.
However, the Gulf states that are more integrated into the
global economy and whose financial systems are characterized
by higher loan-to-deposits ratio are more affected by the crisis
than others (the United Arab Emirates and Kuwait, for
example, are more affected than Saudi Arabia).
The fact that the Gulf currencies have been pegged to
the US dollar since the mid-1980s means there are external
factors outside of their control, which primarily determine
domestic exchange and interest rates. Estimates show that the
value of foreign assets held by private sectors in the region is
US$1.8 billion. As such, the panic and fear hitting the world
affect us here.
When the performance of our investment portfolios
abroad declines, we tend to minimize our losses in local
stock markets. Oil prices may fall below US$30, and we are
witnessing a slowdown in the emerging economies larger
than expected, especially in China. This will reflect negatively
on stock markets in the region and on oil prices. As a result,
the region will be more vulnerable to what is happening
globally. The bold vision of Dubai to diversify its economy
away from oil and to attract world-class institutions and
talents has been tested by the crisis. However, its excessive
reliance on debt and its focus on real estate, a sector driven
by speculations, raised question marks on the development
strategy implemented by Dubai.
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الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك
لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
 جمهورية ألمانيا االتحادية،دويتشه بنك

األزمة االقتصادية العالمية
وانعكاساتها على دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية
تتميـز األسـس االقتصاديـة الجوهريـة يف املنطقـة عموماً بكونهـا أفضل
 ويبلـغ إجمايل عـدد سـكان دول.مما هـي عليـه يف بقيـة أنحـاء العـامل
 مليون نسـمة تدعمهم35 مجلـس التعـاون لـدول الخليج العربيـة نحو
 ما يتيح لحكومات دول، تريليـون دوالر أمرييك1.2 أصـول أجنبية بقيمة
 إال أن تلـك الدول.الخليـج إمكانيـة تنفيذ سياسـات ماليـة إلنفاق واسـع
الخليجيـة األكرث اندماجـاً يف االقتصاد العاملي والتي تتميز أنظمتها املالية
 تتأثـر باألزمـة أكرث من،بارتفـاع معـدالت القـروض بالنسـبة إىل الودائـع
 تتأثران،ً مثلا،غريهـا (دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة ودولـة الكويـت
.)أكثر من اململكـة العربية السـعودية
وواقـع العملـة الخليجيـة التي ترتبـط بالـدوالر األمريكي وتتبعه
 يعنـي وجود عوامل خارجية،منـذ منتصـف الثامنينيات من القرن املايض
 وتحدد سـعر الرصف وأسـعار الفائدة،املنشـأ ليسـت يف نطاق سـيطرتنا
 وتشير التقديـرات إىل أن قيمة األصـول األجنبية.املحليـة بشـكل رئيسي
 تريليـون دوالر1.8 التـي متتلكهـا القطاعـات الخاصـة يف املنطقـة تبلـغ
.أمريكي؛ ومـن ثـم فإن الخـوف والذعر الذي ينتـاب العامل يؤثـر فينا هنا
 فإننا منيل إىل،وإذا انخفـض أداء محفظتنـا االسـتثامرية يف الخـارج
 وقد تنخفض أسـعار.تقليـل تعرضنا للخسـارة يف أسـواق األسـهم املحليـة
 دوالرا ً أمريكيـاً ونحن نعاين تباطـؤا ً أكرب من املتوقع30 النفـط إىل مـا دون
 سـينعكس سـلبياً عىل أسـواق األسـهم، وخاصة الصني،يف الـدول الصاعـدة
 ما سـيجعل املنطقة أكرث تأثـرا ً مبا يحدث،يف املنطقـة وعلى أسـعار النفط
ً  لقد وضعت هذه األزمـة رؤية ديب الجريئة لتنويع اقتصادها بعيدا.ًعامليـا
 عىل املحـك؛ ولكن،عـن النفـط واجتـذاب املؤسسـات واملواهب العامليـة
 الذي تقوده،اعتامدهـا املفرط عىل الديون وتركيزها عىل القطـاع العقاري
. أثار تسـاؤالت حول استراتيجية التنمية التي تطبقها ديب،املضاربات
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Wednesday, April 1, 2009

Dr. Abdi Awaleh Jama

Ambassador-at-Large, Transitional
Federal Government of Somalia

The Political Future of Somalia
In order to examine the political future of Somalia,
the following issues should be discussed and their
salient points highlighted: the role of the clans in
Somalia’s political landscape; the existence of current
conflicts based on competing paradigms of religious
interpretation and the role of schools underpinning
such ideologies; the level of participation in the political
process within the Transitional Federal Government
(TFG); and the importance of the country’s security
and economic development—two crucial factors or
challenges confronting the TFG.
In addition to these points, it is important to
highlight within the context of Somalia’s dysfunctional
political system certain crucial elements such as the
deeply entrenched tribalism in Somali society, which
is the core issue impeding or delaying the development
of the Somali state and its government institutions.
Likewise, two other vital factors are the rampant
external interference in Somalia’s internal affairs and the
so-called “intelligentsia,” playing negative and blatant
opportunistic politics solely for individual parochial
interests at the expense of the needs of their respective
clans. Thorough examination of these issues and others
would help in understanding the current political
situation prevailing in Somalia.
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2009  إبريل1 األربعاء
 عبدي عواله جامع.د
 الحكومة االتحادية،سفير متجول
االنتقالية في الصومال

مستقبل الصومال السياسي
– ال بـ ّد لنـا – مـن أجـل تف ّحـص مسـتقبل الصومـال السـيايس
 وتسـليط الضـوء على أبـرز،مـن مناقشـة عـدد مـن القضايـا
 دور العشـائر يف املشـهد السـيايس الصومـايل؛: وهـي،عنارصهـا
 اسـتنادا ً إىل النامذج املتنافسـة للتفسير،ووجـود النزاعات الحالية
 ودور املـدارس يف ترسـيخ هذه األيديولوجيات؛ ومسـتوى،الدينـي
 ضمـن إطـار الحكومـة االتحادية،املشـاركة يف العمليـة السياسـية
االنتقاليـة؛ واسـتتباب األمـن والتنميـة االقتصاديـة يف البلاد؛ كون
 تواجههما الحكومـة، أو تحديين،األمـن واالقتصـاد أبـرز عاملين
.االتحاديـة االنتقاليـة
وباإلضافـة إىل تلـك النقـاط – يف سـياق منظومـة الصومـال
 على،ًالسياسـية القـارصة – ال بـ ّد مـن تسـليط الضـوء أيضـا
عنـارص أساسـية أخـرى معينـة؛ كالعصبيـة القبليـة املتجـذّرة يف
 وهـي التـي تعـ ّد القضيـة الجوهريـة،أعماق املجتمـع الصومـايل
،التـي تعرقـل تطويـر الدولـة الصوماليـة ومؤسسـاتها الحكوميـة
 ومثـة – باملثـل – عاملان حيويـان آخـران؛.ًأو تعوقهـا مسـتقبال
، التدخـل الخارجـي الشـديد يف شـؤون الصومـال الداخليـة:هما
ومـا يسـمى «نخبـة املفكرين» الذين ميارسـون سياسـات انتهازية
 عىل حسـاب،سـلبية وسـافرة؛ لتحقيـق مصالـح فردية ضيقة فقط
.احتياجـات عشـائرهم
 بشـكل شـامل؛ من شـأنه، وغريها،إن تف ّحص هذه القضايا
.أن يحقق فهم الوضع السـيايس السـائد حاليـاً يف الصومال
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الثالثاء  7إبريل 2009

Tuesday, April 7, 2009

د .بيتر سنجر

Dr. Peter Singer

مدير المبادرة الدفاعية للقرن الحادي والعشرين
معهد بروكنجز
الواليات المتحدة األمريكية

Director of the 21st Century Defense Initiative
Brookings Institution
United States of America

أحدث تكنولوجيا الحرب وانعكاساتها
على صراعات القرن الحادي والعشرين

Wired for War: The Robotics Revolution
and Conflict in the 21st Century

مل يقتصر تأثير الثـورة املذهلـة التي تحـدث يف سـاحات الحرب عىل
تغيير األسـاليب التـي تُخـاض بهـا الحـروب فقـط ،بـل شـمل أيضـاً
الجوانـب السياسـية واالقتصاديـة والقانونيـة واألخالقيـة التـي تحيط
بالحـرب ذاتهـا .وهـذه الثـورة ماضيـة قدمـاً بالفعـل؛ وصـار باإلمكان
القضاء عىل اإلرهابيني يف أفغانسـتان بواسـطة طائرات من دون طيار
يتـم التحكـم فيهـا عـن بعد .وعىل مـدى السـنوات الخمـس املاضية،
ارتفـع عـدد املنظومـات اآلليـة غير املأهولـة التـي يتـم نرشهـا على
األرض يف العـراق مـن صفـر إىل  .12000ويف غضـون هـذا ،يجـري
البنتاجـون أبحاثـه عىل «روبوتـات» ال يزيد حجمها على حجم ذبابة
لتضطلع مبهام رصد واسـتطالع تتوىل تنفيذهـا حالياً عنارص من قوات
النخبـة الخاصـة .وثـورة علـم الروبوتـات هـذه قد أدخلـت مجموعة
منوعـة مـن الالعبين الجـدد إىل عـامل الحـروب الغريـب هـذا ،مبن يف
ذلـك علماء متخصصون ميارسـون عملهـم يف مواقع رسيـة أقيمت يف
ضواحـي املدن؛ وطيارون عسـكريون ينفذون مهامتهـم القتالية وهم
مضطجعـون يف مكاتـب خارج لوس أنجلوس؛ وصحفيون يسـعون إىل
إيجـاد سـبيل ميكّنهـم مـن تغطية مهـام الروبوتـات خلال العمليات
الحربيـة .وسـتُحدث هـذه التقنيـات الجديـدة تحـوالت عميقـة يف
أمنـاط الحـروب ،وسـتنقلها من خطـوط ميادينها األماميـة إىل جبهات
البيـوت .فحين يغـدو ممكنـاً إطلاق طائـرة وتوجيهها صـوب ميدان
املعركـة مـن مكتـب يبعـد عنـه عشرة آالف ميـل ،فـإن مثـة تغيرا ً
دراميـاً سـيطرأ عىل تجـارب الحروب ،ووضعية املقاتـل وصورته ذاتها.
وتأسيسـاً على سـوابق تاريخيـة ،وعلى أبحـاث البنتاجـون األحـدث،
فقـد بـات الشروع بالحرب أمرا ً أسـهل من ذي قبل؛ ومبـادئ األخالق
التقليديـة ،والحواجـز النفسـية التـي تحـول دون قتـل البشر (أو مـا
يُعـرف مبدونـة الشرف والـوالء التـي توحد صفـوف الجنود) سـتؤول
كلهـا إىل التـآكل واالنهيار.

An amazing revolution is taking place on the battlefield,
which is starting to change not just how wars are fought,
but also the politics, economics, laws and ethics that
surround war itself. This revolution is already afoot
and it has become possible to take out terrorists in
Afghanistan by remote-controlled drones. The number
of unmanned systems deployed in Iraq has gone from
zero to 12,000 over the last five years. Moreover, the
Pentagon is researching the use of tiny robots the size of
flies to carry out reconnaissance work now handled by
elite Special Forces troops.
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The robotics revolution introduces a variety of new
players to this strange world of war, including roboticists
;working in secret locations in the midst of suburbia
military pilots flying combat missions from their office
cubicles outside Los Angeles; and journalists trying to
figure out just how to cover robots at war.
This new technology will profoundly alter warfare,
from the frontline to the home front; when aircraft
can be flown into battle from an office 10,000 miles
away, the experiences of war and the very profile of a
warrior change dramatically. Drawing from historical
precedents and the latest Pentagon research it can be
argued that wars will become easier to start, that the
traditional moral and psychological barriers to killing
will fall, and that the “warrior ethos” [the code of honor
and loyalty which unites soldiers] will erode.
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Monday, April 27, 2009

Dr. Ahmad Shikara
Researcher, ECSSR
United Arab Emirates

Combating Armed Operations
In regard to armed combat operations, Dr. Ahmad Shikara
said that in order to effectively conduct such operations, it
is essential that they undergo a thorough preparation and
coordination of logistics and that they are not implemented
until the objectives and strategies have been thoroughly read
through. Additionally, he said that timely intervention is
achieved through activating the surveillance networks and
forming specialized teams that anticipate areas of concern
and suspicious conditions. Efficient control of borders and
ports is also highly important in order to prevent smuggling
of weapons and to secure conditions. The speaker outlined
how possible negligence or potential infiltration in such
circumstances may endanger the sovereignty of some
countries, both in normal times, in general, and in times of
crises and conflicts, in particular.
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2009  إبريل27 االثنني
 أحمد شكارة.د
 مركز اإلمارات للدراسات والبحوث،باحث
 دولة اإلمارات العربية المتحدة،االستراتيجية

محاربة العمليات المسلحة
تقـوم محاربـة العمليـات املسـلحة على االسـتعداد والتنسـيق
 وقـراءة املخططـات قبـل وصولهـا إىل مرحلـة التنفيذ،اللوجسـتي
 ويتـم التدخـل يف الوقـت املناسـب عبر تفعيـل شـبكات.الفعلي
املراقبـة وتشـكيل فـرق مختصـة تتوىل اسـتباق الوضعيـات املثرية
 وتعـد النجاعـة يف عمليـة.للقلـق أو التـي تكـون محـل اشـتباه
 أمـرا ً رضوريـاً بشـكل كبير يف الحيلولـة،مراقبـة الحـدود واملنافـذ
 يف ظـل حـاالت التسـيّب،دون تهريـب األسـلحة وتأمين األوضـاع
املمكنـة أو إمكانيـة االختراق التـي قـد تتعـرض لها سـيادة بعض

 أو يف أزمنـة، بشـكل عـام، سـواء يف األوقـات العاديـة،الـدول
. بشـكل خـاص،األزمـات والنزاعـات
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األربعاء  27مايو 2009
د .جيمس جي .ماكجان
مساعد المدير لبرنامج العالقات الدولية
جامعة بنسلفانيا
الواليات المتحدة األمريكية

تعزيز عالقات الشراكة بين مراكز البحث
في الواليات المتحدة األمريكية ودول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
يف عـامل يتزايـد تعقيـدا ً وغنـى باملعلومـات واعتامد بعضـه عىل بعض،
تواجه الحكومات وصانعو السياسـات الفردية مشـكلة مشرتكة تتمثل
يف االسـتفادة مـن املعرفـة والخبرة يف صناعـة القـرارات الحكوميـة.
ويحتـاج صانعـو السياسـات إىل معلومـات أساسـية حـول املجتمعات
املحليـة التـي يحكمونهـا ،وكيفية عمـل السياسـات الحاليـة ،والبدائل
املمكنـة وتكاليفهـا ونتائجهـا املحتملـة .واملشـكلة هـي أن هـذه
املعلومـات قـد تكـون غري منتظمـة أو غري موثوق بها أو تتسـم بتحيز
مـن ينرشونهـا ،وتـأيت مـن مجموعـة مصـادر عامليـة متزايـدة .ففـي
عـامل السياسـة ،تقـوم الحكومـات يف الكثير مـن الـدول بوضـع حدود
ملجموعـة اآلراء التـي يجـوز أن تدخل حيز النقاش العام .وقد شـهدت
العلـوم السياسـية العاملية خالل األعوام الخمسـة عشر املاضية تحوالً
جذريـاً خاضعـاً للمراقبـة يف معظم األحيـان بدءا ً بالنمو غري املسـبوق
للمنظمات غير الحكومية حول العـامل ،ومرورا ً بانتقـال املنظامت غري
الحكوميـة ومنظمات املجتمع املـدين مـن وراء الكواليـس ،إىل العمل
وسـط مسرح السياسـة العاملـي ،باذلـ ًة طاقاتهـا ونفوذهـا يف جميـع
جوانـب العالقـات الدوليـة وصناعة السياسـات .ولقد ل ّبـت املنظامت
املسـتقلة املتخصصـة يف أبحـاث السياسـة العامـة ،واملعروفـة عمومـاً
مبراكز البحث ،حاجة صانعي السياسـة امللحة للمعلومات والتحليالت
املنتظمـة ذات الصلـة بالسياسـة .وتم إنشـاء أول مركز بحثي يف مطلع
القـرن العرشيـن نتيجـة «الضرورة الحتميـة للمعلومات» ،واسـتمرت
هـذه الضرورة كقـوة أساسـية وراء االنتشـار الحـايل ملنظمات أبحاث
املحـاضة التوجهات الرئيسـية
السياسـة العامـة .وقـد ناقشـت هـذه
َ
النتشـار مراكز البحـث ودورها يف املجتمـع وعالقة بعضها ببعض .كام
اهتمـت اهتاممـاً خاصـاً بالدور املتنامـي الذي تقوم بـه مراكز البحث
يف منطقـة الشرق األوسـط وشمال إفريقيـا ،واحتمال قيـام رشاكات
بين مراكـز البحث يف الـدول األعضاء يف مجلس التعـاون لدول الخليج
العربيـة وتلـك املوجـودة يف الواليـات املتحـدة األمريكية.
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Wednesday, May 27, 2009

Dr. James G. McGann

Assistant Director, International Relations Program
University of Pennsylvania
United States of America

Forging Partnerships
between US and GCC Think Tanks
In an increasingly complex, interdependent and
information-rich world, governments and individual policy
makers face the common problem of bringing expert
knowledge to bear in governmental decision-making.
Policy makers need basic information about the local
societies they govern, how current policies are working,
and possible alternatives as well as their likely costs and
consequences. The problem is that this information can be
unsystematic, unreliable, or biased by those disseminating
it, and comes from an increasingly global range of sources.
In politics, information no longer translates into power
unless it is in the right form at the right time. Furthermore,
in many countries, governments regulate the boundaries
of what range of opinion is allowed to enter public debate.
World politics has undergone a radical and oftenoverlooked transformation in the last 15 years, from the
unprecedented growth of non-governmental organizations
(NGOs) around the globe. NGOs or CSOs have moved
from backstage to center stage in world politics, and are
exerting their power and influence in every aspect of
international relations and policymaking. This lecture
looked at key trends in the proliferation of think tanks,
their role in society, and their relationship to one another.
Special attention was paid to the growing role of think
tanks in the Middle East and North Africa region and
the potential for partnerships between think tanks in the
)member states of the Gulf Cooperation Council (GCC
and the United States.
سلسلة محاضرات اإلمارات
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Thursday, May 28, 2009

Dr. Abdulwahhab Al-Najjar
Ministry of Foregin Affairs
United Arab Emirates

Diplomatic Immunities and Privileges
Diplomatic immunities and privileges were historically
granted by a king or a ruler (or one of their representatives)
to a senior landlord to grant that person greater legal and
moral freedom.
Diplomatic immunities and privileges are important
pillars of international relations given the fact that they
are designed to facilitate the speed and efficiency with
which the diplomatic corps can carry out its hugely
important, and at times very sensitive tasks. In addition,
they contribute to the management of international
actors’ foreign affairs and enable such actors to strengthen
bilateral, regional and international relations on the basis
of equality and international peace and security. The
concept of diplomatic immunity has been the norm, from
the moment in which diplomatic representatives were
initially appointed and diplomatic exchanges originally
began, in view of safeguarding the independence of
diplomats as well as an acknowledgement the sovereignty
of the states they represent.
Throughout history, nation–states have respected the
special status that diplomats command and the nature of
the work they are asked to perform. For example, Roman
law deemed an assault against the ambassador of a foreign
country to be a violation of international law, and that
the perpetrator should be transferred to the country that
the ambassador represented so that its government and
people can hold the perpetrator to account.

299
Al Hasad_Arb Eng Lectures_1.indd 299

)292( سلسلة محاضرات

2009  مايو28 الخميس
 عبدالوهاب النجار.د
وزارة الخارجية
دولة اإلمارات العربية المتحدة

الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية
ِ
املحاضــر إلــى مـوضــوع «الحصـانــات واالمتيـازات
تطـرق
،الدبلوماسـية» مـن خلال مزاياها عىل مسـتوى األداء الدبلومايس
.واسـتعرض االجتهـادات الـواردة يف القانـون الـدويل بشـأنها
ِ واعتــر املحـ
ـاض أن الحصانــات واالمتيــازات الدبلوماســية
 حيــث،تشــكل أهــم الركائــز األساســية للعالقــات الدوليــة
تهــدف إىل تأمــن األداء الفعــال لوظائــف البعثــات الدبلوماســية
 إضافــة إىل تأمــن أهدافهــا القامئــة،وتيســر مهامهــا الحساســة
عــى إدارة الشــؤون الخارجيــة لألطــراف الدوليــة وتعزيــز
عالقاتهــا القامئــة عــى أســس املســاواة ومبادئهــا وحفــظ الســلم
 حيــث اســتقر الوضــع منــذ بــدء تبــادل،واألمــن الدوليــن
التمثيــل الدبلومــايس بــن الــدول عــى أن تتمتــع دول البعثــات
 ضامنــاً الســتقالل،الدبلوماســية يف كل منهــا بحصانــة تامــة
 واحرتامــاً لســيادة الــدول التــي ميثلهــا،املبعوثــن مــن ناحيــة
.كل منهــم مــن ناحيــة أخــرى
وقــد حرصــت األمــم القدميــة عــى احــرام وتقديــس
 وقــد ورد.املمثــل الدبلومــايس يف إطــار املهمــة املوكلــة إليــه
يف مجموعــة القوانــن الرومانيــة أن «مــن يعتــدي عــى ســفري
 يخــرق أحــكام القانــون الــدويل ويجــب تســليمه،دولــة أجنبيــة
إىل حكومــة الســفري وأبنــاء شــعبه لالقتصــاص منــه عــى هــذه
.»اإلهانــة
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Monday, June 8, 2009

Major General Dr. Abdul
Rahman Al-Tameemi

Ministry of Interior, United Arab Emirates

Diplomatic Security
In his lecture, Major General Dr. Abdul Rahman
Al-Tamimi discussed how diplomatic security is the force
in charge of protecting foreign embassies, consulates,
diplomats and the foreign ministry within the state
and in the representative offices abroad. He noted the
importance of diplomatic security and how it stems
from the fact that it represents the sovereignty of the
state. The vital role of diplomatic security is particularly
relevant in countries that are witnessing conflicts, fights
or even hot zones. In times of war, the importance of
diplomatic security intensifies, as the likelihood that
such offices and personnel will be targeted increases. AlTamimi emphasized the vigilance and qualitative skills
embodied by the diplomatic security corps, as they work
in highly specialized and circumstantial contexts.

سلسلة محاضرات اإلمارات

Al Hasad_Arb Eng Lectures_1.indd 300

)293( سلسلة محاضرات

2009  يونيو8 االثنني
 عبدالرحمن.اللواء د
التمـيـمــي
 دولة اإلمارات العربية المتحدة،وزارة الداخلية

األمن الدبلوماسي
يتمثـل األمـن الدبلومـايس يف تلـك القـوة املكلفـة بحاميـة
السـفارات والقنصليـات األجنبيـة والشـخصيات الدبلوماسـية
ووزارة الخارجيـة داخـل الدولـة وحاميـة سـفاراتها وقنصلياتهـا
 ويكتسـب األمـن الدبلومـايس أهميـة.وممثلياتهـا يف الخـارج
 باإلضافـة إىل أدائـه،مـن كونـه ميثـل عنصر سـيادة للدولـة
 خصوصـاً يف الـدول التـي تشـهد نزاعـات،ًدورا ً حيويـاً وأساسـيا
 وتـزداد أهميـة. أو املناطـق السـاخنة بشـكل عـام،أو رصاعـات
 ألن درجـة االسـتهداف،األمـن الدبلومـايس يف أوقـات الحـروب
 والعنـارص التـي تعمل يف سـلك األمـن الدبلومايس.تكـون عاليـة
تتحلى مبواصفـات اليقظـة التامـة ومبهـارات نوعية؛ ألنهـا تعمل
.يف ظـروف وسـياقات خاصـة
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Tuesday, June 9, 2009

Prof. Norbert Lammert
President
The German Bundestag
Federal Republic of Germany

Values and Interests as Challenges
for International Relations
In his lecture, Norbert Lammert expressed that
international relations are based on the tension between
higher values and changing interests. Politicians face a
conflict between living up to the values they have adopted
and ideologically justified and with the requirements
of interests that keep shifting with the changing
conditions and circumstances on both domestic and
international levels. Success in international relations
lies in maintaining the balance between the intrinsic
human values that mankind seeks to uphold, and
with the interests which form the basis of co-existence
between various cultures. The key challenge is managing
the conflict of interests and reaching a win-win formula.
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2009  يونيو9 الثالثاء
 نوربرت الميرت. د.أ
رئيس البرلمان
)األلماني (البوندستاج
جمهورية ألمانيا االتحادية

القيم والمصالح كتحديات
تواجه العالقات الدولية
تقـوم العالقـات الدوليـة على التناقـض بين القيـم العليـا
 إذ يكـون الساسـة يف مأزق بني الوفـاء للقيم،واملصالـح املتحولـة
 ومقتضيـات،ًالتـي تبنوهـا وعملـوا على تسـويغها أيديولوجيـا
املصالـح التـي تنتقـل مـن جهـة إىل أخـرى بحسـب الظـروف
.واألحـوال واملتغيرات على الصعيديـن الداخلي والخارجـي
ولعـل النجـاح يف العالقـات الدوليـة يكمـن يف التوفيـق اإليجـايب
بين القيـم التـي أجمعـت عليهـا اإلنسـانية واملصالـح التـي هـي
 والتحـدي الكبير.قـوام العيـش املشترك بين مختلـف الشـعوب
هـو الخـروج مـن تضـارب املصالـح والوصـول إىل معادلـة يكون
.ً الجميـع فيهـا فائـزا
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األربعاء  10يونيو 2009

Wednesday, June 10, 2009

جون ل .إسبوزيتو

John L. Esposito

مدير مركز التفاهم اإلسالمي-المسيحي
جامعة جورج تاون
الواليات المتحدة األمريكية

من يتحدث باسم اإلسالم؟
دراسة مسحية للشعوب اإلسالمية
حول العالم (مشتركة)
املحاضة الدراسـة التي أجراها مركز جالوب للدراسـات
تناولت هذه
َ
اإلسلامية يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة ،التـي تعتبر األوسـع مـن
نوعها ،عن السـكان املسـلمني يف مختلف أرجاء العامل ،وهي الدراسـة
التـي تضمنهـا كتاب «من يتحدث باسـم اإلسلام؟ مـا الذي يفكر فيه
ِ
املحاض برفقـة داليا مجاهد.
مليـار مسـلم؟» ،من تأليـف

Director of the Center for Christian-Muslim
Understanding, Georgetown University
United States of America

?Who Speaks for Islam
A Survey of Muslim Populations
)Worldwide (Joint
The Gallup Center for Muslim Studies in the
United States has undertaken the largest study
of Muslim populations worldwide and challenges
conventional wisdom and the inevitability of a global
confrontation between the West and the Muslim
world. Despite the widespread media coverage of
terrorism, little is known, in fact, about what the
majority of the world’s Muslims really think and feel.
What do Muslims say about violence and terrorist
attacks? What do they say about democracy, the role
of women, and relations with the West? What exactly
?are their values, goals and religious beliefs

ِ
املحـاض أن هذه الدراسـة تثري الشـك حول األفـكار واملواقف
وأكـد
التقليديـة السـائدة بين عامة النـاس ،وحول مقولة حتميـة املجابهة
العامليـة بين الغـرب والعـامل اإلسلامي .فعلى الرغـم مـن التغطيـة
الواسـعة التـي أولتها وسـائل اإلعالم لإلرهاب ،فإنهـا مل تنجح يف نقل
صـورة واضحـة عما يسـاور معظم املسـلمني مـن أفـكار وهواجس
حـول اإلرهـاب .فما موقـف املسـلمني مـن العنـف والهجمات
اإلرهابيـة؟ ومـا رأيهم يف الدميقراطيـة ،ويف دور املـرأة ،ويف العالقات
مـع الغرب؟ ومـا قيمهم ،وأهدافهم ،ومعتقداتهـم الدينية عىل وجه The publication Who Speaks for Islam? What a
ِ
الدقـة؟ وأخيرا ً قـال
املحـاض إن كتاب «من يتحدث باسـم اإلسلام؟ Billion Muslims Really Think by John L. Esposito and
مـا الـذي يفكر فيه مليار مسـلم؟» ،يقدم فهامً أكبر وأعمق للدوافع Dalia Mogahed provides the reader with a greater
التـي تتحكم يف سـلوك املسـلمني يف هـذا العامل.
insight into what motivates Muslims worldwide.
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Wednesday, June 10, 2009

Dalia Mogahed

Executive Director and Senior Analyst
Gallup Center for Muslim Studies
United States of America

Who Speaks for Islam?
A Survey of Muslim Populations
Worldwide (Joint)
The speaker reviewed the book Who Speaks for Islam?
What a Billion Muslims Really Think by John L. Esposito
and Dalia Mogahed, which gives greater insight into
what motivates Muslims worldwide. It is based on six
years of research and more than 50,000 interviews
representing 1.3 billion Muslims in more than 35
nations that are predominantly Muslim or have sizable
Muslim populations. This poll is the largest and most
comprehensive study of its kind.
Ultimately, the research suggests that conflict
between Muslims and the West is not inevitable and
any differences are more about policy than principles.
“However,” cautions Esposito and Mogahed, “until and
unless decision-makers listen directly to the people
and gain an accurate understanding of this conflict,
extremists on all sides will continue to gain ground.”
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2009  يونيو10 األربعاء
داليا مجاهد
المديرة التنفيذية وكبيرة المحللين
مركز جالوب للدراسات اإلسالمية
الواليات المتحدة األمريكية

من يتحدث باسم اإلسالم؟
دراسة مسحية للشعوب اإلسالمية
)حول العالم (مشتركة
ِ
املحـاضة كتـاب «مـن يتحـدث باسـم اإلسلام؟ مـا
اسـتعرضت
الـذي يفكِّــر فيـه مليـار مسـلم؟» الـذي اشتركت يف تأليفـه مـع
ِ
املحـاضة إن الكتـاب يرتكـز على سـت
 وقالـت،جـون إسـبوزيتو
 وأكثر مـن خمسين ألـف لقـاء أجريـت مع،سـنوات مـن البحـث
 مليـار مسـلم يقيمـون يف أكثر مـن1.3 مسـلمني ميثلـون نحـو
 أو يف دول، يشـكل املسـلمون فيهـا أغلبيـة السـكان، دولـة35
تضـم جاليـة إسلامية كبيرة؛ وهـو مـا يجعل مـن هذا االسـتطالع
 إذ يخلـص البحـث،الدراسـة الكبرى واألكثر شـمولية مـن نوعهـا
ً مـن حيث األسـاس إىل أن الرصاع بني املسـلمني والغـرب ليس أمرا
 فإنهـا تتعلق بالسياسـة وليس، إن وجـدت،حتميـاً؛ وأن الخالفـات
 فـإن الكاتبين إسـبوزيتو ومجاهـد يحـذران، ومـع ذلـك.باملبـادئ
«مـن أنـه مـا مل يُ ْصـغِ ص ّناع القـرار ملا يقولـه الناس ومـا مل ميتلكوا
 فـإن الغلبـة سـتظل من نصيـب القوى،فهماً دقيقـاً لهـذا الصراع
.» حتـى يفعلـوا ذلـك،املتطرفـة على جميـع الجهـات

Emirates Lectures Series

1/8/2019 12:01:18 PM

سلسلة محاضرات ()297

)Lecture Series No. (297

األربعاء  24يونيو 2009

Wednesday, June 24, 2009

د .محجوب زويري

Dr. Mahjoob Zweiri

رئيس وحدة الدراسات اإليرانية
مركز الدراسات االستراتيجية ،الجامعة األردنية
المملكة األردنية الهاشمية

االنتخابات الرئاسية اإليرانية :2009
االنعكاسات اإلقليمية
مل تكـن األحـداث التـي جاءت بها تفاعالت املشـهد السـيايس اإليراين
منـذ قيام الثورة اإلسلامية عام  1979متعلقة بالداخـل اإليراين فقط،
بـل انعكسـت نتائجهـا عىل املحيـط اإلقليمي والـدويل أيضـاً ،وألقت
بظاللهـا الواسـعة عىل تطورات الرشق األوسـط املضطربة أصلاً .وإن
االنتخابـات التـي تشـهدها إيـران كل عامين ،سـواء كانت رئاسـية أو
برملانيـة ،خلفـت حالـة مـن االنتظـار والرتقـب يف مـا سـيرتتب على
نتيجـة أي انتخابـات .ولقـد سـيطرت على تحليـل نتائـج االنتخابات
الرئاسـية اإليرانيـة فرضيتـان :األوىل تقـول إنها انتخابات شـكلية ،ألن
املرشـد األعلى ميسـك بزمـام السـلطات ،ومن ثم فـأي رئيس ينتخب
إمنـا هـو محـدود يف صالحياتـه وقدراتـه .والفرضيـة الثانية تقـول إن
نتيجـة االنتخابـات تلعـب دورا ً يف تغيير املشـهد السـيايس الداخلي
واإلقليمـي والـدويل ،وإن شـخصية الرئيـس تلعـب دورا ً حيويـاً يف
حـدوث ذلك التغيير .يف هذا التحليل للموقف اإليـراين من التغريات
الراهنـة يف املنطقـة ،تـم الرتكيـز عىل تقييـم تلك الفرضيـات ،كام تم
تقديـم قـراءة عميقة ملا جرى يف االنتخابات الرئاسـية العارشة ،وكيف
تحـول الـرأي العـام املنتقد لسياسـات الرئيس محمـود أحمدي نجاد
إىل التأييـد الـذي انعكـس يف فـوزه .وعرضـت تحليلاً ملـدى حضـور
مسـائل السياسـة الخارجيـة يف الحملـة االنتخابيـة ،ومـدى حضـور
املنطقـة بتفاعالتهـا يف الحملات االنتخابيـة للمتنافسين األربعـة.
وشـمل التحليـل تقديـم تصـور للسياسـة الخارجيـة اإليرانيـة يف ظل
الرئيـس اإليـراين السـابع ،والسـيام يف مـا يتعلـق بالعالقـة مـع الدول
العربيـة ،وخصوصـاً الخليجية منها ،ومـآل الحوار األمريكي – اإليراين،
وتأثير نتائـج ذلك الحـوار يف الدول العربيةاملجاورة إليـران وتداعياته
عىل قلق الدول اإلقليمية بشـأن سياسـات إيران ،وخطواتها املقبلة يف
ما يتعلـق بربنامجهـا النووي.
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Head of Iranian Studies Unit
Center for Strategic Studies, University of Jordan
Hashemite Kingdom of Jordan

The 2009 Presidential Election in Iran:
Regional Implications
The elections observed in Iran, whether parliamentary or
presidential, have created a constant atmosphere of electoral
anticipation. Two hypotheses currently dominate the analysis
of the Iranian presidential elections: the first posits that they
are mere formality because the Supreme Leader holds the
reins of political power and hence any elected president is
limited in terms of authority and capabilities. The second
maintains that the result of the elections plays an important
role in changing the domestic, regional and international
environment and that the personality of the president also
plays a vital role in realizing this change.
In this analysis, the focus will be on assessing these
hypotheses as well as an in-depth assessment of what has
occurred during the 10th presidential elections and how
the critical public opinion of the policies of Mahmoud
Ahmadinejad has been reflected. The analysis also tackles
the weight of foreign policy in the election campaign
and intra-regional influences as demonstrated during the
campaigns of the four presidential contestants. The analysis
includes an insight into Iranian foreign policy under the
7th Iranian president in terms of its relations with the Arab
world, particularly the Gulf region; and will investigate
future directions for American–Iranian dialogue and the
impact of this on those Arab countries neighboring Iran,
and the potential to mitigate the worries of regional states
over Iranian policies, as well as the actions taken by Iran with
respect to its nuclear program.
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Wednesday, October 7, 2009

Stephen S. Poloz

Senior Vice President, Financing Products Group
Export Development
Canada

After Recession: Financial Loans and
International Trade
This lecture discussed the recession and the recovery
of the global economy. The speaker argued that the
global financial crisis is now over, after a series of events
over the past 12 months that sent shockwaves across
the world. Companies that were once strong and wellestablished are now facing difficulties in finding the
necessary capital. The lecture also dealt with a number
of questions. When will the credit cycle return? Will oil
and commodity prices bounce back to their pre-crisis
levels or not?
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2009  أكتوبر7 األربعاء
 بولوز.ستيفن إس
النائب األول لرئيس مؤسسة
تمويل تطوير الصادرات
كندا

 القروض المالية:ما بعد الركود
والتجارة الدولية
املحـاضة قضايـا ركود االقتصـاد العاملي وتعافيـه واألزمة
تناولـت
َ
ِ
 ولكن النظام،املحاض أن األزمة انتهـت
 وقـد رأى.املاليـة العامليـة
املـايل العاملـي تعـرض لهـزة بفعـل األحـداث التـي وقعـت خلال
 وأن الشركات التـي كانـت قويـة،االثنـي عشر شـهرا ً املاضيـة
 كما.وراسـخة تواجـه اآلن صعوبـات يف الوصـول إىل رأس املـال
 مـا الفترة التـي:ناقشـت املحـارضة تسـاؤالت عـدة مـن أبرزهـا
سيسـتغرقها تعـايف االقتصـاد العاملـي ومسـتقبل دورة االئتمان
املايل؟ وهل سـتعود أسـعار النفط والسـلع األخرى إىل املسـتويات
التـي كانـت عليهـا قبـل األزمـة أم ال؟
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Monday, October 19, 2009

2009  أكتوبر19 االثنني

Dr. Emile Nakhleh

 إميل نخلة.د

Independent Consultant
United States of America

A Necessary Engagement:
Reinventing America’s Relations
with the Muslim World
This lecture focused on the need for the United States (and
other Western countries) to better understand the social,
political and ideological trends that have emerged in the
Muslim world in recent years, and to engage with Muslim
communities across the globe. The Obama administration
is moving in the right direction, as evidenced by the speech
President Obama delivered in Cairo on June 4, 2009, as well
as other statements he has made and his responses during
media interviews regarding the Muslim world.
The speaker based his lecture on academic research he
has conducted over the years; in addition to the work he
conducted on behalf of the US government from 1990 to
2006. The lecture drew heavily on the speaker’s two recent
publications, and on the numerous visits he has made to
more than thirty Muslim counties in sub–Saharan Africa;
the Middle East and North Africa; Central, South and
Southeast Asia; the Balkans; and several European countries
that have a notable Muslim population. These visits have
afforded him the opportunity to engage with hundreds of
Muslims who are from a range of different backgrounds
(thinkers, writers, activists, journalists, politicians, clerics,
NGO workers) and who possess a range of different
religious views (“jihadists,” liberals, radicals, Sunnis, Shia,
and Sufis). Such engagements have enabled the speaker to
hold discussions with muslims about current developments
in the Islamic world and how they view their relations with
the outside world, including with the United States.
سلسلة محاضرات اإلمارات
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استشاري مستقل
الواليات المتحدة األمريكية

:شراكة ضرورية
إعادة تشكيل عالقات أمريكا
مع العالم اإلسالمي
املحـاضة حـول رضورة إدراك الواليـات املتحـدة
متحـورت هـذه
َ
األمريكيـة والـدول الغربيـة األخـرى االتجاهـات السياسـية
واالجتامعيـة واأليديولوجيـة التـي نشـأت يف العـامل اإلسلامي
 ورضورة بنـاء عالقـات رشاكـة متنوعـة مـع،يف السـنوات األخيرة
 وإدارة أوباما تتحرك.املجتمعـات املسـلمة يف جميع أنحـاء العـامل
 يونيـو4 يف هـذا االتجـاه كما اتضـح مـن خطابـه يف القاهـرة يف
 ومـن ترصيحاتـه ولقاءاتـه الصحفيـة األخـرى فيما يتعلـق،2009
ِ
املحـاض يف طرحـه على مجموعـة
 واسـتند.بالعـامل اإلسلامي
 وكذلـك اسـتند إىل خربتـه يف العمـل لـدى،بحـوث أكادمييـة
،2006 و1990 الحكومـة األمريكيـة خلال الفترة مـا بين عامـي
وإىل زيـارات عـدة قـام بهـا ألكثر مـن ثالثين دولـة إسلامية مـن
دول الحـزام اإلفريقـي ومنطقـة الشرق األوسـط وشمال إفريقيـا
 إضافـة،وآسـيا الوسـطى وجنـوب آسـيا وجنـوب رشقهـا والبلقـان
ِ
املحـاض أن
 وذكـر.إىل دول أوروبيـة عـدة فيهـا رعايـا مسـلمون
 من،هـذه الزيـارات قـد أتاحت لـه فرصـة إرشاك مئات املسـلمني
مفكريـن وكتـاب وصحفيين وسياسـيني وعلماء ديـن وعاملين يف
 ومـن،منظمات غير حكوميـة وجهاديين وليرباليين وراديكاليين
 يف حـوارات حـول التطـورات الحالية،السـنة والشـيعة والصوفيـة
ُّ
 وحـول نظرتهـم إىل عالقاتهـم مـع العـامل،يف العـامل اإلسلامي
 وقـد تركـت. مبـا يف ذلـك الواليـات املتحـدة األمريكيـة،الخارجـي
 وخاصـة الطبقات،مقابالتـه انطباعـاً واضحـاً لديـه بـأن املسـلمني
 قد سـببت،املهنيـة املتوسـطة التـي تحظـى مبسـتوى تعليـم جيد
لهـم العالقـات الحاليـة بين الواليـات املتحـدة األمريكيـة والعـامل
 ويشـعرون،اإلسلامي ضيقـاً متزايـدا ً طـوال معظـم العقـد الحايل
.مبزيـد مـن القلـق حيـال مسـتقبل هـذه العالقـات
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Monday, October 26, 2009

2009  أكتوبر26 االثنني

Jean-Pierre Jouyet

جون بيير جوييه

Chairman, Financial Markets Authority
French Republic

رئيس سلطة األسواق المالية
الجمهورية الفرنسية

The European Economic and Monetary
Integration: Lessons Learned

التكامل االقتصادي والنقدي
 دروس مستفادة:األوروبي

Can the example of the euro (€) provide inspiration in
other parts of the world? Without the slightest doubt,
economic and monetary union is Europe’s greatest
achievement. The euro is the true symbol of the European
Union and accomplishing a single currency is its most
compelling success. Moreover, the euro has proved
to be a tremendous shock-absorber during the worst
financial crisis of this century. It is a highly attractive
currency, accounting for a growing share (between 25
and 30 percent) of global reserves. Even though it has not
dethroned the US dollar, there has been a sharp rise in
euro-denominated products. This is a positive indication
of Europe’s influence, since it will prevent the dollar from
depreciating too drastically. Therefore, the euro is an
undeniably successful regional currency.
However, it is also a stateless currency and, given
the absence of political integration, there is a glaring
lack of economic and monetary governance. This is why
its appreciation against the US dollar, sterling and the
Asian currencies is hard to manage. This means that
member states of the euro zone have no control over this
currency’s inflation and are simply forced to endure it.
The European monetary union makes no provisions for a
financial supervisory mechanism, alongside the European
Central Bank (ECB), that could prevent systemic risks.
Furthermore, there is no unified system to help bankrupt
European states.

ِ
املحـاض الوحـدة االقتصاديـة والنقدية هي أعظـم إنجازات
اعتبر
أوروبـا؛ وتحـدث عـن اليـورو باعتبـاره الرمـز الحقيقـي لالتحـاد
 وأن اعتماد عملـة موحدة يعكس نجاح أوروبا يف مرحلة،األورويب
 فقد أثبت اليـورو أنه أداة، وفضالً عـن ذلك.جديـدة من مسـارها
 وهـو مـا تأكـد يف أثنـاء أسـوأ أزمـة،هائلـة المتصـاص الصدمـات
 كما أنه عملـة عىل درجـة عالية.ماليـة عرفهـا العـامل هـذا القـرن
مـن الجاذبيـة؛ إذ إن حصتـه يف االحتياطيـات العامليـة آخـذة يف
) وإذا كان اليـورو مل يفلـح يف إطاحة%30 و%25 التزايـد (مـا بين
 فإن هنـاك زيادة كبيرة يف املنتجـات املق َّومة،الـدوالر عـن عرشـه
، مـا يُ َعد مـؤرشا ً إيجابياً عىل تعاظم التأثير األورويب؛ ولذا،باليـورو
 وأضاف.فـإن اليـورو ميثـل مـن دون شـك عملـة إقليميـة ناجحـة
ِ
 وبالنظـر إىل،» «عملـة بلا دولـة،ً هـو أيضـا،املحـاض أن اليـورو
 فـإن مثـة غيابـاً واضحـاً للحوكمـة،غيـاب التكامـل السـيايس
االقتصاديـة والحوكمـة النقديـة؛ ومـن هنـا تصعـب إدارة االرتفاع
يف قيمـة اليـورو مقابـل الـدوالر والجنيـه اإلسترليني والعملات
اآلسـيوية؛ وهـذا يعنـي أن الـدول األعضـاء يف منطقـة اليـورو ال
 كما ذكـر أن االتحـاد.متلـك السـيطرة على تضخـم هـذه العملـة
 ال يتضمـن أحكامـاً تقضي بإرسـاء آليـة لإلرشاف،النقـدي األورويب
 وتسـاعد على منـع، إىل جانـب املصرف املركـزي األورويب،املـايل
 كام ال توجـد منظومة موحدة،املخاطـر على مسـتوى النظام كلـه
.ملسـاعدة الـدول األوروبية املفلسـة
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2009  نوفمرب9 االثنني
نعيم أحمد ساليك

Lecturer at Department of Nuclear Politics
and Strategic Stability, National Defense University
Islamic Republic of Pakistan

محاضر في كلية السياسات النووية واالستقرار
 جامعة الدفاع الوطني،االستراتيجي
جمهورية باكستان اإلسالمية

Pakistan’s Internal Challenges and
Their Regional Repercussions

التحديات الداخلية في باكستان
وتداعياتها اإلقليمية

ِ
املحـاض أن باكسـتان تجتـاز اليـوم أخطـر حالـة اضطـراب وعنف
ذكـر
 على حـد وصـف الصحفي،»يف تاريخهـا؛ فهـي اآلن يف «عين العاصفـة
 وأضاف أنها منذ تأسيسـها قبل.جونـز-الربيطـاين املعـروف أويـن بنيت
 بتأثري، وفترات مـن عـدم االسـتقرار، واجهـت أزمـات متكـررة،ً عامـا62
عوامـل داخليـة وخارجية وما زالـت تعاين عددا ً من املشـكالت البنيوية
، ازدادت تفاقماً بفعل األسـس األيديولوجية التي قامت عليها،الخطيرة
، وخصومـة دامئـة مـع الهنـد،ووقوعهـا يف منطقـة معاديـة ومضطربـة
ً ومجاورتها ألفغانسـتان التي تعيش أوضاعا،جارتها الكربى واألقوى منها
 وإيـران التي تجمعها بها عالقات غري مسـتقرة منذ،متقلبـة ومضطربـة
 واملتاعب التي خلفها لها الغزو السـوفيتي،1979 الثـورة اإلسلامية عـام
 والغـزو األمرييك، ثـم أحـداث الحـادي عشر مـن سـبتمرب،ألفغانسـتان
.ألفغانستان
The speaker reviewed the implications of Pakistan’s
decision to participate in the US-led “global war on terror” املحـاض انعكاسـات قـرار باكسـتان باملشـاركة «يف
ِ
واسـتعرض
which has profoundly affected the internal security of
Pakistan because of the ongoing fighting in Afghanistan, ،الحـرب العامليـة على اإلرهـاب» بقيـادة الواليـات املتحـدة األمريكيـة
the sympathy with the Afghan Pashtuns from their  بتأثير،حيـث تعـرض األمـن الداخلي لباكسـتان آلثـار عميقـة وقويـة
relatives living in Afghanistan and the rising tide of  ومشـاعر التعاطف مع أبناء قبائل،تداعيات القتال الدائر يف أفغانسـتان
anti-Americanism. These problems have been further  وتعاظم،الباشـتون األفغـان التـي أبداها أقاربهـم املقيمون يف باكسـتان
compounded by the impact of the global economic  وازدادت هـذه املشـكالت.املـد املعـادي للواليـات املتحـدة األمريكيـة
recession, poor economic management, widespread ، وسـوء اإلدارة االقتصادية،حـدة تحـت تأثير الركود االقتصـادي العاملـي
corruption, deteriorating law and order (resulting from  وتزايد مظاهر انعدام النظام وسـيادة،وتفيش الفسـاد عىل نطاق واسـع
violent acts of terrorism) and the inability of the leadership
 وعجـز القيادة عن بناء أسـس،القانـون جـراء أعمال العنـف اإلرهابيـة
to provide good and effective governance.
.الحكـم الصالـح والف ّعال
He talked about criticism leveled against Pakistan for
ِ
كما توقـف
its alleged failure and imminent collapse. However, he املحـاض عنـد االنتقـادات التـي طالـت باكسـتان
ً
praised the flexibility of Pakistan’s policy and the ability of  مشـيدا يف املقابـل،ووصلـت حـد التكهـن بفشـلها وانهيارهـا الوشـيك
its leadership to adapt to changes, also drawing attention ،مبرونة السياسـة الباكسـتانية وقـدرة قيادتها عىل التأقلم مـع املتغريات
to the victory of Pakistan’s armed forces over the Taliban.
.وأشـار إىل انتصـارات الجيـش الباكسـتاين على تنظيـم طالبـان

Pakistan is currently passing through a very turbulent
phase in its history. The speaker said that in the 62 years
of its existence, Pakistan has been confronted with
repeated crises and an instability caused by internal
and external factors. Pakistan is still facing a number of
serious structural problems aggravated by the country’s
ideological foundations; its location in a hostile region; a
constant state of enmity with India; its shared borders with
volatile Afghanistan; its uneasy relations with Iran since
the 1979 Islamic Revolution; problems left by the Soviet
invasion of Afghanistan; the September 11 attacks and the
American invasion of Afghanistan.
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االثنني  23نوفمرب 2009
أنطونيـو جوتيرس
المفوض السامي لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين
جنيف ،سويسرا

عرض كتاب بعنوان :حق اللجوء بين
الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي
لالجئين :دراسة مقارنة (مشتركة)
ِ
املحـاض أن الدراسـة التـي يتضمنهـا كتاب «حـق اللجوء بني
ذكـر
الرشيعـة اإلسلامية والقانـون الـدويل لالجئني :دراسـة مقارنة» قد
أعـدت بنـاء على تكليـف مـن املفـوض السـامي لألمـم املتحـدة
لشـؤون الالجئين ،السـيد أنطونيـو جوتيرس ،ووردت يف كتـاب
لألسـتاذ الدكتـور أحمـد أبـو الوفـا ،مـن جامعـة القاهـرة ،ونرشت
يف  23يونيـو  ،2009مـن طـرف جامعـة نايـف العربيـة للعلـوم
األمنيـة يف الريـاض ،بالتعـاون مـع منظمـة املؤمتر اإلسلامي .وجاء
يف الكتـاب أن تقاليـد اإلجارة يف اإلسلام التي ترجع إىل  1400عام،
تجـاه الفاريـن مـن االضطهـاد ،لهـا أثـ ٌر يف القانون الـدويل لالجئني
يف الوقـت املعـارص .وذكر جوتيرس أن مهمة الكتـاب هي توضيح
أن الرشيعـة اإلسلامية متثـل األسـاس إلطـار العمل القانـوين الذي
تسـتند إليـه العمليـات العامليـة التي تقـوم بها املفوضية السـامية
ملصلحـة عشرات املاليين مـن املرشديـن ،وأضـاف أن الحقيقـة
ليسـت دامئـاً معرتفـاً بهـا ،حتـى يف العـامل العـريب .وبالتـايل ينبغي
أن يقـدِّر املجتمـع الـدويل قيمـة هـذا التقليد وأن يعترف للثقافة
اإلسلامية بإسـهاماتها يف القانـون الحديث .ويعكـس الكتاب أيضاً،
املشـاركة الوثيقـة للمفوضيـة السـامية مـع الـدول األعضـاء يف
منظمـة املؤمتـر اإلسلامي التـي اعتمدت عـام  ،1990إعالناً بشـأن
حقـوق اإلنسـان يف اإلسلام ،ينـص على أن لـكل إنسـان يتعـرض
لالضطهـاد ،الحـق يف طلب اللجوء ،ويف تلقّـي الحامية يف بلد آخر.
وهـو مـا شـدد عليـه السـكرتري العـام ملنظمـة املؤمتـر اإلسلامي،
السـيد أكمـل الديـن إحسـان أوغلـو ،يف مقدمتـه للكتـاب ،بالقول
إن الكتـاب «يشـيد باألحـكام العادلـة واملتسـامحة التـي تطبقهـا
الرشيعـة اإلسلامية على الالجئني».
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Antonio Guterres

United Nations High Commissioner
)for Refugees (UNHCR
Geneva, Switzerland

Presentation of the Book: The Right
to Asylum between Islamic Sharia
and International Refugee Law: A
)Comparative Study (Joint
The book claims Islam’s 1,400-year-old tradition of giving
sanctuary to people fleeing persecution has significantly
influenced modern-day international refugee law.
Guterres says the book shows that Islamic law and
tradition underpin the modern-day legal framework
upon which UNHCR bases its global activities on
behalf of all uprooted people, indicating that this fact
is not always recognized, even in the Arab world. The
international community should appreciate the value
of this tradition and recognize the contribution of the
Islamic culture to modern law. The book also reflects
the UNHCR’s close association with the member states
of the Organization of the Islamic Conference (OIC),
which itself adopted in 1990 a Declaration on Human
Rights in Islam stipulating that every human fleeing
persecution has the right to seek asylum and receive
protection in another country. The OIC SecretaryGeneral, Ekmeleddin Ihsanoglu, notes that the book
“commends the equitable and tolerant rules that Islamic
Sharia applies to refugees.” The lecture included how
Islam and Arab traditions respect refugees, including
non-Muslims; forbids forcing them to change their
beliefs; avoids compromising their rights; seeks to
reunite families; and guarantees the protection of their
lives and property.
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Monday, November 23, 2009

Ahmad Abu Al-Wafa

Head of International Law
Department, Faculty of Law, Cairo University
Arab Republic of Egypt

Presentation of the Book: The Right
to Asylum between Islamic Sharia
and International Refugee Law: A
Comparative Study (Joint)
The speaker presented a review of a comparative study
on the right to asylum between Islamic Sharia and the
international refugee law. He argued that Islamic law
and tradition underpin the modern-day legal framework
upon which the United Nations High Commissioner for
Refugees (UNHCR) bases its global activities on behalf of
tens of millions of uprooted people, indicating that this
fact is not always recognized, even in the Arab world.
The international community should appreciate the value
of this tradition and recognize the contribution of the
Islamic culture to modern law. The speaker also discussed
the UNHCR’s close association with the member states
of the Organization of the Islamic Conference (OIC),
which itself adopted in 1990 a Declaration on Human
Rights in Islam stipulating that every human being fleeing
persecution has the right to seek asylum and receive
protection in another country. He described how Islam
as well as Arab traditions respect refugees, including nonMuslims; forbids forcing them to change their beliefs;
avoids compromising their rights; seeks to reunite families;
and guarantees the protection of their lives and property.
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2009  نوفمرب23 االثنني
أحمد أبو الوفا
رئيس قسم القانون الدولي العام
 جامعة القاهرة،كلية الحقوق
جمهورية مصر العربية

 حق اللجوء بين:عرض كتاب بعنوان
الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي
) دراسة مقارنة (مشتركة:لالجئين
املحـاضة عرضـاً لكتاب «حـق اللجوء بين الرشيعة
تناولـت هـذه
َ
 إذ أوضـح،» دراسـة مقارنـة:اإلسلامية والقانـون الـدويل لالجئين
ِ
املحـاض أن الرشيعـة والتقاليـد اإلسلامية متثـل األسـاس إلطـار
العمـل القانـوين الـذي تسـتند إليـه العمليـات العاملية التـي تقوم
بهـا املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين ملصلحة
 وهـذا يتضمـن حـق كل فـرد،عشرات املاليين مـن املرشديـن
 فضلاً عـن حظـر، والتمتـع بـه، فـرارا ً مـن االضطهـاد،يف اللجـوء
 كما.إعـادة الذيـن يحتاجـون إىل الحاميـة إىل مواطـن الخطـر
ِ
املحـاض كيـف أن املشـاركة الوثيقـة للمفوضيـة السـامية
ناقـش
مـع الـدول األعضـاء يف منظمـة املؤمتـر اإلسلامي اعتمـدت هـي
 ينص، إعالنـاً بشـأن حقوق اإلنسـان يف اإلسلام،1990  عـام،ذاتهـا
، الحـق يف طلـب اللجوء،على أن لـكل إنسـان يفـر مـن االضطهاد
ِ
املحـاض كيـف أن
 كما وصـف.ويف تلقّـي الحاميـة يف بلـد آخـر
 مبـن فيهم غري،اإلسلام ونسـق التقاليـد العربية يحرتمـان الالجئني
 ويُح ِّرمـان إكراههـم على تغيير معتقداتهـم واملسـاس،املسـلمني
 ويضمنـان حامية، ويسـعيان إىل ضـم شـمل العائلات،بحقوقهـم
.أرواحهـم وممتلكاتهـم
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Monday, December 14, 2009

Dr. Mohammed Nimer

Assistant Professor, School of International
Service, American University
Washington, DC, United States of America

American Muslims and the
Obama Administration
The speaker noted that despite the strong and bold
statement delivered by US President Barack Obama
immediately after assuming office in his first term when
he promised to make a change in the relationship between
the United States and the Muslim world, members of the
Arab and Muslim community in the United States still see
Obama’s policy toward American–Muslims, after a year
of his presidency, as a continuation of his predecessor’s.
Although the US government agencies responsible for
dealing with Muslims have not changed their behavior
toward them during the Obama administration, they
have publicly expressed their apprehension regarding the
“Americanization” of Muslim immigrants. The absence of
real change in domestic policy toward Muslims reflects a
continued pressure calling for assimilation and integration
following the events of September 11, a reality which
Muslim community activists continue to denounce.
The speaker shed light on the growth of the Muslim
community in the United States, the status of active
organizations in the American society as well as their
response to assimilation plans, and future indicators of the
dynamics of the relation between the Muslim community
and the American government.
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2009  ديسمرب14 االثنني
 محمد نمر.د
 كلية الخدمات الدولية،أستاذ مساعد
الجامعة األمريكية في واشنطن
الواليات المتحدة األمريكية

المسلمون األمريكيون
وإدارة أوباما
ِ
املحـاض أنـه برغـم الترصيحـات القويـة والجريئـة للرئيـس
ذكـر
 التـي وعـد فيهـا، فـور مبارشتـه مهـام واليتـه األوىل،بـاراك أوبامـا
بإحـداث تغيير يف مسـار عالقـات الواليـات املتحـدة األمريكيـة
 فـإن أبنـاء الجاليـات العربيـة واإلسلامية يف،بالعـامل اإلسلامي
 ظلوا يعتربون سياسـات أوباما حيال،الواليـات املتحـدة األمريكيـة
 بعـد مضي عـام كامـل على توليـه منصـب،املسـلمني األمريكيين
 ومـع أن الوكاالت. اسـتمرارا ً للنهـج الـذي اختطـه سـلفه،الرئاسـة
تغي
ّ  مل، التـي تتـوىل التعامـل مع املسـلمني،األمريكيـة الحكوميـة
تعبر علناً عن
ّ  فإنها أخذت،منـط سـلوكها تجاههـم يف عهد أوبامـا
 وأضاف أن.مخاوفهـا فيما يتعلق بـ «أمركة» املهاجرين املسـلمني
 يدل،غيـاب التغيير الواضـح يف السياسـة الداخلية نحو املسـلمني
على تواصـل الضغـوط الداعيـة إىل االسـتيعاب والدمـج يف أعقاب
 وهـو الواقـع الـذي مـا انفـك نشـطاء الجاليـة،2001 سـبتمرب11
ِ
املحـاض مسـار منـو هـذه
 كما اسـتعرض.اإلسلامية يسـتنكرونه
 واملوقـع الـذي تشـغله،الجاليـة يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة
 وطبيعـة اسـتجابتها،املنظمات الفاعلـة يف املجتمـع األمريكي
 واملؤرشات املسـتقبلية لديناميـات العالقة بني،لخطط االسـتيعاب
.الجاليـة اإلسلامية والحكومـة األمريكيـة
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Wednesday, December 16, 2009

Sir Richard Dalton

Former British Ambassador to Iran
United Kingdom

)305( سلسلة محاضرات

2009  ديسمرب16 األربعاء
السير ريتشارد دالتون
السفير البريطاني السابق في إيران
المملكة المتحدة

Iran–GCC Relations: Security Concerns
and Prospects for Regional Cooperation

:العالقات بين إيران ودول مجلس التعاون
القلق األمني وآفاق التعاون اإلقليمي

Sir Richard Dalton said there is no general agreement on
the security threats facing the region and how to respond
to them. He considered the presence of external powers
controversial. He talked about the relations between Iran
and the GCC countries and described them as uneasy,
and said the new Iraq has yet to be integrated into the
evolving state system. He posed certain questions: How
serious is this state of affairs? Will it be possible for
GCC states to develop normal relations with Iran while
protecting their interests?

ِ
املحـاض القول بوجـود اتفاق عـام عىل تحديـد التهديدات
رفـض
 واعترب وجود، وطريقة الرد عليهـا،األمنيـة التـي تواجههـا املنطقـة
 كام تحدث عـن العالقات بين إيران،قـوى خارجيـة موضـع جـدل
ودول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة التـي قـال إنهـا
 وموقعـه، وتحـدث عـن الوضـع الجديـد بالعـراق،تتسـم بالتوتـر
 وطرح تسـاؤالت.مـن االندمـاج يف نظـام الدولـة اآلخـذ يف التطور
 وإمكانيـات تطويـر دول،تتعلـق مبـدى خطـورة هـذا الوضـع
مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة عالقـات طبيعيـة بإيـران
.وحاميـة مصالحهـا يف الوقـت نفسـه

He argued that an alliance should not be based on
an anti-Iranian agenda. An approach to peace based on a
balance of power is the correct choice, despite criticisms
of this voiced in the Gulf, and that the roles of different
entities including NATO can be complementary. While
emphasizing that it is for those most closely involved
in the region to highlight their needs and perspectives,
the Speaker examined a number of security options
including a regional security forum involving flexible
networks or a structured organization.
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ِ
املحـاض إىل أن أي تحالـف ينبغـي أال يتأسـس
كما أشـار
 واعتبر فكـرة قيـام سلام يسـتند إىل تـوازن،على معـاداة إيـران
 على الرغـم مـن االنتقـادات التـي،ًالقـوى أمـرا ً واقعيـاً وصحيحـا
 رش َط أن تبقـى أدوار الهيئات،يتعـرض لهـا هـذا الخيار يف الخليـج
 كما أكـد أن األطـراف.ًاألخـرى – ومنهـا الناتـو – مك ّملـة أيضـا
ذات الصلـة املبـارشة باملوضـوع يف املنطقـة هـي املعنيـة بعـرض
 وسـلط الضـوء على عـدد مـن،احتياجاتهـا ووجهـات نظرهـا
 وهذا، مـن بينهـا إنشـاء منتـدى أمني إقليمـي،الخيـارات األمنيـة
. أو منظمـة هيكليـة،يشـمل وجـود شـبكات مرنـة
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Wednesday, January 27, 2010

Dr. Hasni Abidi

Director, Study and Research Center
for the Arab and Mediterranean
World (CERMAM), Swiss Confederation

Europe’s Muslims between
Marginalization and Integration
The speaker talked about the fierce debate in France over
the concept of national identity and the significance of
being a “Frenchman.” He discussed how the course of the
general debate dangerously transformed into a platform to
warn against the negative impact of Arabs and Islam on
what they call the “Judeo-Christian heritage of Europe.”
He said some political parties and a large number of
intellectuals have warned against the danger of political
use of the identity issue and the growing hostility toward
Islam, Muslims and Arabs. The speaker argued that the
fact that the majority of Swiss voters supported a ban on
the construction of minarets has increased the resolve
of supporters of the debate over identity in France and
other European countries, a situation which leads to more
marginalization of Muslims and weakens their course of
integration, maybe even pushing them to reclusiveness.
He asked: What makes a deeply-rooted country such
as France, which was a model in terms of accepting
immigrants on the principle of citizenship alone, transform
into a country that has doubts about its doctrine and
identity? Has Europe failed in its capacity to integrate
immigrants, or to accept its own citizens of Arab and
Islamic origin? Will the move to limit religious freedoms
appear in all European countries, and will it encourage
radicalism and fanaticism in the Muslim diaspora?
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2010  يناير27 األربعاء
 حسني عبيدي.د
مدير مركز الدراسات والبحوث حول الوطن
العربي ودول المتوسط
االتحاد السويسري

المسلمون في أوروبا
بين التهميش واالندماج
ِ
املحـاض عـن النقـاش الدائر يف فرنسـا حول مفهـوم الهوية
تحـدث
 مشيرا ً إىل االنـزالق،»ًالوطنيـة لتحديـد معنـى أن تكـون «فرنسـيا
الحـادث نحـو التحـول إىل منرب للتحذيـر من التأثري السـلبي للعرب
–  وعىل ما يُسـمى «اإلرث املسيحي،واإلسلام يف السـلم االجتامعي
ِ
املحـاض إىل أن بعض األحزاب السياسـية
 وأشـار.»اليهـودي ألوروبا
وعـددا ً كبيرا ً مـن املفكريـن نبّـه إىل خطـورة االسـتغالل السـيايس
 رئيس الحكومة الفرنسـية، واستشـهد بآالن جوبيه،ملوضـوع الهوية
 يف تحذيـره مـن خطورة تنامي العداء لإلسلام و املسـلمني،السـابق
.والعرب عىل مسـتقبل فرنسـا
ِ
املحـاض تصويـت أغلبيـة السـويرسيني ضـد تشـييد
واعتبر
املـآذن عاملاً مؤججاً للنقـاش حول الهوية بفرنسـا وغريها مـن الدول
، مـا ينطـوي على مزيـد مـن التهميـش للوجـود املسـلم،األوروبيـة
 ورمبا يؤدي إىل االنطواء،ويضعف فرص املسـار االندماجي للمسـلمني
.عىل الـذات
ِ
املحـاض تسـاؤالت حـول دواعـي تحـول بلـد عريق
كما قـدم
مثـل فرنسـا التـي كانـت منوذجـاً يف تبنـي املهاجريـن على مبـدأ
 وهل، إىل بلـد تسـاوره الشـكوك يف عقيدتـه وهويتـه،املواطنـة فقـط
 بل قبـول أبنائها،فشـلت أوروبـا يف قدرتهـا عىل اسـتيعاب املهاجريـن
مـن ذوي األصـول العربيـة واإلسلامية؟ وهل سـتنتقل عـدوى تضييق
الحريات الدينية إىل جميع الدول األوروبية؟ وهل ستسـهم يف تشجيع
الراديكاليـة والتعصـب لدى أبناء املهجر؟ وملاذا تتردد أوروبا يف اعتامد
مبـدأ الهويـات املتعددة واملسـاملة كمخرج ألزمة معرفيـة؟ وهل نحن
أمـام تحـ ٍّد جديد لألوروبيني من أصل عريب وإسلامي الذين سـيجدون
أنفسـهم مجربين على تحمل مسـؤولية إقناع مواطنيهم بـأن ألقابهم
العربيـة ليسـت معيـارا ً لقياس مـدى اندماجهم؟
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االثنني  22فرباير 2010
د .محمود العزاني
باحث وأكاديمي ،معهد هادفيلد
شفيلد ،المملكة المتحدة

تطور األوضاع في اليمن
وانعكاساتها على منطقة الخليج
ِ
املحـاض املشـهد السـيايس اليمنـي املتسـم بتوتـر سـاحاته
اسـتعرض
السياسـية واالقتصادية والعسـكرية جراء األزمة يف الجنوب ،وتهديدات
القاعـدة ،وحـرب صعـدة ،وحـدود اليمـن امللتهبة مع اململكـة العربية
السـعودية ،األمـر الـذي دفـع مبراكز القـرار اإلقليمـي والـدويل إىل عقد
مؤمتـر دويل يف لنـدن يف السـابع والعرشيـن مـن ينايـر  .2010وطـرح
ِ
املحـاض جملـة تسـاؤالت حـاول مـن خاللها رصـد تفاعلات األحداث
باليمـن وبلـورة رؤيـة موضوعيـة للمهتمين واملتابعين للشـأن اليمني
ِ
املحـاض املوضـوع مـن خلال ثالثـة
والباحثين وصنـاع القـرار .وعالـج
محـاور :يتمثـل األول يف تقديـم عـرض تاريخـي موجـز ألهـم األحداث
واملنعطفات السياسـية خالل العقود الخمسـة املاضية من تاريخ اليمن
الحديث ،التي أفضت تراكامتها إىل تشـكيل الوضع الحايل .والثاين يقوم
على وضـع إطار نظري لتفسير عوامل االسـتقرار للدولـة اليمنية ،وفق
منهجيـة التحليـل االقتصـادي واالجتامعـي الـذي يعمـل عىل اسـتقراء
العوامـل املنتجـة لظاهـريت الوحـدة والتجزئة يف التاريـخ اليمني؛ حيث
خلـص إىل رضورة مبـارشة حـوار وطني جدي يتجـاوز الرغبة يف إحداث
تسـويات مؤقتـة بين فرقـاء الصراع إىل التأسـيس ملشروع جديـد عىل
قاعـدة الدولـة الوطنيـة الحديثة ،التي يتسـاوى مواطنوهـا يف الحقوق
والواجبـات ،ويتنافسـون على قاعـدة الكفـاءة وتكافؤ الفـرص بدالً من
االحتماء بالعصبيـات والـوالءات الضيقـة واملنتجة للهويـات التجزيئية
ِ
املحـاض أنـه ،وفقـاً لهـذا املنظـور ،يجـب أن
والقاتلـة أحيانـاً .ويـرى
يتأسـس مفهـوم الجـوار وطبيعـة الوضـع املنشـود لليمن الذي سـوف
يجعـل منـه إضافة إيجابيـة وفاعلة للكيـان األكرب «الجزيـرة والخليج».
أمـا يف املحـور الثالث ،فقد اسـتعرض ِ
املحاض السـيناريوهات املحتملة
لتطـورات األوضـاع الحاليـة وتأثريهـا يف املنطقـة ،والعوامـل التـي قـد
ترجـح حـدوث بعضهـا دون اآلخـر ،وفقـاً ملفهوم تـوازن القـوى ورصاع
اإلرادات املتقاطعـة داخليـاً وخارجياً.
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Monday, February 22, 2010

Dr. Mahmoud Alazani

Researcher and Academic, Hadfield Institute
Sheffield City, United Kingdom

Developments in Yemen and Their
Repercussions for the Gulf Region
The speaker reviewed the political scene in Yemen and
the unprecedented escalation in tension at the political,
economic and military levels due to the crisis in its
south, the Al-Qaeda threats, the war in Sa’ada, and its
inflamed border with Saudi Arabia. The speaker raised
questions through which he tried to evaluate the interplay
of events in Yemen and to formulate an objective vision
for observers of Yemen’s state of affairs, researchers and
decision makers. He sought to present a careful analysis in
three stages. Firstly, a brief historical review of key political
events during the past five decades of Yemen’s history.
Secondly, drawing a theoretical framework that defines
the stability factors of Yemen according to methodology
of economic and social analysis that explores the factors
of unity and fragmentation; he emphasized the need for
a direct national dialogue that extends beyond the desire
to establish temporary settlements and instead lay the
foundations for a new modern state where citizens would
be equal in terms of rights, duties and opportunity, rather
than hiding behind the divisive and often deadly narrow
fanaticism and loyalties. According to this scenario,
he said, the concept of neighborhood and the desired
situation of Yemen should be established whereby Yemen
could become a positive, active force in the wider entity
of the Arabian Gulf. Thirdly, he reviewed possible future
scenarios and their impact on the region as well as an
examination of the concept of regional balance of power
and conflict of interests.
سلسلة محاضرات اإلمارات
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األربعاء  24فرباير 2010
د .فرانك بالنتان
المدير المشارك لبرنامج العالقات الدولية
جامعة بنسلفانيا
الواليات المتحدة األمريكية
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Wednesday, February 24, 2010

Dr. Frank Plantan

Co-Director of the International
Relations Program, University of Pennsylvania
United States of America

االستثمار األجنبي المباشر :المخاطر
السياسية في االقتصادات الناشئة
والدول الصناعية

Foreign Direct Investment (FDI):
Political Risks in Emerging Economies
and Industrialized Nations

ِ
املحـاض أن مجمـوع االسـتثامرات األجنبيـة املبـارشة يف الواليـات
ذكـر
املتحـدة بلـغ  325.3يف عـام  2008مليـار دوالر ،بزيـادة مقدارهـا %82
خلال العقـد املـايض .وأضـاف أن توقعـات املخاطـر واإلسـقاطات
املسـتقبلية لالقتصـاد العاملـي تشير إىل أن تحـوالً جذريـاً قـد يكـون يف
طـور التبلـور .وأوضـح أن الوضع السـيايس اليوم ،واإلجـراءات الحكومية
التـي اتخذتها دول مجموعة البلدان السـبعة الكربى  G-7دعت محليل
املخاطر السياسـية إىل تقويم املخاطر عىل االسـتثامر األجنبي املبارش يف
الواليـات املتحـدة وغريهـا مـن البلـدان املتقدمة.

Dr. Frank Plantan said foreign direct investment (FDI) in
the United States in 2008 totaled US$325.3 billion, having
increased by 82 percent over the past decade. However, risk
forecasts and future world economy projections suggest a
sea change may be underway. He explained that the political
situation today and government actions of the G-7 countries
have led political risk analysts to evaluate risk to FDI in the
United States and in other developed countries.
He assessed the current state of political risk to FDI in
the UAE as well as the risk to overseas direct investment
of Emirati businesses and investors (including portfolio
investment). Historically, political risk analysis focused on
the risk of developed-country investments in the developing
world by assessing the stability of the social and political
environment for doing business abroad and for the execution
of international transactions, particularly FDI and currency
management and arbitrage. Today, it also focuses on risk
insurance, protection of overseas personnel, country risk,
and the challenges of compiling and interpreting intelligence
data for government and business.
He argued that the relative successes of FDI – as
measured by its volume, profitability, the economic impacts
of FDI on job creation, and the economic growth and
multiplier effects that results from it – are all the more
effective when governance structures in the political and
regulatory arena, in corporate boardrooms and in the
marketplace are predictable.

كما عـرض املحارض الوضـع الراهـن للمخاطـر السياسـية على
االسـتثامر األجنبـي املبـارش يف دولـة اإلمـارات العربية املتحـدة ،وكذلك
املخاطـر على االسـتثامرات املبـارشة الخارجيـة للمنشـآت التجاريـة
واملسـتثمرين اإلماراتيين ،وأوضـح أن تحليـل املخاطـر السياسـية كان
يركـز يف املـايض على املخاطر املحدقة باسـتثامرات البلـدان املتقدمة يف
العـامل النامي عرب تقويم اسـتقرار البيئتني االجتامعية والسياسـية للقيام
باألعمال التجاريـة يف الخـارج وتنفيـذ املعاملات الدوليـة ،وخصوصـاً
االسـتثامر األجنبـي املبـارش وإدارة العملات والتوسـط فيهـا .أمـا حالياً،
فإنـه بـات يركِّـز أيضاً عىل تأمين املخاطر وحامية املوظفين املوجودين
يف الخـارج ،واملخاطـر التـي تحـدث يف مختلـف البلـدان ،والتحديـات
املرتبطة بتجميع البيانات االسـتخباراتية وتفسيرها ملصلحة الحكومات
واملنشـآت التجارية .وأشـار كذلك إىل أن النجاحات النسـبية لالسـتثامر
األجنبي املبارش ،مقيسـ ًة بحجمه وربحيتـه وتأثرياته االقتصادية يف خلق
الوظائـف والنمـو االقتصادي ومـا ينجم عن ذلك من تأثيرات مضاعفة،
تصبـح أكثر فاعليـة عندمـا تتوافـر قابليـة التنبؤ يف السـاحة السياسـية
والتنظيميـة ،ويف قاعـات مجالـس إدارة الشركات ،ويف السـوق.
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الثالثاء  2مارس 2010
أبرهارت زاندشنايدر
مديرمعهد بحوث المجلس األلماني
للعالقات الخارجية
جمهورية ألمانيا االتحادية

السياسة الخارجية األلمانية
تجاه الشرق األوسط
ِ
طبقـاً
للمحـاض إبرهـارد زاند شـنايدر ،ميكن تصور السياسـة الخارجية
األملانيـة تجـاه منطقـة الخليـج مـن منطلـق كـون جميـع املؤسسـات
واألطراف السياسية والجهات الفاعلة املشاركة يف عملية صنع القرار يف
السياسـة الخارجية األملانيـة تتحدد وفق ثالثة عنارص أساسـية :األول ال
يتكـرر أبـدا ً (املعني باملوروثات التاريخية ،وخاصة إرث الهولوكوسـت).
والثـاين ال يحـدث وحـده أبـدا ً (املعنـي باملناهـج املتعـددة األطـراف).
ثـم الثالـث ،وهو الذي يحدث بالوسـائل السـلمية فقـط (املعني بدور
أملانيـا النموذجي كسـلطة مدنية).
ويجـزم مديـر معهـد بحوث املجلـس األملاين للعالقـات الخارجية
أن هـذه العنـارص جميعـاً تؤلف عامد السياسـة الخارجيـة األملانية تجاه
أي منطقـة يف العـامل ،وتجـاه الشرق األوسـط الكبير .ويـرى أنـه ينبغـي
أن نضـع يف اعتبارنـا أن املوروثـات التاريخيـة ،وخاصـة تلـك التي تتعلق
بسياسـة أملانيا تجاه إرسائيل ،تؤدي دورا ً فاعالً ،ومن املحتمل أن تسـتمر
يف دورهـا على هـذا النحـو .غير أنـه عىل املسـتوى العملي ،ال توجد أي
سياسـة خارجية شاملة تجاه الرشق األوسط الكبري .ويف الحقيقة ،تنقسم
السياسـة الخارجيـة األملانيـة إىل مناهـج مختلفـة ،تتـوزع بين املغـرب
واملشرق ومنطقـة الخليـج .وتطبـق هـذه السياسـة بالتأكيد مـن خالل
التنسـيق مـع االتحـاد األورويب ،كلام كان ذلك ممكنـاً .ويؤكد ِ
املحاض أن
الرتدد الكبري إزاء تطوير املبادرات التي تتجاوز السـياق األورويب يشير إىل
أن املصالـح االقتصاديـة مـا زالـت تهيمن عىل صياغة سياسـة أملانيا تجاه
الشرق األوسـط الكبير ،على الرغم من أنهـا تُحـدَّد يف نواح نـادرة طبقاً
لالعتبارات األمنية أو االستراتيجية ،ومبنظور شـمويل .واختتم مدير معهد
بحـوث املجلـس األملاين للعالقات الخارجية محارضته بتوقع أن السياسـة
الخارجيـة األملانيـة سـتظل محكومـة باملوروثـات التاريخيـة ،وبالرشاكـة
الواضحـة مـع الواليـات املتحـدة األمريكيـة ،وبـدور أملانيـا الجوهـري يف
تجربـة التكامل األورويب ،وباالنشـغال بالقضايـا االقتصادية.
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Tuesday, March 2, 2010

Eberhard Sandschneider

Director, Research Institute of the German
Council on Foreign Relations
Federal Republic of Germany

German Foreign Policy
toward the Middle East
Prof. Eberhard Sandschneider stated that in order to
understand Germany’s foreign policy toward the Gulf
region, it is necessary to understand that all of the
institutions, political parties and foreign policy actors
involved in Germany’s foreign policy decision-making
process enjoy a broad consensus. This consensus is
defined by the following three imperatives: (1) Never again
(referring to historical legacies, especially the Holocaust
legacy). (2) Never alone (referring to multilateral
approaches). (3) With peaceful means only (referring to
Germany’s role model as a civilian power).
He said historical legacies play a vital role, particularly
in terms of German policy toward Israel, and it is possible
to continue as such. However, at the practical level, there is
no comprehensive foreign policy toward the Middle East.
In reality, German foreign policy is divided into different
approaches divided between the Maghrib, the Mashriq,
and the Gulf region, and it is of course implemented with
the help of the European Union (EU) whenever possible.
He emphasized that the widespread reluctance to develop
initiatives and approaches beyond a European context
means that Germany’s foreign policy toward the Greater
Middle East is still dominated by economic interests,
and only in very rare aspects by security or strategic
considerations. He expected that Germany’s foreign
policy will continue to be dominated by historical legacies,
a clear partnership with the United States, Germany’s
essential role in EU integration, and a preoccupation with
economic issues.
سلسلة محاضرات اإلمارات
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Wednesday, March 17, 2010

Dr. Ahmed Al-Matrooshi
Ministry of Foreign Affairs
United Arab Emirates

Preparing a Diplomatic Report
During his lecture, Dr. Ahmed Al-Matrooshi spoke on
the subject of the reports that diplomats routinely file,
highlighting the importance of such action in the field
of diplomacy. He stated that such action has become
an important task for members of the diplomatic corps
all around the world. Diplomatic training programs are
tailored to equip candidates with advanced monitoring and
forecasting skills. The significant function of diplomatic
reports is the transfer of data in a specialized way that
combines a sharpened focus with a high level of accuracy,
which in turn provides the decision-maker with a clear idea
about the requirements from which to further the national
interest—in addition to assisting with the formulation of
rapid responses, especially with regards to critical issues
tied to national security.
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2010  مارس17 األربعاء
 أحمد المطروشي.د
وزارة الخارجية
دولة اإلمارات العربية المتحدة

إعداد التقارير الدبلوماسية
تحـدث الدكتـور أحمـد املطـرويش يف محارضتـه عـن موضـوع
 الفتـاً النظـر إىل أهميتهـا يف،إعـداد التقاريـر الدبلوماسـية
 إذ أصبحـت مالزمـة لعمـل،العمـل الدبلومـايس املعـارص
 األمـر الـذي،السـلك الدبلومـايس لـدى مختلـف دول العـامل
يفـرض يف برامـج التأهيـل الدبلومـايس التمـرس بعمليـات
 ووظيفـة التقاريـر الدبلوماسـية هـي.الرصـد واالسـترشاف
نقـل املعطيـات بأسـلوب متخصـص يجمع بين الدقـة والرتكيز
ويـزود متخـذ القـرار برؤية واضحـة حول مسـتلزمات املصلحة
، ويسـاعد على التصرف التلقـايئ وبالرسعـة املطلوبة،الوطنيـة
خصوصـاً يف القضايـا ذات الحساسـية البالغـة بالنسـبة إىل
.األمـن القومـي
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Wednesday, March 17, 2010

Eswar Prasad

Senior Professor of Trade Policy
Cornell University
United States of America

The US Dollar’s Role in the
New World Economic Order
In this lecture, Prof. Eswar Prasad analyzed the dollar’s
future prospects in light of some of the major shifts in the
world economy—particularly the rising importance of
emerging markets. He also discussed the possible effects
of recent developments in global financial markets, as well
as high and rising levels of US public debt, on the dollar’s
future. He explained that key structural determinants of
the demand for foreign exchange reserves is related to
the export-led growth model of Asian emerging markets,
especially China, and emerging markets’ desire to selfinsure against balance of payments crises by building
up reserves. He reviewed developments in the global
financial architecture and shifts in global economic power
in the aftermath of the financial crisis, both of which
have implications for the growth model and reserve
accumulation motives of Asian and other emerging
markets. Finally, he discussed the implications of the
dollar’s future for currency and other macroeconomic
policies in the GCC countries.
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2010  مارس17 األربعاء
إيسوار براساد
أستاذ أول في السياسة التجارية
جامعة كورنيل
الواليات المتحدة األمريكية

دور الدوالر األمريكي في
النظام االقتصادي العالمي الجديد
املحـاضة اآلفـاق املسـتقبلية للـدوالر يف ضوء بعض
حلّلـت هـذه
َ
 والسـيام تزايـد أهميـة،التحـوالت الكبرى يف االقتصـاد العاملـي
املحـاضة أيضـاً اآلثـار املحتملـة
 وناقشـت.األسـواق الصاعـدة
َ
 فضالً عن املسـتويات،للتطورات األخرية يف األسـواق املالية العاملية
. عىل مسـتقبل الدوالر،املرتفعـة واملتزايـدة للدَّين العـام األمرييك
ِ
املحـاض أن املحـددات الهيكليـة الرئيسـية للطلـب على
وبين
ّ
احتياطيـات النقـد األجنبـي تتعلـق بنمـوذج النمـو الـذي تقـوده
 ورغبة، وخصوصـاً الصين،الصـادرات يف األسـواق الصاعـدة بآسـيا
األسـواق الصاعـدة يف تأمني نفسـها ضـد أزمات ميـزان املدفوعات
ِ
 واسـتعرض.مـن خلال تعزيـز احتياطياتهـا
املحـاض التطـورات
التـي حدثـت يف البنيـة املاليـة العامليـة والتحـوالت يف القـوة
 مشيرا ً إىل آثارهـا،االقتصاديـة العامليـة يف أعقـاب األزمـة املاليـة
يف منـوذج النمـو ودوافـع تراكـم االحتياطـي يف آسـيا وغريهـا مـن
ِ
املحـاض اآلثـار املرتتبـة على
 ناقـش،ً  وأخيرا.األسـواق الصاعـدة
تحليـل مسـتقبل الـدوالر كعملـة وغريهـا مـن سياسـات االقتصاد
.الـكيل يف دول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة
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Monday, March 22, 2010

Dr. Ahmad Shikara
Researcher, ECSSR
United Arab Emirates

Iraq: Between the Parliamentary
Elections and American Withdrawal
In this lecture, Dr. Ahmad Shikara discussed the effect of
the 2010 parliamentary elections and the anticipated 2011
American withdrawal from Iraq, describing such effect as
a historic and decisive one that will put the country in a
crossroads. At this juncture, Iraqis may either proceed under
the current approach, assuming that they have little choice
but to persevere under the continued influence of religious,
ethnic and sectarian divisions in Iraqi political life, a path
which does not seem to be in keeping with the evolution of
Iraq as a modern state; or take an alternate course, aimed
at achieving real development and reform based on a
new-found sense of security and stability. This new course
could potentially serve to reflect the national interests of
all sections of Iraqi society, but will require putting Iraq’s
national interests before any sectarian, ethnic, tribal or other
considerations.
He added that predictions of how the “Iraqi situation”
may develop are often clouded by the complex and
unpredictable nature of events in the country, but the
recent parliamentary elections indicate that some important
changes will affect Iraq’s domestic and foreign situation.
Along with these issues, the lecture also sought to identify
and discuss some of the strategic, political, economic, and
social repercussions of recent developments. In doing so, it
drew a picture of how Iraq’s future may unfold – as a state
which is overburdened by the consequences of a newly
“democratized” political process – and highlighted the
importance of fostering the Arab–Islamic “Iraqi identity.”
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2010  مارس22 االثنني
 أحمد شكارة.د
 مركز اإلمارات للدراسات والبحوث،باحث
 دولة اإلمارات العربية المتحدة،االستراتيجية

 بين االنتخابات البرلمانية:العراق
واالنسحاب األمريكي
ِ
2010 املحـاض آثـار االنتخابـات الربملانيـة املنظمـة عـام
ناقـش
 على،2011 واالنسـحاب األمريكي املتوقـع مـن العـراق عـام
 معتبرا ً إياهـا لحظـة تاريخيـة وحاسـمة تضـع،الراهـن العراقـي
 إمـا السير وفقـاً للقاعـدة التقليديـة:العـراق على مفترق طـرق
 وبالتـايل اتبـاع مـا،التـي تقـول ليـس يف اإلمـكان أفضـل مما كان
تفرضـه املرجعيـات السياسـية والدينيـة مـن مسـارات ومواقـف
 وإما،وسياسـات قـد ال تتلاءم مـع تطـور الدولـة املدنية الحديثـة
السير يف طريـق جديد هدفه تحقيـق التنمية واإلصلاح الحقيقي
ويعبر عـن أهميـة املصلحـة
ّ املبنـي على قاعـدة آمنـة ومسـتقرة
،الوطنيـة الشـاملة لـكل مكونـات الطيـف العراقـي التـي تتطلب
: تقديـم محبـة العـراق على أي اعتبـارات أخـرى،مـن دون تـردد
. أو قبليـة أو غريهـا، أو عرقيـة،طائفيـة
ِ
وأضـاف
املحـاض أن «الحالـة العراقيـة» غالبـاً مـا توصـف
بالتعقيـد وبصعوبـة التنبـؤ مبسـارات املسـتقبل املنشـود للعـراق
 ومـا،ً  وأن االنتخابـات الربملانيـة التـي انتهـت مؤخـرا،»«الجديـد
أسـفرت عنـه مـن نتائـج تشير إىل إمكانيـة حصـول تغييرات
مهمـة نسـبياً سـتنعكس على الصعيديـن الداخلي والخارجـي
 كما حـاول توضيـح بعـض األبعـاد والقيـود والتداعيـات.للعـراق
 خاصة،االستراتيجية والسياسـية واالقتصادية واالجتامعيـة وغريها
تلـك التـي ترتبـط برسـم صـورة واضحـة نسـبياً لطبيعـة املسـار
الوطنـي الجديـد املثقـل بالتبعـات املرتتبة عىل العملية السياسـية
» وبأهمية تشـكيل «الهويـة العراقية،»ذات «الطابـع الدميقراطـي
.املمتزجـة بالطابعين العـريب واإلسلامي
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2010  إبريل5 االثنني
 مليحة بنلي ألطون إيشيق.د

Head, Department of International Relations
Middle East Technical University
Republic of Turkey

رئيس قسم العالقات الخارجية
جامعة الشرق األوسط التقنية
جمهورية تركيا

Turkey’s Foreign Policy
and Its Regional Implications

سياسة تركيا الخارجية
وانعكاساتها اإلقليمية

The speaker said Turkey’s Middle East policy has
transformed in recent years. Today the country is more
involved in the region, employs more soft power tools,
and engages in third party roles in regional conflicts.
Turkey has also improved its relations with its neighbors
as a result of its “zero problems with neighbors” policy.
She examined various elements of the new Turkish foreign
policy and explored the reasons behind its evolution. In
explaining these policy changes the presentation focused
on three areas: changes in the international and regional
system; developments in domestic politics; and decisionmaking factors. She argued that the growing awareness
of mutual interests has been an important motivation for
the new Turkish engagement with the Middle East and
its increasing interest in the evolution of regional politics.
She pointed out that different actors in the Arab world
have different views on Turkey and its importance to the
region. Some focus on Turkey as a strategic asset in the
constantly shifting and highly volatile regional balance
of power; others perceive Turkey more as an important
economic partner, which is central to the debate on
political reform in the region.
Finally, the lecture focused on the sustainability of
Turkish foreign policy in the Middle East, and explored
the challenges it may face in the future. The issue of the
compatibility of this policy with Turkey’s traditional
Western orientation and its relations with the EU was also
discussed.
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ِ
املحـاضة موضوع السياسـة الرتكية تجاه الرشق األوسـط
تناولـت
التـي شـهدت تحـوالت واضحـة يف السـنوات األخيرة بعـد أن
 حيـث تسـتخدم،أصبحـت تركيـا أكثر حضـورا ً يف قضايـا املنطقـة
 وتشـارك يف أدوار وسـاطة كطـرف ثالـث يف،القـوة الناعمـة
 كام تسـعى إىل تحسين عالقاتهـا مع جريانها،الرصاعـات اإلقليميـة
نتيجـة سياسـتها القامئـة على عـدم وجـود مشـكالت مـع هـؤالء
.الجيران
ِ
املحـاضة أيضـاً إىل تحليـل التغيرات الحاصلة يف
وتطرقـت
 تتمثـل يف التغيرات يف،السياسـة الرتكيـة بواسـطة ثالثـة مجـاالت
 ثم، والتطورات يف السياسـة الداخلية،النظامين الـدويل واإلقليمي
 واعتبرت الوعـي املتنامي باملصالح املشتركة.عوامـل صنـع القرار
قـد شـكل حافـزا ً مهماً للمشـاركة الرتكيـة الجديـدة يف الشرق
.األوسـط وتزايـد اهتاممهـا بتطـور السياسـات اإلقليمية
ِ
املحـاضة وجهـات النظـر املختلفـة لـدى
كما اسـتعرضت
األطـراف الفاعلـة يف العـامل العـريب إزاء تركيـا وأهميتهـا للمنطقة؛
إذ يركـز البعـض على تركيـا بوصفهـا عنصرا ً استراتيجياً يف ميـزان
 بينما يـرى،القـوى اإلقليمـي الدائـم التغير والشـديد التقلـب
آخـرون يف تركيـا رشيـكاً اقتصاديـاً مهماً وبالـغ األهميـة للحـوار
.حـول اإلصلاح السـيايس يف املنطقـة
 شـددت املحـارضة على أهميـة حفـاظ تركيـا عىل،ًوختامـا
 واسـترشفت التحديات،سياسـة خارجيـة ثابتـة يف الرشق األوسـط
 كام ناقشـت قضية انسـجام.التـي ميكـن أن تواجهها يف املسـتقبل
هـذه السياسـة مـع التوجه الغـريب التقليدي حول تركيـا وعالقاتها
.مع االتحـاد األورويب
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Hélène Pelosse

Interim Director General, International
Renewable Energy Agency (IRENA)
Abu Dhabi, Unired Arab Emirates

Renewable Energies:
A New Energy Paradigm
The speaker said increasing investment in renewable
energy is a strong indicator of the new emerging energy
paradigm. From 2004–2008 investment in renewable
energy technologies quadrupled, and this trend is
expected to continue. She noted that we are about to
witness a significant shift in energy whereby renewable
energies will play a major role and will cause a scientific
revolution in our mindset. Fossil fuels will certainly be
depleted. The expected return from renewable energy is
2000 times the size of current energy consumption, and
the lifespan of the sun reaches 5 billion years. Due to
its great potential–solar energy in particular – the Gulf
region can become a major draw for renewable energy
investors. Well designed, comprehensive and reliable
support mechanisms for the market entry of renewable
energy technology – including research, development
and incentive programs – are needed to boost initial
investment and to create attractive market conditions.
She added that the UAE has taken the lead with the
commitment to 7 percent renewable energy in its
electricity production by 2020, as well as the MASDAR
initiative. The International Renewable Energy Agency
(IRENA), with its headquarters in Abu Dhabi, will
support its members in the Gulf region in accelerating the
awareness and adoption of renewable energy technology
through its advice on policies, regulatory frameworks
and financial instruments, capacity building, statistical
data and supportive information. She said by combining
efforts we can tap the vast potential of renewable energy
for the benefit of current and future generations.
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2010  إبريل28 األربعاء
هيلين بيلوسي
 الوكالة الدولية،المدير العام المؤقت
)للطاقة المتجددة (آيرينا
 دولة اإلمارات العربية المتحدة،أبوظبي

:مصادر الطاقة المتجددة
أنموذج جديد للطاقة
ِ
املحـاضة عـن تزايـد االسـتثامر يف الطاقـة املتجـددة معتبرة
تحدثـت
 حيث تضاعف،ذلـك مـؤرشا ً قويـاً إىل أمنـوذج الطاقة الجديـدة الناشـئ
 أربـع2008 و2004 االسـتثامر يف تقنيـات الطاقـة املتجـددة بين عامـي
 وأشـارت إىل أننا. ومـن املتوقـع أن يواصـل هـذا االتجاه مسيرته،مـرات
 تلعب فيهـا أنواع الطاقـة املتجددة،على عتبـات نقلة مهمـة يف الطاقة
 وأن مصـادر،دورا ً رئيسـياً وسـتحدث انقالبـاً علميـاً يف أمنـاط تفكرينـا
 كام أن العائـد املحتمل من الطاقة،الوقـود األحفـوري مصريهـا النضوب
، ضعـف حجـم اسـتهالك الطاقـة الحـايل2000 املتجـددة يزيـد على
.باإلضافـة إىل أن العمر املتوقع للشـمس يصل إىل خمسـة مليـارات عام
ِ
املحـاضة أن منطقـة الخليـج وبالنظـر إىل إمكاناتهـا
وأضافـت
 ميكن أن تصبح نقطة جذب، وخاصـة يف مجال الطاقة الشمسـية،الكبيرة
 مـا يسـتدعي وجـود آليـات،رئيسـية للمسـتثمرين يف الطاقـة املتجـددة
تيسر دخول تقنيـة الطاقة
ّ ،دعـم موثـوق بها وشـاملة وحسـنة التصميم
 مبا يف ذلك الربامج البحثية والتطويرية والتحفيزية؛،املتجددة إىل السـوق
.بهـدف تعزيـز االسـتثامر األويل وخلق ظـروف سـوقية جذابة
ِ
املحـاضة أن دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة
كما ذكـرت
 مـن%7 أحـرزت قصـب السـبق يف هـذا امليـدان بالتزامهـا توليـد
 باإلضافـة إىل مبادرة، من الطاقة املتجـددة2020 كهربائهـا بحلـول عـام
 مـن،» وسـتدعم الوكالـة الدوليـة للطاقـة املتجـددة «آيرينـا.»«مصـدر
 أعضاءهـا يف منطقـة الخليـج لترسيـع وتيرة الوعي،مقرهـا يف أبوظبـي
بالطاقـة املتجـددة وتب ّنـي تقنياتهـا من خلال ما تقدمه مـن نصائح لها
، وبنـاء القدرات، واألدوات املالية، واألطـر التنظيميـة،حيـال السياسـات
 وأكـدت أن تضافـر جهود. واملعلومـات الداعمـة،والبيانـات اإلحصائيـة
 يسـمح باسـتغالل اإلمكانات الهائلـة للطاقة املتجـددة ملا فيه،الجميـع
.خري أجيـال الحـارض واملسـتقبل
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األربعاء  5مايو 2010
معالي د .مهاتير محمد
رئيس وزراء ماليزيا األسبق ،الرئيس
الفخري لمؤسسة بيردانا للقيادة
مـؤسـســة بيـردانـا للقيـادة ،مـاليــزيــا

األزمة المالية العالمية:
الدروس المستفادة والفرص المتاحة
تحـدّث معـايل الدكتـور مهاتير محمد عـن «األزمـة املاليـة العامليـة:
الـدروس املسـتفادة والفـرص املتاحـة» ،وأكـد معاليـه أن األزمـة املالية
التـي شـهدها العـامل مؤخـرا ً مـا كانـت لتحـدث لـو أن السياسـيني
واالقتصاديين والباحثين على اختلاف دولهم ،بحثـوا يف أسـباب األزمة
املاليـة التـي عصفـت بالبلدان اآلسـيوية ومنهـا ماليزيا يف التسـعينيات
مـن القـرن املـايض ،واسـتلهموا الـدروس والعرب منهـا .وأشـار إىل أن من
أبـرز أسـباب األزمـة نـأي الحكومـات بنفسـها عـن التدخل يف السـوق.
وهـذا يعـ ّد يف حـد ذاتـه من األخطاء الفادحة؛ فالسـوق يجـب أال ترتك
ألولئك الذين ال يهمهم الرفاه االقتصادي للمجتمع ،بقدر ما يتسـابقون
إىل جنـي األربـاح الضخمة.
وكشـف معاليه عن أن عددا ً من البلدان اآلسـيوية طبقت خالل
«األزمة املالية» يف التسعينيات من القرن املايض نصائح البنك وصندوق
النقد الدوليني ،ولكن مل تنجح أي منها يف تجاوز األزمة ،باستثناء ماليزيا،
التـي تركـت هذه النصائـح جانباً ،ورشعـت يف اتباع سياسـات اقتصادية
وبين د .مهاتير أن الوقت قد حـان ألن نعيد التفكري جميعاً يف
تدخليـةّ .
سـوء اسـتخدام القوانين والترشيعات الخاصـة بالنظم املاليـة والنقدية،
ويف قوانين التجـارة العامليـة الحـرة ،التي كشـفت عن أن الـدول الفقرية
تتضرر دامئـاً وبشـكل أكبر بكثري من البلـدان الغنية ،مشيرا ً إىل أن كثريا ً
من الغش واملضاربة يت ّم باسـم هذه القوانني وباسـم املنافسـة ،وباسـم
«دع السـوق تعمـل» .وأخيرا ً ،دعـا الدكتـور مهاتير محمـد الـدول إىل
التفكير جديـاً يف رضورة االعتامد عىل الذهب يف تحديد رصف العمالت
وفـق معايير أسـعار الصرف للذهـب ،بـدالً مـن العملات املعروفة يف
العـامل ،مثل الـدوالر واليورو ،التي تتزايد مخاطـر التعامل بها أكرث فأكرث.
كما دعـا الحكومـات الوطنيـة إىل أن تويل أصحـاب املرشوعات الصغرية
واملتوسـطة اهتاممـاً خاصاً ،ودعمها مـن دون تردّد.
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HE Tun Dr. Mahathir Mohamad

Former Prime Minister of Malaysia
Honorary President of the Perdana
Leadership Foundation, Federation of Malaysia

The Global Financial Crisis: Lessons
Learned and the Way Forward
HE Tun Dr. Mahathir Mohamad confirmed that the recent
global financial crisis would not have happened had all
politicians, economists and researchers looked into the
causes of the financial crisis that hit the Asian countries,
including Malaysia, in the 1990s, and drawn lessons from
it. He indicated that one of the salient reasons behind the
crisis is government nonintervention in the market. This
is in itself a fatal mistake, because the market should not
be left for those who are not concerned with society’s
economic welfare as much as they are interested in reaping
huge profits.
He revealed that during the 1990s financial crisis, a
number of Asian countries implemented the methods of
the World Bank and the IMF but none of them succeeded
in overcoming the crisis, except Malaysia, which neglected
such a recipe and adopted interventionist economic policies.
He said we should all reconsider our thinking about the
misuse of laws and legislations concerning financial and
monetary systems, and the laws of free international trade
which have proved to harm poor countries more than
their rich counterparts. He argued that much fraud and
speculation is committed in the name of these laws and
competition. Finally, he urged the world to think seriously
about the need to adopt gold as a determinant of exchange
rate according to gold prices instead of currencies such as
the dollar and euro, which become increasingly risky to
deal with. He also called upon national governments to
support small and medium-scale industry projects.
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الثالثاء  18مايو 2010

Tuesday, May 18, 2010

ريتشارد أ .كالرك

Richard A. Clarke

رئيس مؤسسة جود هاربر االستشارية
الواليات المتحدة األمريكية

حرب الفضاء اإللكتروني:
التحدي القادم لألمن الوطني
لدولة اإلمارات العربية المتحدة

Chairman, Good Harbor Consulting
United States of America

Cyber War:
The Next Threat to
UAE National Security

ِ
املحـاض عـن أهميـة الفضـاء اإللكتروين لـدى القـوات
تحـدث
املسـلحة وتوظيفـه عسـكرياً ،وذكـر أن بعض التقديـرات تزعم أن
مـا بين  20و 30دولـة متلـك وحـدات حرب فضـاء إلكتروين ،منها
روسـيا والصين وبريطانيـا وإرسائيـل وإيران .وأضـاف أن هجامت
الفضـاء اإللكتروين تتميـز يف أثنـاء الحـرب بإمكانيـة الخـروج مـن
الفضـاء اإللكتروين إىل البعـد املـادي ،وإحـداث أرضار ماديـة،
مثـل تحطيـم مولـدات كهربائيـة ،وإخـراج قطـارات عن سـككها،
وإحـراق خطـوط نقـل الطاقـة العاليـة التوتـر ،وتفجير خطـوط
أنابيـب الغـاز ،وتحطيـم الطائـرات ،وتعطيـل عمـل األسـلحة،
وإخفـاء أمـوال.

The speaker talked about the importance of cyberspace
to the armed forces and its military uses, saying some
estimates indicate that 20–30 countries have cyber warfare
units including China, Russia, Britain, Israel and Iran.
Moreover, cyber warfare can extend from cyberspace to
physical arenas and cause physical damage such as the
destruction of electric power generators, derailing of trains,
destruction of high-voltage power grids, blowing up of
oil and gas pipelines, crashing of airplanes, disruption of
weapons functioning disappearance of money.

ِ
املحـاض أنه يف حال السـلم أيضاً يعمد محاربو الفضاء
وأكـد
اإللكتروين إىل القيـام بأعمال مؤذيـة ،وتحـدث عـن التجسـس يف
الفضـاء اإللكتروين الـذي يصعب كشـفه ويتسـم بكفـاءة عالية وال
يقتصر على األهـداف الحكومية .كام أن محـاريب الفضاء اإللكرتوين
يشـاركون يف أعمال التجسـس الصناعـي عىل نطاق واسـع .وأوضح
أن بعـض التقديـرات تصـل بكميـة البيانـات املرسوقـة إىل حـدود
آالف التريابايتـات؛ أي مـا يعـادل عشرة أضعـاف كميـة املعلومـات
املخزنـة يف مكتبـة الكونجـرس األمرييك.

He argued that in times of peace too, cyberspace
warriors tend to commit harmful acts such as cyber
espionage, which is highly efficient and not only aimed
at government targets. Cyber warriors also engage in
large-scale acts of industrial espionage. He explained that
some estimates indicate that the amount of stolen data and
information reaches thousands of terabytes, which is ten
times the amount stored in the American Congress library.

ِ
املحـاض إىل أن الـدول بحاجة إىل تنظيـم دفاعاتها،
وخلـص
ليـس ضـد تهديـد حـرب الفضـاء اإللكتروين فحسـب ،بـل ضـد
التهديـد اليومـي املتمثـل يف التجسـس اإللكتروين أيضـاً ،ورضورة
فتـح نقـاش دويل رصيـح ومفتـوح حـول حـرب الفضـاء اإللكرتوين
بغيـة ضمان املحاسـبة والسلامة يف هـذا العصر الجديـد.

He concluded that countries need to enhance their
defenses, not only against cyber warfare but also against
the daily threat of cyber espionage. There is also a need for
an open international debate about cyber warfare in order
to ensure accountability and safety in this modern age.
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األربعاء  26مايو 2010

Wednesday, May 26, 2010

د .رشيد الخالدي

Dr. Rashid Al-Khalidi

أستاذ كرسي إدوارد سعيد للدراسات العربية
جامعة كولومبيا ورئيس تحرير النسخة اإلنجليزية
من مجلة الدراسات الفلسطينية
الواليات المتحدة األمريكية

السياسة األمريكية
والقدس بعد عام 1948
أكــد املحـ ِ
ـاض مركزيــة قضيــة القــدس وقدســيتها عنــد العــرب
واملســلمني وقــال :إن السياســة األمريكيــة تــدرك هــذه الحقيقــة
التاريخيــة وإنهــا مل تعــرف بالســيادة القانونيــة إلرسائيــل أو
األردن أو أي طــرف آخــر عــى القــدس بانتظــار حــل الوضــع
النهــايئ .وأشــار إىل أن الواليــات املتحــدة برغــم اعرتافهــا منــذ عــام
 1949بســيطرة األمــر الواقــع إلرسائيــل عــى القــدس الغربيــة
فإنهــا مل تقبــل قــط قــرار إرسائيــل الصــادر عــام  1968بضــم
القــدس الرشقيــة العربيــة املحتلــة ودانــت ذلــك مـرارا ً يف مجلــس
األمــن .وأوضــح أن موقــف الحكومــة األمريكيــة مل يتأثــر بإعــان
إرسائيــل القــدس عاصمــة لهــا ،وقــد رفضــت الواليــات املتحــدة
األمريكيــة ومعظــم الــدول األخــرى االعـراف بهــذا اإلعــان ،الفتة
النظــر إىل أنــه بالرغــم مــن الضغــط القــوي مــن الكونجــرس
األمريــي لالعـراف بالقــدس ،مبــا فيهــا القســم الرشقــي ،عاصمـ ًة
إلرسائيــل ،فــإن اإلدارات األمريكيــة املتتابعــة قــد رفضــت مثــل
هــذا االع ـراف أو نقــل الســفارة األمريكيــة مــن تــل أبيــب إىل
القــدس املحتلــة .وحــول إمــكان إيجــاد حــل دائــم يقــوم عــى
قيــام دولتــن فلســطينية وإرسائيليــة ،اســتبعد الخالــدي هــذا
الحــل عــى أرض الواقــع يف املــدى املنظــور ألســباب ،منهــا أن
نصــف مليــون إرسائيــي هــم اآلن يف األرايض الفلســطينية
املحتلــة بعــد عــام  ،1967إضافــة إىل أن الصــف الفلســطيني ليس
مو ّحــدا ً ،فضـاً عــن أن املوقــف العــريب واإلســامي مل يتبلــور بعــد
ليكــون مؤث ـرا ً بدرجــة فاعلــة.
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Edward Said Professor of Arab Studies
Columbia University; Editor-in-chief
Journal of Palestine Studies
United States of America

American Policy and
Jerusalem after 1948
The speaker emphasized the centrality and sanctity
of Jerusalem to the Arabs and Muslims. He said US
policy acknowledged this historical fact and has not
recognized legal sovereignty of Israel or Jordan or any
other party over Jerusalem pending a final solution to
its status. Although the United States has recognized
the fait accompli in West Jerusalem in favor of Israel
since 1949, it has never accepted the decision of Israel
in 1968 to annex occupied East Jerusalem, and has
condemned that move repeatedly in the UN Security
Council. The speaker explained that the position of
the US government has not been affected by Israel’s
declaration of Jerusalem as its capital. The United States
and most other countries have refused to recognize
that declaration, and despite the huge pressure from
the US Congress to recognize Jerusalem, including
East Jerusalem, as the capital of Israel, consecutive US
administrations have refused to do so. Regarding the
possibility of finding a lasting solution based on two
states living side by side, Dr. Al-Khalidi ruled out the
achievement of this solution in the foreseeable future
mostly because there are now half a million Israelis
living in Palestinian territories that have been occupied
after 1967.
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الثالثاء  8يونيو 2010
بول بيرك
المدير العام
مؤسسة «ميدل إيست سيكيورتي ليمتد»
المملكة المتحدة

التهديد اإلرهابي لألمن البحري
لدولة اإلمارات العربية المتحدة
ِ
املحـاض إىل أهميـة قطـاع املالحـة البحريـة يف الخليـج
أشـار
العـريب بالنسـبة إىل األمـن االقتصـادي لدولـة اإلمـارات العربيـة
املتحـدة ،وتوقـف عنـد التهديـدات اإلرهابيـة املتزايـدة التـي
تسـتهدفه ،مشيرا ً إىل أن الـزوارق «االنتحاريـة» الصغيرة الحجـم
قـد أثبتـت قدرتهـا على إلحـاق دمـار حقيقـي بأهـداف بحريـة
ِ
املحـاض بالهجـوم اإلرهـايب
محصنـة ،كالسـفن الحربيـة .وذكّـر
ّ
الـذي اسـتهدف املدمـرة األمريكيـة «كـول» ،حيـث مل يكلـف
تنظيـم القاعـدة إال أربعين ألـف دوالر أمريكي ،ولكنـه أسـفر
عـن مقتـل  17بحـارا ً أمريكيـاً ،وجـرح  39آخرين ،وإلحـاق أرضار
بلغـت كلفـة إصالحهـا  250ألـف دوالر أمريكي .كما تحـدث
عـن األسـلحة التـي باتـت اليـوم يف متنـاول التنظيمات اإلرهابية؛
انطالقـاً مـن ترسـانات دول معينـة؛ ومنهـا طائـرات غير مأهولـة،
وصواريـخ مضـادة للسـفن ،وأخـرى تطلـق مـن قاذفـات ت ُحمـل
على الكتـف ،بإمكانهـا إبطـال فاعليـة الـدروع القويـة املعروفـة
بالـدروع التفاعليـة؛ أي (االرتداديـة) Reactive Armor؛ مـا يتيح
للجامعـات اإلرهابيـة القـدرة على توجيه رضبات استراتيجية من
خلال االسـتخدام الناجـح لهـذه األسـلحة .ومهما يكـن مـن أمـر،
فـإن األلغـام ميكنها أن تحـول دون االقرتاب من بنـى تحتية مهمة
وحساسـة؛ كمحطـات تحليـة امليـاه ،واملـواين ،واملرافـئ .وعلى
الصعيـد نفسـه ،فـإن ناقلات النفـط تعـد مـن األصـول الفائقـة
القيمـة ،وهـي التي تحمل شـحنات باهظة الثمن؛ ومن شـأنها أن
تـؤدي َ
حـال تعرضها للهجـوم ،إىل تذبذب أسـعار النفط ،وتقويض
أمـن الطاقـة ،وزعزعـة نظام العـرض والطلب؛ ومن هنـا ،فإن دقة
املعلومـات االسـتخباراتية ،أصبحـت عاملاً جوهريـاً مـن عوامـل
التقليـل مـن خطـورة هـذه التهديـدات.
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Tuesday, June 8, 2010

Paul Burke

Managing Director
Middle East Security Ltd
United Kingdom

The Terrorist Threat to UAE
Maritime Security
The speaker said the maritime sector in the Arabian
Gulf is vital to the economic security of the United
Arab Emirates (UAE), yet it remains a stated target of
terrorist attacks, noting that small suicide boats have
proved to be devastatingly effective against hardened
naval targets such as warships. The terrorist attack
against the USS Cole cost Al-Qaeda just US$40,000,
but killed 17 US sailors, injured 39 more and the
damage cost US$250 million to repair.
He talked about the more advanced weaponry now
proliferating from state armories to terrorist groups,
including drones, anti-ship missiles and shoulderlaunched projectiles capable of defeating reactive
armor. These weapons provide a dramatic increase
in potential impact, providing terrorist groups with
the capability to mount a strategic strike through
their successful use. However, mines can deny access
to critical infrastructure such as desalination plants,
ports and harbors. Oil tankers are high-value assets
carrying expensive cargoes which, if attacked, could
lead to oil price fluctuations, energy insecurity and
supply-demand instability. Solid intelligence is a vital
element in mitigating all of these threats.
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االثنني  20سبتمرب 2010
د .هانس-جيرت بيترينج
رئيس معهد كونراد-أديناور
والرئيس السابق للبرلمان األوروبي
جمهورية ألمانيا االتحادية

أوروبا والخليج:
التحديات واآلفاق المشتركة
ِ
املحـاض عـن طبيعـة العالقات بين دول االتحـاد األورويب
تحـدث
ودول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة ،وتوقـف عنـد
املصالـح املشتركة بين الجانبين ،وأشـار إىل وجـود مصلحـة قويـة
مشتركة بينهما يف التغلـب على األزمـة املاليـة الدوليـة ،وإعـادة
توجيـه االقتصـاد العاملـي نحـو التنميـة املسـتدامة.
ِ
املحـاض عند مجـاالت التعاون القائم بين الجانبني
وتوقـف
ومنهـا إيجـاد حـل سـلمي وعـادل للنزاعـات يف املنطقة ،واالشتراك
يف حـوار الثقافـات؛ وإنشـاء شـبكة جامعـات ورفع معايير التعليم.
ِ
وتطـرق
املحـاض إىل موضـوع الرصاعـات اإلقليمية وما تشـكله من
مخـاوف أمنيـة بالنسـبة إىل أوروبا ودول الخليج ،وألـح عىل رضورة
التفكري يف سـبل تعزيز وتوسـيع مصالحها السياسـية املشتركة.
ِ
كما توقـف
املحـاض عنـد أهمية املجلس السـنوي املشترك
بين االتحـاد األورويب ودول مجلـس التعـاون لدول الخليـج العربية
ورضورة االرتقـاء بـه إىل «حـوار استراتيجي» ،أو إنشـاء منتديـات
إضافيـة ،تسـاعد يف الحفـاظ على تبـادل وجهـات النظـر حـول
مختلـف القضايـا ذات االهتامم املشترك ،كالطاقة والبيئـة والرعاية
الصحيـة والتعليـم والثقافة من أجل خلق التـآزر واملنفعة املتبادلة.
ِ
املحـاض عـن إمكانيـة تحـول العالقـة بين االتحـاد
كما تحـدث
األورويب ودول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة إىل رشاكـة
استراتيجية تسـهم يف التصـدي للتحديـات الكبرى الحاليـة ،واعترب
شـبكات التعـاون ،مثـل برنامـج مؤسسـة كونراد-أدينـاور اإلقليمـي
لـدول الخليـج يف أبوظبي مسـاهمة مهمـة لتنويع التعـاون وإقامة
املشـاريع التـي تعالـج قضايـا ذات اهتامم مشترك.
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Monday, September 20, 2010

Dr. Hans-Gert Pöttering

Chairman, Konrad-Adenauer-Stiftung
Former President the European Parliament
Federal Republic of Germany

Europe and the Gulf:
Common Challenges and Perspectives
Europe and the GCC share a strong interest in
overcoming the international financial crisis and
redirecting the world economy toward sustainable
development. Other common interests between
Europe and the GCC include finding a peaceful and
fair solution to the region’s conflicts, whether they
involve Iraq, Iran, or in particular the instability of
Yemen; engaging in intercultural dialogue; establishing
a network of universities and improving educational
standards. The regional conflicts are crucial security
concerns for Europe as well as for Gulf countries. The
EU and the GCC possess the resources to help overcome
conflict and should reflect on ways of strengthening and
expanding their shared political interests. Upgrading
the annual EU–GCC Joint Council into a “Strategic
Dialogue,” or the establishment of additional forums
would help to maintain a constant exchange of views
on the various issues of mutual concern. We have
already identified subjects of common interest such
as energy, environment, health care, education and
culture. We should discuss ways to expand established
relations between the EU and the GCC in order to create
synergies and mutual benefit. The relationship between
the EU and the GCC has the potential to become a
strategic partnership that contributes to addressing
today’s major challenges.
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Wednesday, October 20, 2010

Sajjad Ashraf

Adjunct Professor, Lee Kuan Yew
School of Public Policy
National University of Singapore, Republic of Singapore

India–Pakistan Relations: Common
Ground and Points of Discord

)320( سلسلة محاضرات

2010  أكتوبر20 األربعاء
سجاد أشرف
ّ
 كلية لي كوان يو،أستاذ متعاون
 جامعة سنغافورة الوطنية،للسياسة العامة
جمهورية سنغافورة

: الباكستانية- العالقات الهندية
األرضية المشتركة ونقاط الخالف

The speaker explained that the importance of India–
Pakistan relations is the consequence of centuries of
interaction between the Indian local population and
waves of migrations primarily from Central Asia. He
discussed the impacts of the European expansionism and
the arrival of the British on the demographic makeup of
India. He said through the process of colonization, the
British sought to control the ruling classes of India at
the expense of the common man and promoted two
separate and often antagonistic communities, eventually
leading to the partition of India in 1947. These two
communities are still unable to overcome the events
accompanying the creation of the two independent
states of India and Pakistan.

ِ
 التي،املحاض عـن أهمية العالقـات الهندية–الباكسـتانية
تحـدث
اعتربهـا حصيلـة قـرون مـن التفاعـل بين سـكان الهنـد املحليين
 كما توقف عند.وموجـات الهجرات الرئيسـية من آسـيا الوسـطى
 على،تداعيـات التوسـع األورويب وقـدوم الربيطانيين إىل املنطقـة
.الرتكيبـة السـكانية للهند

He added that in addition to the reasons of religion,
geography, economics, personalities, Western concepts
of governance and security, there are also psychological
barriers that prevent normal relations between the two
communities, which share so much. Each feels threatened
by the other and this perceived threat takes many forms.
The two countries fail to understand that disagreement
between neighbors is normal and that they in fact have so
much in common to utilize. The Speaker argued that it is
this mutual suspicion, the inability to cross mental barriers
and the lack of empathy for the concerns and fears of the
other – fueled by outside forces – that prevent normal
relations between India and Pakistan.

ِ وقــال املحـ
ـاض إنــه باإلضافة إىل األســباب الدينيــة والجغرافية
،واالقتصاديــة والشــخصية ومفاهيــم الغــرب عــن الحكــم واألمــن
هنــاك حواجــز نفســية أيض ـاً تحــول دون إقامــة عالقــات طبيعيــة
بــن هذيــن املجتمعــن اللذيــن يتقاســان الكثــر مــن األمــور
 ويتخــذ هــذا،املشــركة؛ فكالهــا يشــعر بأنــه مهــدد مــن اآلخــر
التهديــد املتص ـ َّور أشــكاالً عــدة؛ فض ـ ًا عــن فشــلهام يف اســتغالل
. وإدراك أن الخــاف بــن الجـران أمــر طبيعــي،قواســمهام املشــركة
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ِ
 مــن خــال،املحــاض إىل ســعي الربيطانيــن
وأشــار
 إىل التحكــم يف الطبقــات الهنديــة الحاكمــة عــى،االســتعامر
حســاب اإلنســان العــادي؛ حيــث شــجعوا عــى وجــود مجتمعــن
 مــا أدى يف املحصلــة إىل،منفصلــن ومتخاصمــن يف الغالــب
 ومــا زال هــذان املجتمعــان غــر.1947 تقســيم الهنــد عــام
قادريــن عــى التغلــب عــى األحــداث التــي رافقــت التقســيم
.وتأســيس دولتــي الهنــد وباكســتان املســتقلتني

ِ
 وعـدم القـدرة،املحـاض أن هـذا الشـك املتبـادل
وأوضـح
 وافتقـاد التعاطـف مـع،على التغلـب على الحواجـز الذهنيـة
هواجـس الطـرف اآلخـر ومخاوفه – التي تعمل على إذكائها قوى
.خارجيـة – حـال دون قيـام عالقات طبيعية بني الهند وباكسـتان
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االثنني  8نوفمرب 2010
معالي ديفيد ميليـباند
وزير الخارجية السابق
المملكة المتحدة

تحالفات جديدة لعالم متغير
املحـاضة موضـوع التحالفـات الجديدة يف السـاحة السياسـية
تناولـت
َ
الدوليـة ،بالرتكيـز عىل الكيفية التي ميكن بهـا أن تواصل البلدان الغربية
والبلـدان ذات األغلبية املسـلمة تطوير نوع مـن التعاون والصداقة ،كام
هـي الحـال يف العالقـة بين اململكـة املتحـدة ودولـة اإلمـارات العربيـة
ِ
املحـاض أن اململكـة املتحـدة ودولـة اإلمـارات العربية
املتحـدة .وأكـد
املتحـدة صديقـان قريبـان للواليـات املتحـدة .وقد جعل الرئيـس أوباما
منـذ بدايـة واليتـه مسـألة إعـادة بنـاء سـمعة «أمريـكا» ورشاكاتهـا مع
العـامل اإلسلامي قضيـة مركزيـة .ففـي الكلمـة التـي ألقاهـا يف القاهرة،
عـدَّد سـبع أولويـات للتعـاون ،هـي :الحاجـة إىل التصـدي للتطـرف
العنيـف يف أفغانسـتان ،والعالقـة بين إرسائيـل وما أطلق عليـه الرئيس
«الوضع الذي ال ميكن تح ّمله» للفلسـطينيني ،واملسألة النووية اإليرانية،
والنهـوض بالدميقراطيـة ،والحريـة الدينيـة ،وحقـوق املـرأة ،والتنميـة
االقتصادية .إن انعدام االسـتقرار االقتصـادي وتغري املناخ واإلرهاب أمور
ال تفـ ِّرق بين املسـلمني وغير املسـلمني .وتلـك هـي الحقيقـة األوىل يف
هـذه املرحلـة من مراحل العوملة .أما الحقيقة الثانيـة ،فهي أن الواليات
املتحدة التزال القوة العظمى يف العامل إال أنها ال تسـتطيع إخضاع العامل
مبفردهـا .أمـا الحقيقـة الثالثـة ،فهي أن تلـك االئتالفات يجـب أن تكون
ائتالفـات بين الـدول ،لكنهـا ال ميكـن أن تتحقـق مـن دون أن تكتسـب
ِ
حـل املشـكالت واقتناص
املحـاض برضورة ّ
موافقـة املواطنين .وطالـب
الفـرص على مسـتوى ال ُّنخـب (بنـاء االئتالفات فيام بين الـدول)؛ وبناء
الثقـة عىل املسـتوى الشـعبي (حشـد الرضا بني الشـعوب) .وكلما ازداد
التقـدم املحـ َرز عىل مسـتوى النخب فيام يتعلق باملشـكالت السياسـية
واالقتصاديـة ،ازدادت سـهولة كسـب عامـة النـاس .وباملقابـل ،كلما
ازداد ّ
الشـك لـدى الجامهير ازدادت الصعوبـة التـي سـيواجهها القـادة
السياسـيون يف تقاسـم القضايا املشتركة.
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Monday, November 8, 2010

The Rt. Hon David Miliband
Former Foreign Secretary
United Kingdom

New Coalitions for a Changing World
The lecture dealt with the issue of the new coalitions
that have formed on the international political stage,
with a focus on how more Western countries and
Muslim-majority countries can develop the kind of
cooperation and friendship that exists between the UK
and the UAE. The speaker confirmed that the UAE and
the UK are close friends of the United States. From
the outset of his tenure, President Obama made the
rebuilding of America’s reputation and partnerships
with the Islamic world a central theme. In his Cairo
speech, he listed seven priorities for cooperation: the
need to confront violent extremism in Afghanistan; the
relationship between Israel and what the president called
the “intolerable situation” of the Palestinians; the Iranian
nuclear issue; the promotion of democracy; religious
freedom; women’s rights; and economic development.
Economic instability, climate change and terrorism
do not differentiate between Muslims and non-Muslims.
This is the first fact in this stage of globalization. The
second fact is that the United States is still the world’s
superpower but it can’t control the world on its own.
The third fact is that the coalitions should be between
countries but they can’t materialize without the consent
of the public.
The speaker called for solving problems and seizing
opportunities at the elite level (coalition-building among
states) and building trust at the popular level (building
consent among peoples).
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Tuesday, November 30, 2010

2010  نوفمرب30 الثالثاء

Dr. John Williamson

 جون وليامسون.د

Senior Fellow
The Peterson Institute for International Economics
United States of America

زميل أول
معهد بيترسون لالقتصاد الدولي
الواليات المتحدة األمريكية

The Role of International Organizations
in Stabilizing the World Economy

دور المنظمات الدولية
في استقرار االقتصاد العالمي

This lecture argued that the post-WWII global
economy was in large part shaped by the perception
that the world had paid a high price for the economic
policies and instability of the 1930s. Therefore, the
original Articles of the International Monetary Fund
(IMF) specified obligations that were intended to preempt such policies happening again. However, these
obligations were not widely honored and there was
no discernible economic loss when these obligations
lapsed after the Bretton Woods system of monetary
management collapsed in 1971.
The speaker argued that only now, with the
emergence of substantial excess money supply (and
therefore Keynesian problems) among the developed
countries can we perceive the cost of abandoning the
former Bretton Woods system. Still, it seems unlikely
that the world as presently constituted will build a
system with the in-built mechanisms that could deter
anti-social international economic behavior. Nor
does it seem likely that any present-day international
organization will choose to play a major role in
inducing countries to pursue policies that offer an
internationally recognized and satisfactory solution.

املحـاضة إىل إثبـات أن االقتصـاد العاملـي بعـد
هدفـت هـذه
َ
الحـرب العامليـة الثانيـة قـد أخـذ شـكله إىل حـد بعيـد مـن خالل
التصـور بـأن العـامل قـد دفـع مثنـاً باهظـاً للسياسـات االقتصاديـة
 ولذلـك حددت املواد.وعـدم االسـتقرار يف ثالثينيـات القرن املايض
األصليـة لصنـدوق النقـد الـدويل االلتزامـات الراميـة إىل الحيلولـة
 غير أنـه مل يتـم،دون حـدوث مثـل هـذه السياسـات مـرة أخـرى
 ومل تقـع خسـارة،التقيـد بهـذه االلتزامـات على نطـاق واسـع
اقتصاديـة ملحوظـة عنـد إهمال هـذه االلتزامـات بعـد انهيـار
.1971 نظـام بريتـون وودز إلدارة النقـد عـام
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ِ
 وبعـد ظهـور فائـض،املحـاض أنـه يف هـذا الوقـت
ويؤكـد
،كبير يف األمـوال (وبالتـايل مشـكالت كينزية) بني الـدول املتقدمة
 ومع.ميكـن تصـور تكلفـة التخيل عن نظـام بريتون وودز السـابق
، برتكيبتـه الحالية،ذلـك فإنـه يبـدو من املسـتبعد أن يبنـي العـامل
 نظامـاً ميكنـه ردع السـلوك االقتصـادي،وباآلليـات التـي ميتلكهـا
 كما يبـدو مـن املسـتبعد أيضـاً أن،الـدويل املعـادي للمجتمعـات
تُقْـدم أي منظمـة دوليـة حاليـة على لعـب دور رئيسي يف حـث
الـدول على اتبـاع سياسـات تقـدم حلاً مرضيـاً معرتفـاً بـه على
.الصعيـد الدويل
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Wednesday, January 19, 2011

HE Ahmed Shabib Bin
Hilal Al-Daheri

First Vice President, Federal National Council
United Arab Emirates

The Federal National Council
as an Instrument to Consolidate
Democracy in the UAE
This lecture addressed the role of the Federal National
Council (FNC) in supporting the development of the
Federation since its foundation in 1972, by virtue of the
FNC being one of the five federal authorities stipulated
in the constitution. The FNC supports the Federation in
its capacity as a representative of the people of the United
Arab Emirates (UAE), and expresses their thoughts and
concerns. The lecture focused on two central subjects:
popular participation in the UAE and the role of the
FNC in the development of the Federation; and the
future role of the FNC in establishing democracy. This
development has gone through two phases; the first
was that of foundation, which reinforced the federal
political system through the legislative and supervisory
role of the FNC. The second was of empowerment,
aimed at supporting political participation in the State
through national elections and promoting the FNC
to meet the challenges facing the country. The second
phase also saw constitutional amendments made to
activate and improve the performance of the FNC.
The FNC now plays a tangible role in supporting the
State’s progress in the domestic and external spheres.
The FNC aspires to establish democracy in the future by
supporting and guiding the decision-making process of
the government in the interests of the State.
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2011  يناير19 األربعاء
سعادة أحمد شبيب بن
هالل الظاهري
النائب األول لرئيس المجلس الوطني االتحادي
دولة اإلمارات العربية المتحدة

المجلس الوطني االتحادي
كأداة لترسيخ الديمقراطية
في اإلمارات
املحـاضة دور املجلـس الوطنـي االتحـادي يف دعم
تناولـت هـذه
َ
؛ بوصفه إحدى السـلطات1972  منذ إنشـائه عـام،مسيرة االتحاد
االتحاديـة الخمـس املنصوص عليها يف الدسـتور؛ فقد كان املجلس
الوطنـي داعماً لالتحـاد؛ كونـه ممثلاً لشـعب دولـة اإلمـارات
. ومعبرا ً عـن أفكاره،العربيـة املتحـدة
 املشـاركة:وركـزت املحـارضة على محوريـن أساسـيني؛ هام
 ودور املجلـس،الشـعبية يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة
يف املسيرة االتحاديـة وآفـاق املسـتقبل لرتسـيخ دور املجلـس يف
، املرحلـة األوىل: وقـد مـرت هـذه التجربـة مبرحلتني،الدميقراطيـة
،وهـي مرحلـة التأسـيس التـي عـززت النظـام السـيايس االتحادي
 أما املرحلة،مـن خلال الـدور الترشيعي والـدور الرقايب للمجلـس
الثانيـة – وهـي التمكين – فقـد كانـت تهـدف إىل دعم املشـاركة
 عـن طريـق االنتخابـات وتطويـر أداء عمـل،السياسـية يف الدولـة
 ويف هـذه،املجلـس؛ ملواجهـة التحديـات التـي تواجههـا الدولـة
املرحلـة تـم إجـراء تعديلات دسـتورية؛ لتفعيـل دور املجلـس
.وتحسين أدائه
وقـد أصبـح للمجلـس الوطنـي االتحـادي دور ملمـوس يف
 ويتطلع، على الصعيدين الداخلي والخارجي،دعم مسيرة الدولة
، إىل ترسـيخ الدميقراطية،املجلـس الوطنـي االتحادي يف املسـتقبل
 أن يكون املجلـس الوطني االتحادي: هي،مـن خالل ثالثـة محاور
 يف صنع، وسـلطة موجهـة للحكومة، وأداة مرشـدة،سـلطة داعمة
.القـرارات التـي تصب يف مصلحـة الدولة

330
1/8/2019 12:01:23 PM

Lecture Series No. (324)

Wednesday, January 26, 2011

Dr. Ibrahim Elnur

Associate Professor of Political Science
The American University in Cairo
Arab Republic of Egypt

)324( سلسلة محاضرات

2011  يناير26 األربعاء
 إبراهيم النور.د
أستاذ مشارك في العلوم السياسية
الجامعة األمريكية في القاهرة
جمهورية مصر العربية

The South Sudan Referendum:
Regional and International Implications

استفتاء جنوب السودان
وتداعياته اإلقليمية والدولية

The first part of this lecture discussed the historical roots
of the crisis in southern Sudan where civil war broke
out even before the country became independent, and
highlighted the responsibility of the ruling political elites
in the continuation of the southern Sudan crisis and the
eventual acceptance of self-determination for southern
Sudan before the Naivasha Agreement. The second part
of this lecture discussed post-referendum or secession
challenges such as nation-building in the nascent southern
Sudanese state; developmental outcomes in northern
Sudan; and the regional implications of that. The lecture
focused in particular on the risks and challenges of
building a new state in southern Sudan; transforming
the apparatus of civil war into civil and administrative
services capable of running the affairs of the nascent state;
and potential civil and tribal strife in the absence of clear
strategies for development and organized ownership of
agricultural holdings in southern Sudan.

املحـاضة يف قسـمها األول الجـذور التاريخيـة ألزمـة جنـوب
ناقشـت
َ
. حيث اندلعت الحرب قبل عام من نيل السـودان اسـتقالله،السـودان
كما تناول مسـؤولية النخب السياسـية الحاكمة يف األنظمة الشـمولية
،والتعددية التي تعاقبت عىل حكم السـودان يف اسـتمرار أزمة الجنوب
ومـا آل إليـه الوضـع يف نهاية املطاف بقبول حـق تقرير املصري لجنوب
 فناقـش تحديات ما، أما القسـم الثـاين.السـودان قبـل اتفاقيـة نيفاشـا
بعـد االسـتفتاء أو االنفصال مثل قضايا بناء الدولة السـودانية الجنوبية
 واالنعكاسـات، ونتائـج التطـورات يف دولـة شمال السـودان،الوليـدة
اإلقليميـة لكل من عملية بنـاء الدولة الجديدة يف الجنـوب والتطورات
 وركزت املحارضة بصفة خاصة عىل.املحتملة يف دولة شمال السـودان
،املخاطـر والتحديات املتعلقـة ببناء دولة جديدة يف الجنوب السـوداين
والتحـول مـن تنظيامت الحرب األهلية إىل أجهزة مدنيـة وإدارية قادرة
 ومخاطر الرصاعات التي قد تفجرها،عىل تسـيري شـؤون الدولة الوليدة
 واحتامالت،مشـكالت البنية التحتية شبه املنعدمة يف جنوب السـودان
 وأكد.النزاع األهيل والقبيل يف ظل غياب استراتيجيات واضحة للتنمية
ِ
املحـاض أن قـراءة هـذه التطورات املحتملة تشـكل مدخالً مهامً لفهم
 وانعكاسـات،التداعيـات اإلقليمية والدولية السـتفتاء جنوب السـودان
تجربـة انقسـام أكبر الدول العربيـة واإلفريقية إىل دولتني بعد خمسـة
 وقد ال تقتصر تبعات مثل هذا االنقسـام عىل دول.عقـود مـن الصراع
 بـل قد يكـون لها تأثير أيضـاً يف كل الكيانات،الجـوار املبـارش فحسـب
 وتؤثر بشـكل كبري يف،القامئـة على تعدديـات دينية أو عرقية أو ثقافية
 بل يف منطقة، ليس يف السـودان فقـط،العالقـات اإلفريقيـة – العربيـة
 وهـي منطقـة،ًجنـوب الصحـراء الكبرى ومنطقـة حـوض النيـل أيضـا
بالغـة الحساسـية الرتباطهـا بقضايـا استراتيجية تتعلـق مبـوارد امليـاه
.وبقضايـا األمـن العريب والصراع العـريب – اإلرسائييل

The speaker argued that the interpretation these
potential developments constitutes an important
approach to understanding the regional and international
repercussions of the referendum in southern Sudan, and
the implications of the division of the largest Afro-Arab
country into two states after five decades of conflict.
The consequences of this division might not be limited
only to immediate neighboring countries and may prove
influential to all nation states that are built on religious,
ethnic or cultural plurality.
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Wednesday, March 2, 2011

Dr. Mohammed Khachani

Professor, Mohamed V University; President
The Moroccan Association for Studies and
Research on Migration, Kingdom of Morocco

International Migration:
Reality and Prospects
The history of human communities has been linked with
migration flows through conquests, state-formation and
colonialism. All these factors have created, throughout time,
orbits and migration networks, which developed according to
occasional transformations. Due to its importance, migration
has become almost a daily topic for the media, which looks at
the economic, political and social reasons behind it. This has
prompted the United Nations to hold an annual international
forum to tackle international migration issues. The speaker
added that with the formation of important communities – in
legal or illegal forms – these have become a key component
in the relations between the countries of origin and host
countries, especially after the goal of most migrants has
changed from temporary migration to permanent residency.
However, despite this transformation, these migrant
communities have remained closely connected to their native
countries economically, socially and culturally. A rational and
constructive analysis of migration requires an approach that
takes into consideration the following key factors:
1. The historical dimension and the evaluation of the size
and kinds of migration, with special focus on illegal
migration and brain drain.
2. The reasons and incentives of migration: internal and
external reasons (pull and push factors).
3. Integration problems in the host communities.
4. Migration policies in the countries of origin and host
countries.
5. Migration effects on host countries and countries of
origin.
6. Future Prospects: motivating factors for the
institutionalization of the “migration system.”
These are varying factors and reflect the negative
dimensions of migration policies implemented by host
countries for which migration, currently and in the future,
represent not only a reality but also a necessity.
سلسلة محاضرات اإلمارات
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2011  مارس2 األربعاء
ّ
الخشاني
 محمد.د
أستاذ بجامعة محمد الخامس
ورئيس الجمعية المغربية للدراسات واألبحاث
 المملكة المغربية،حول الهجرة

 الواقع واآلفاق:الهجرة الدولية
 حيث ارتبط،املحـاضة واقـع قضية الهجـرة الدولية وآفاقهـا
تناولـت
َ
تاريـخ املجتمعـات البرشيـة بتدفقات الهجـرة من خلال الفتوحات
 كام تطورت مـدارات وشـبكات الهجرة،وتكويـن الـدول واالسـتعامر
 وازداد عدد الـدول املوفدة،على إيقـاع تحوالت ظرفية زمنية معينـة
200 واملسـتقبلة ودول العبـور ليتعدى عدد املهاجرين يف العـامل اآلن
 وبسـبب أهميتهـا. مـن سـكان العـامل%3 مليـون شـخص؛ أي نحـو
أصبحـت الهجـرة موضوعـاً يوميـاً لوسـائل اإلعلام تتنـاول جميـع
 وقامـت األمم املتحدة،حيثياتـه االقتصاديـة والسياسـية واالجتامعية
باعتماد قـرار يدعو إىل عقد منتدى دويل سـنوي يعالج قضايا الهجرة
ِ
املحـاض أنـه مـع تكـ ّون جاليـات مهمـة يف حجمهـا
 وأكـد.الدوليـة
ً أصبحت هذه تشـكل مكونا،)(سـواء بصيغـة قانونيـة أو غري قانونية
 وخاصة،أساسـياً يف العالقـات بين الدول املسـتقبلة والـدول املوفـدة
بعـد أن تحـول مشروع الهجـرة بالنسـبة إىل السـواد األعظـم مـن
 ولكـن برغـم هذا.املهاجريـن مـن مشروع مؤقـت إىل إقامـة دامئـة
التحـول فقـد ظلـت هـذه الجاليـات على ارتبـاط وطيد مـع بلدانها
ِ
املحاض
 وخلص.األم على املسـتوى االقتصـادي واالجتامعي والثقـايف
إىل أن تحليلاً معقلنـاً وتركيبياً ملسـألة الهجرة يقتيض مقاربة تأخذ يف
:االعتبـار املحاور الرئيسـية اآلتية
البعـد التاريخـي وتقويـم حجـم الهجـرة وأنواعها مـع الرتكيز1.1
.على الهجرة غير الرشعيـة وهجـرة الكفاءات
 األســباب الداخليــة والخارجيــة:أســباب وحوافــز الهجــرة2.2
.)(الطــاردة والجاذبــة
.املستقبلة
ُ مشكالت االندماج يف املجتمعات3.3
.املستقبلة واملوفدة
ُ سياسات الهجرة يف الدول4.4
.آثار الهجرة يف املجتمعات املستقبلة5.5
 هذه:» العوامل املحفزة ملأسسـة «نظام الهجرة:اآلفاق املسـتقبلية6.6
 وهـي تكشـف عـن األبعـاد السـلبية لسياسـات،العوامـل متباينـة
الهجـرة املطبقـة مـن طرف الـدول املسـتقبلة التي تشـكل الهجرة
.ً بـل رضورة أيضا، ليـس واقعاً فقـط،ً حالياً ومسـتقبال،بالنسـبة إليهـا
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الثالثاء  22مارس 2011
الجنرال المتقاعد كولن باول
وزير الخارجية األمريكي األسبق
الواليات المتحدة األمريكية

التطورات االستراتيجية العالمية:
رؤية استشرافية
ِ
املحـاض رؤية اسـترشافية للتطورات االستراتيجية العاملية ،إذ أشـار
قـدم
إىل أن التغييرات التـي يشـهدها الشرق األوسـط هـذه األيـام مامثلـة
لتغييرات حدثـت يف أماكن أخرى من العامل عىل مدى السـنوات الخمس
والعرشيـن املاضيـة .فقـد حـدث ذلك يف أمريـكا الالتينيـة يف الثامنينيات
عندمـا أُطيحـت الديكتاتوريـات وشـكلت الشـعوب حكومـات جديـدة.
وقـد نجحـت تشـييل والربازيـل وغريهما يف تشـجيع النمـو االقتصـادي
وإصلاح أنظمتها السياسـية .ويف آسـيا ظلت كوريـا الجنوبية تحت حكم
الجنراالت عقـودا ً طويلـة ،ولكنهـا اليـوم دولـة دميقراطيـة .أمـا يف الصني،
فقـد جـرى فتح النظام االقتصـادي وتعديل النظـام السـيايس .ويف أوروبا،
هنـاك موجة من اإلصالحات التي انطلقت بفعل سياسـات غورباتشـوف
يف االنفتـاح وإعـادة البنـاء (الربيسترويكا) ،واجتاحـت أوروبـا الرشقيـة
ودمـرت االتحـاد السـوفيتي ،وكانـت نتيجتهـا أن أوروبـا باتت اليـوم قارة
حـرة ودميقراطيـة .وأكد ِ
املحاض أن الثورة يف وسـائل اإلعالم قد أفسـحت
املجال للناس بالتواصل بشـكل ال ميكن للحكومات السـيطرة عليه ،وبات
بإمكان الناس الكشـف عن النفاق والفسـاد واألنانية عند القادة والكفاح
ضدهـا .والشـعوب اليـوم تطالـب باملشـاركة يف السـلطة وهـي تؤمن أن
هـذا مـن حقها .وهي تطالب بهـذا ليس ليك تعتدي عىل الـدول األخرى،
بـل لتحسين حياتهـا .فالسـعي إىل التنميـة االقتصادية وتحسين األوضاع
املعيشـية ،هما أكرب قوة قـادرة عىل إعادة تشـكيل العامل اليـوم .والتغيري
سـيكون سلسـاً يف بعـض البلدان وعسيرا ً يف بعضها اآلخـر .وتونس ومرص
يجـب أن تكونـا النمـوذج لهـذه املنطقـة .وبعـض الحكومات سـتترصف
بحكمـة وتصلـح نفسـها مـن خلال االسـتجابة لتطلعـات شـعبها بصورة
متكنهـا مـن الحصـول على تأييـده .والطريقـة املناسـبة لإلصلاح ،هـي
وضـع الشـعب على الطريـق نحـو حياة أفضـل ،فالطوفـان الـذي يجتاح
املنطقـة اآلن سـيصل إىل جميع البلـدان ولن تكون أي حكومة مبنأى عنه.
وسـيكون على جميـع الـدول مواجهـة التحـدي املتمثـل يف توفير فـرص
العمل واملسـاكن والتعليم والحيـاة الكرمية لشـعوبها .وإذا كانت القيادة
تتمتـع بالحكمـة وبعـد النظـر ،فبإمكانهـا االسـتفادة مـن القـوة الدافعة
لهـذه املوجـة العاتية يف تحقيق مسـتقبل أفضل لشـعبها.
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Tuesday, March 22, 2011

General (Retd.) Colin Powell
Former Secretary of State
United States of America

Global Strategic Developments:
A Futuristic Vision
Retired Gen. Colin Powell presented a futuristic vision
regarding global strategic developments, arguing that the
changes currently taking place in the Middle East reflect
the transformations that have taken place in other regions
of the world over the past 25 years. Citing examples of
successful political and economic revolutions around the
world, Powell stated that the media revolution has further
enabled communication in a way that governments cannot
control. Nowadays, people are enabled in new ways to
expose the hypocrisy, corruption and selfishness of their
leaders.
Today, people demand to participate in making
the decisions, and believe this is their right. The pursuit
of economic development and improvement of living
conditions is the biggest driver that is capable of reshaping
the world today. Change will be smooth in some countries
and bumpy in others, taking Tunisia and Egypt for example.
Some governments will act wisely and reform themselves
by responding to the aspirations of its people, which in
turn, will gain further support as a result.
Powell stated that the most suitable reform is one that
places citizens on the path toward a better life. The torrent
of change currently engulfing the region will reach all
countries—no government will be spared. All countries
will have to address the challenge of providing their peoples
with job opportunities, housing, education and a decent
life. If leadership is wise and farsighted, it can utilize the
momentum of this huge wave in creating a better future
for its people.
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االثنني  18إبريل 2011
الفريق المتقاعد سيد أطهر علي
أمين عام وزارة الدفاع
جمهورية باكستان اإلسالمية

قراءة في الوضع األمني في باكستان
املحـاضة الوضع األمني يف باكسـتان الـذي يواجه تهديدات
ناقشـت
َ
متعددة األبعاد تعزى إىل مجموعة من العوامل الخارجية والداخلية،
من ضمنها الحرمان االقتصـادي والفقر واإلرهاب واالتجار باملخدرات
والكوارث الطبيعية .وقد كلفت مشـاركة باكسـتان يف عمليات تنفيذ
القانـون ضـد الجامعـات املسـلحة واإلرهابيـة البلاد مثنـاً فادحاً عىل
املسـتوى الداخيل .فقد انقسـم املجتمع الباكسـتاين إىل أقطاب بفعل
تحديات التكامل الوطني والتامسـك االجتامعي .ويف ظل تفاعل تلك
العوامل اسـتغلت قوى سـلبية داخلية وخارجية عىل السـواء الفرص
الناتجـة عـن ذلك الوضع لرتسـيخ أجنداتهـا الخاصة التـي تتناقض يف
ِ
املحـاض أن عمليات تنفيذ
أحـوال كثيرة مع املصالح الوطنيـة .وأكد
القانـون التـي اضطلعت بها قـوات األمن الباكسـتانية حققت نجاحاً
كبيرا ً على صعيـد مكافحـة عمليـات الجامعـات املسـلحة ،وإعـادة
األوضـاع إىل طبيعتهـا يف املناطق املنكوبة .وأشـار إىل أن االستراتيجية
التـي تعتمدهـا باكسـتان يف التعامل مـع اإلرهاب سـتواصل االرتكاز
على أربعة مبادئ هي :الحـوار ،والتنمية ،والردع ،وهزمية أيديولوجيا
اإلرهـاب؛ إىل جانـب أدوات تبادليـة سياسـية واقتصاديـة وعسـكرية
(على أن يقتصر اسـتخدام العنصر العسـكري على تهيئـة األوضاع
الرضورية السـتخدام األداتين األخريني).
ِ
املحـاض العالقـات بني باكسـتان وأفغانسـتان
كما اسـتعرض
التـي شـهدت تحسـناً ملموسـاً بفضل الجهـود املخلصة التـي تبذلها
القيادة السياسـية يف البلدين .وترى باكسـتان أن اسـتقرار أفغانستان
ووحدتهـا يف جـو يسـوده السلام بقيـادة حكومـة تتحلى باالعتـدال
والتقدميـة وتركـز على الخطـط املسـتقبلية ،مـن األمـور التي تصب
يف مصلحـة باكسـتان .أما الهنـد فهـي الجـار األهـ ّم لباكسـتان ،لذلك
فهـي تسـعى إىل قيـام عمليـة حـوار بين البلدين تتسـم باالسـتدامة
واملوضوعيـة والرتكيـز على النتائج .وبدالً من اعتماد نظرة تصادمية،
تفضِّ ـل باكسـتان مبدأ التعـاون ،وتسـعى إىل الحصول عىل مسـاعدة
القـوى العامليـة واألمـم املتحـدة وغريها مـن املحافـل اإلقليمية بغية
تحقيق السلام واالسـتقرار اإلقليميين الدامئني.
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Monday, April 18, 2011

Lt. Gen. (Retd.) Syed Athar Ali
Defense Undersecretary
Islamic Republic of Pakistan

Security Perspective of Pakistan
This lecture discussed the security situation in Pakistan,
which is facing multidimensional threats owing to host
of external and internal factors, including economic
deprivation, poverty, terrorism, drug trafficking and
natural disasters. Pakistan’s participation in the Law
Enforcement Operation against militancy and terrorism
has come at very heavy domestic price. The nation’s society
has been polarized by the challenges of national integration
and social cohesion. The speaker confirmed that Law
Enforcement Operations conducted by Pakistani Security
Forces have achieved great success in combating militancy
and bringing normalcy to the affected areas. Pakistan’s
strategy for dealing with terrorism will continue to comprise
the “four D’s” (Dialogue, Development, Deterrence and
Defeating terrorist Ideology) and interchangeable political,
economic and military instruments (with the military
element only being used to create the necessary conditions
for the use of the other two). He reviewed the relations
between Pakistan and Afghanistan—which has seen
tangible improvement, thanks to the sincere efforts of
the political leadership of both countries. A stable, united
and peaceful Afghanistan under a moderate, progressive,
forward-looking government is in Pakistan’s best interest.
Pakistan views India as its most important neighbor and
seeks a sustained, substantive and result-oriented process
of dialogue. Instead of adopting a confrontational outlook,
Pakistan prefers a cooperative posture in this regard and
seeks assistance from major global powers, the UN and
other regional forums in achieving enduring regional
peace and stability.
سلسلة محاضرات اإلمارات
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Monday, May 3, 2011

Dr. Ali Ahmad Jalali

Distinguished Professor, NESA Center for
Strategic Studies, National Defense University
United States of America

Afghanistan: The Path
to Transition and Beyond
This lecture dealt with the new transitional roadmap for
Afghanistan adopted at the NATO summit in Lisbon
in November 2010, which also includes institutional
enhancement of Afghanistan’s national security capacity and
support for the Afghan government’s national reconciliation
plan. However, no amount of military power – foreign or
domestic – in Afghanistan will produce adequate gains unless
the Afghan government improves its capacity to control its
territory, win the trust of the people, and prevent infiltration
and subversion from abroad. Therefore, a full security
transition in 2014 is not a guarantee for peace and stability
in Afghanistan, nor does a peace deal with the Taliban by
itself promise sustainable peace in the region. According to
the speaker, sustainable peace in Afghanistan can be achieved
only through the establishment of an “end state” that is both
acceptable to the Afghan people and does not undermine
the legitimate security interests of other actors in the region
and beyond. The key to achieving this goal is an integrated
strategy that combines military strategy with political and
development strategies, and addressing the legitimate local,
regional and international concerns arising from the situation
in Afghanistan. Political strategy based on negotiations is
a complementary effort, not an alternative approach. Such
strategy should address the root causes of conflict and the
insecurity factors, including the State structure, governance
and economic development, which contribute to achieving
sustainable peace. Military strategy should play a supporting
role to prepare the scene for the implementation of the
political strategy in an effective manner.
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2011  مايو3 االثنني
 علي أحمد جاللي.د
 مركز الشرق األدنى وجنوب آسيا،أستاذ متميز
 جامعة الدفاع الوطني،للدراسات االستراتيجية
الواليات المتحدة األمريكية

 الطريق إلى:أفغانستان
المرحلة االنتقالية وما بعدها
املحاضة خريطـة الطريق الجديدة للمرحلة االنتقالية
تناولـت هذه
َ
يف أفغانسـتان التـي اعتُمـدت يف قمـة حلـف الناتـو يف لشـبونة يف
 وتتضمـن تعزيز قدرات األمن الوطنـي األفغاين ودعم،2010 نوفمبر
ِ
املحاض أن القوة
 ورأى.خطـة الحكومة األفغانية للمصالحة الوطنيـة
 وسـواء كانـت أجنبيـة،العسـكرية يف أفغانسـتان مهما كان حجمهـا
 لـن تحقـق النتائـج املرجـوة منهـا مـا مل تعـزز الحكومـة،أو محليـة
األفغانية قدراتها للسـيطرة عىل أراضيها وكسـب ثقة الشـعب ومنع
 وبذلـك فـإن النقـل الكامـل.تسـلل العنـارص املخربـة مـن الخـارج
 ال يشـكل ضامناً للسلام واالسـتقرار2014 للسـيطرة األمنيـة يف عـام
 كما أن التوصـل إىل اتفاق سلام مع حركـة طالبان لن،يف أفغانسـتان
.يـؤدي بحـد ذاتـه إىل سلام دائـم يف املنطقة
ِ
املحـاض أن السلام الدائـم يف أفغانسـتان ال ميكـن أن
وأكـد
يتحقـق إال عنـد الوصـول إىل «وضـع نهـايئ» مقبـول لـدى الشـعب
األفغـاين مـن دون اإلرضار باملصالح األمنية املرشوعة لألطراف الفاعلة
 ويتطلـب هـذا معالجـة املخـاوف.األخـرى يف املنطقـة وخارجهـا
 سـواء املحلية أو اإلقليميـة أو الدولية الناشـئة عن الوضع،املرشوعـة
 وأبـرز أن العنصر األسـايس لتحقيـق هـذا الهـدف.يف أفغانسـتان
هـو وضـع استراتيجية متكاملـة تجمع بني االستراتيجية العسـكرية
 فاالسرتاتيجية السياسية القامئة.واالستراتيجيات السياسـية والتنموية
 ويجـب أن.ًعلى التفـاوض هـي جهـد مكمـل وليسـت نهجـاً بديلا
تعالـج هذه االستراتيجية األسـباب الجذريـة للرصاع وعوامـل انعدام
 مبـا يف ذلـك هيـكل الدولة والحكـم والتنميـة االقتصادية التي،األمـن
 ويجـب أن تلعـب االستراتيجية.تسـهم يف تحقيـق السلام الدائـم
العسكرية دورا ً داعامً يف تهيئة املجال لتطبيق االسرتاتيجية السياسية
.بصـورة فعالة
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األربعاء  25مايو 2011
مارسيل فورتونا بياتو
سفير البرازيل لدى بوليفيا

أمريكا الالتينية :فرص وتحديات
املحاضة تجربة أمريكا الالتينية يف تحويل الدميقراطية إىل قوة
ناقشـت
َ
للوحـدة الوطنيـة بدالً من أن تكـون مصدرا ً للضعف وانعـدام األمن ،إذ
ميكن لهذه التجربة أن تسـاعد عىل إلهام منطقة الرشق األوسـط يف ظل
«ثورة الياسـمني» التي تشـهدها بعض الـدول العربية ،وإرشـادها خالل
رحلتهـا املثيرة نحـو الدميقراطية .ويعـود تاريخ تجربة أمريـكا الالتينية
مـع الدميقراطيـة «املسـتندة إىل قاعدة شـعبية» إىل حقبة السـبعينيات
مـن القـرن العرشيـن ،التـي شـهدت عـودة الحكومات املنتخبـة نتيجة
السـخط الشـعبي إزاء األنظمـة املتسـلطة غير القـادرة على التصـدي
للتحديات الناشـئة عن تصاعد املظامل االجتامعية واالقتصادية املتفاقمة
بسـبب الركـود االقتصـادي والديـون الخارجية .والسـؤال املطـروح هنا:
كيـف نضمـن أن تُرتجم عملية إصلاح املؤسسـات الدميقراطية بطريقة
فعالـة إىل نظـام «اجتامعي واقتصادي» دميقراطـي؛ أي توزيع املزايا عىل
نطـاق واسـع؟ واتخـذت اإلجابـة عـن هـذا السـؤال أشـكاالً عـدة .ففي
منطقـة مرتفعـات األنديـز وأمريـكا الوسـطى (حيـث كان يتـم إقصـاء
السـكان األصليين الذيـن يؤلفـون األغلبيـة هنـاك ألسـباب غير دينية)
كانـت املطالبـات بإجـراء «إعـادة هندسـة» دسـتورية (تحديـد إعـادة
االنتخـاب ،واالسـتفتاءات ،وآليـات سـحب الثقـة ،وتهيئة منـاخ منفصل
لحقـوق وامتيـازات السـكان األصليين) تعزز السـيادة الشـعبية ،ولكنها
تخاطر يف الوقت نفسـه بتحويل الخصوم السياسـيني إىل أعداء طبقيني.
ويف الـدول األخـرى (وخاصـة يف األرجنتين والربازيـل وكولومبيا وتشـييل
وبيرو واملكسـيك) متثلـت اإلجابة عن السـؤال السـابق يف إحداث مزيج
ف ّعال من االسـتقرار عىل مسـتوى االقتصاد العـام والتخطيط االجتامعي
الطويل األمد .إن النمو االقتصادي املسـتدام يسـهم يف اسـتخدام نسـبة
متزايـدة مـن إجمايل الناتـج القومـي للتصـدي للمشـكالت االجتامعية
لا عىل أن
املزمنـة .ويشـكل ظهـور طبقـة اجتامعية وسـطى ناشـئة دلي ً
النمـو االقتصـادي وتوزيـع الدخل بهدف تخفيف حـدّة الفقر ،ميكن أن
يعـزز أحدهما اآلخر ،بـدالً مـن أن يقـودا إىل الرصاع.
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Wednesday, May 25, 2011

Marcel Fortuna Biato
Ambassador of Brazil to Bolivia

Latin America:
Opportunities and Challenges
The lecture discussed the experience of Latin America in
making democracy a force for national unity rather than a
source of weakness and insecurity. Latin America’s experience
might help inspire the Middle East under the “Jasmine
Revolution” it is witnessing, and illuminate the region’s
fascinating journey toward democracy. Latin America’s
experiment with effective “grassroots” democracy dates from
the 1970s, which saw the return of elected governments
as a result of public discontent with authoritarian regimes
that were incapable of addressing challenges arising from
growing social and economic grievances resulting from
economic recession and foreign debt.
How then to ensure that the reinstatement of democratic
institutions is effectively translated into social and economic
democracy, i.e. that its benefits are widely shared? This has
taken many forms. In the Andean highlands and Central
America, where indigenous majorities were secularly
excluded, demands for radical constitutional re-engineering
(limited re-election, plebiscites, recall mechanisms and
)separate sphere of indigenous rights and prerogatives
reinforce popular sovereignty but risk transforming political
adversaries into class enemies. Elsewhere – notably in
Argentina, Brazil, Colombia, Chile, Peru and Mexico – the
answers lie in a virtuous combination of macroeconomic
stability and long-term social planning. Sustainable
economic growth enables a growing proportion of GDP
to go to redressing chronic social ills. The rise of a new
emerging middle class is proof that economic growth and
income distribution to alleviate poverty can reinforce each
other rather than lead to conflict.
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Wednesday, June 1, 2011

Álvaro de Vasconcelos

Director, the European Union Institute
for Security Studies
French Republic
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2011  يونيو1 األربعاء
ألفارو دو فاسكونسيلوس
مدير معهد االتحاد األوروبي
للدراسات األمنية
الجمهورية الفرنسية

The EU and the Palestinian Question

االتحاد األوروبي والقضية الفلسطينية

The existing consensus concerning Palestine in the European
Union has developed since the Venice Declaration of 1980
to recognize not only that a “Palestinian question” exists,
but that its resolution lies essentially in the creation of a
Palestinian state within the 1967 borders. This common
EU position has been broadly shared by the vast majority
of European intellectuals – from Sartre to Edgar Morin –
and receives strong public support in European countries.
However, the emergence of Hamas as a major actor in
Palestine has brought to the forefront European difficulties
in understanding political Islam and revealed the enduring
influence of Samuel Huntington’s Clash of Civilizations. As
a consequence, the results of the 2006 Palestinian elections
were not accepted by Europe.

،املحـاضة تطـورات املوقف األورويب من القضية الفلسـطينية
تناولـت
َ
إذ بـدأ التوافـق الحايل يف اآلراء بشـأن فلسـطني يف االتحـاد األورويب منذ
» لالعتراف ليس بأن «القضية الفلسـطينية1980 إعلان البندقيـة عـام
 بـل بـأن تسـويتها تكمـن أساسـاً يف إقامـة دولـة،موجـودة فحسـب
 وقد كان موقف االتحـاد األورويب.1967 فلسـطينية داخل حـدود عـام
 من سـارتر،هـذا مشتركاً بين األغلبية العظمى مـن املثقفني األوروبيني
. ويحظـى بدعـم شـعبي قـوي يف البلـدان األوروبيـة،إىل إدغـار مـوران
ولكن بروز حركة حامس العباً رئيسـياً يف فلسـطني أوجد صعوبات أمام
أوروبا يف فهم اإلسلام السـيايس وكشـف عن التأثري املسـتمر ألطروحة
 مل تقبل، ونتيجة لذلك.»صاموئيـل هنتنجتون حـول «رصاع الحضـارات
.2006 أوروبـا نتائج االنتخابات الفلسـطينية لعـام

The speaker argued that the popular uprisings in
Tunisia and Egypt are encouraging a better understanding
of political Islamic movements and making it clear that,
contrary to Huntington’s false dichotomy, the aspirations
and the demands of Arabs are no different from those of
Europeans. As a result, European positions are changing
once again. The speaker concluded that Europe bases this
new policy approach upon a number of ideas, including
support for peaceful Palestinian civic movements; the
process of reconciliation; the link between the fundamental
rights of the Palestinians and the two-state solution; the
importance of the forthcoming Palestinian elections; and
the need to involve Turkey and all Arab states – particularly
neighbors – in the search for a solution that may involve
the recognition of a unilaterally declared Palestinian state.

337
Al Hasad_Arb Eng Lectures_1.indd 337

ِ
املحـاض أن االنتفاضـات الشـعبية يف تونـس ومرص ميكن
وأكـد
 وتوضح أنه،أن تشـجع على فهم أفضل للحركات اإلسلامية السياسـية
 فـإن الطموحات،خالفـاً للتقسـيم الثنـايئ الخاطئ من قبـل هنتنجتون
.واملطالـب العربيـة ال تختلـف عـن طموحـات األوروبيين ومطالبهـم
 ومن املحتمل. فإن املواقـف األوروبية تتغري مرة أخـرى،ونتيجـة لذلـك
أن تجبر املصالحـة الفلسـطينية القـادة األوروبيين عىل اتخـاذ مواقف
 وقـد تأثر هذا التطور.أقـرب مـا تكون إىل مواقـف املواطنني األوروبيني
 كام أسـهم يف ذلك تغيري اإلدارة.أيضاً برتكيا وبالتغيري السـيايس يف مرص
 حيـث أقر بـأن هناك، وخطـاب الرئيـس أوبامـا يف القاهـرة،األمريكيـة
ِ
املحـاض إىل أن أوروبـا ترتكـز
 وخلـص.«قضيـة فلسـطينية» بالفعـل
 دعـم الحـركات: منهـا،يف هـذه السياسـة الجديـدة على أفـكار عـدة
 والعالقة بني الحقوق،املدنية الفلسـطينية السـلمية؛ وعملية املصالحة
 وأهمية االنتخابات الفلسطينية،األساسية للفلسـطينيني وحل الدولتني
 والسـيام دول، والحاجـة إىل إرشاك تركيـا وجميع الدول العربية،املقبلـة
 يف البحـث عـن حـل قـد يشـمل االعتراف بدولـة فلسـطينية،الجـوار
.معلنة مـن جانـب واحد
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Monday, June 27, 2011

Prof. Abdeslam E. Maghraoui
Professor of the Practice of
Political Science, Duke University
United States of America

The Arab Maghreb:
Opportunities for Cooperation
The five nations of the Maghreb – Algeria, Libya,
Mauritania, Morocco and Tunisia – have a common
history and culture; face similar development, security
and political challenges; and are presented with the
same opportunities. Yet despite their common interests
and strategic possibilities, the five nations continue
to act in isolation of one another in a regional and
global environment that increasingly requires political
cooperation, policy coordination and economic
unity to attract foreign investors and establish viable
and diversified markets. The Arab Maghreb Union,
established in 1989 to facilitate inter-Maghrebi
cooperation, has become a major disappointment and
its activities have been frozen for almost two decades.
This lecture examines why the five countries have
lagged behind the global movement toward regional
economic cooperation and integration and focuses on
the underlying political dynamics.
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2011  يونيو27 االثنني
 عبدالسالم مغراوي. د.أ
أستاذ العلوم السياسية
جامعة ديوك
الواليات المتحدة األمريكية

:المغـرب العـربـي
فـرص التعـاون
املحـاضة إىل اسـتطالع سـبب تأخـر دول املغـرب
هدفـت هـذه
َ
العـريب الخمـس عـن الحـراك العاملـي تجـاه التعـاون االقتصادي
 وناقشـت فـرص التعـاون املحتملة بني دول،واالندمـاج اإلقليمي
 الجزائـر وليبيـا وموريتانيـا واملغـرب:املغـرب العـريب الخمـس
 وتواجه،وتونـس التـي يجمعهـا تاريـخ مشترك وثقافـة مشتركة
 وتتـاح، سـواء تنمويـة أو أمنيـة أو سياسـية،تحديـات متشـابهة
ِ
 وبالرغـم،املحـاض أن هـذه الـدول
 وأكـد.أمامهـا الفـرص ذاتهـا
 فإنهـا تواصـل،مـن مصالحهـا وإمكاناتهـا االستراتيجية املشتركة
العمـل منعزلـة بعضهـا عـن بعـض يف ظل بيئـة إقليميـة وعاملية
تقتضي منهـا على نحـو متزايـد اتبـاع آليـات التنسـيق السـيايس
والتنسـيق يف السياسـات والوحـدة االقتصادية مـن أجل اجتذاب
املسـتثمرين األجانب وتأسـيس أسـواق قادرة عىل النمو وتتسـم
ِ
،املحـاض لتجربـة اتحـاد املغـرب العـريب
 كما تعـرض.بالتنـوع
، لتسـهيل التعـاون بين دول املغرب1989 الـذي تأسـس يف عـام
الـذي نجمـت عنـه خيبـة أمـل كبرية وتـم تجميـد أنشـطته مدة
.ًعقديـن تقريبا
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Tuesday, September 20, 2011

Dr. Tariq Ramadan
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2011  سبتمرب20 الثالثاء
 طارق رمضان.د

Professor of Contemporary Islamic Studies
St Antony’s College, University of Oxford
United Kingdom

أستاذ الدراسات اإلسالمية المعاصرة
 جامعة أكسفورد،كلية سانت أنتوني
المملكة المتحدة

The Future of Political Islam
in the Arab World

مستقبل اإلسالم السياسي
في العالم العربي

The speaker discussed the future of political Islam
in the Arab world in light of the array of crises and
internal divisions now befalling Islamic movements.
In this context, the speaker underlined the importance
of the emergence of alternative visions such as those
driving the protests witnessed across the region in 2011,
which brought together different intellectual, political
and religious orientations. The speaker argued that
traditional political religious discourse can no longer
call for a theocratic state, and that these movements have
begun to witness one schism after another as a result of
the fact that the majority reject the notion of a theocratic
state and instead have called for a civil, secular state that
promotes the rule of law and human rights.

املحـاضة مسـتقبل اإلسلام السـيايس يف العـامل العـريب يف
ناقشـت
َ
ظـل مـا بـدأت تعانيـه الجامعـات اإلسلامية يف مصر وتونس من
 خاصـة،أزمـات وانفجـارات داخليـة ورؤى مختلفـة عما اعتادتـه
بعـد نجـاح املتظاهريـن الذين ميثلـون اتجاهات فكرية وسياسـية
 ومل يعـد بإمـكان الخطـاب السـيايس الدينـي،ودينيـة مختلفـة
ِ
املحـاض أن
 وأكـد.التقليـدي املطالبـة بسـلطة الدولـة الدينيـة
هـذه الجامعـات راحـت تشـهد االنقسـام تلـو االنقسـام بسـبب
االصطـدام بخطـاب األغلبيـة السـيايس الـذي يدعـو إىل رفـض
الدولـة الدينيـة ويدعـو إىل الدولـة املدنيـة والعلامنيـة وسـيادة
.القانـون وحقـوق اإلنسـان
ِ
املحـاض جميـع التيـارات اإلسلامية يف العـامل
ودعـا
اإلسلامي إىل رضورة االنتقـال مـن الخطابـات الدينيـة التقليديـة
التـي سـادت يف األربعينيـات مـن القـرن املـايض إىل خطـاب يركز
على التنميـة االقتصاديـة واالجتامعيـة وتطويـر البنـى التحتيـة
للمجتمـع كالتعليـم ومناهجه والخدمـات الصحيـة وتعزيز الرفاه
.االجتامعـي وإعطـاء املـرأة حقوقهـا اإلنسـانية

The speaker urged all Islamic currents in the Muslim
world to shift from the traditional religious discourses of
the 1940s to a discourse that focuses on economic and
social development and the improvement of key societal
infrastructure, such as the education system, health
ِ
وخلـص
services, and the enhancement of social welfare and املحـاض إىل أنـه ال قيمـة للشـعارات والخطابـات
العدالـة
وتحقيـق
للجميـع
اجتامعـي
ورفـاه
ار
ر
اسـتق
مـن غير
human rights for women.
Dr. Tariq Ramadan concluded by saying that Islamic  مشيرا ً يف هـذا الصـدد إىل أن الجامعـات اإلسلامية،االجتامعيـة
movements today do not have a unified project as اليـوم ال متتلـك مرشوعـاً موحـدا ً كما كانـت يف السـابق وال متتلك
they have had in the past, and they do not have a  وأن الديـن اإلسلامي،برنامجـاً للتنميـة كما هـو مطلـوب اليـوم
development program. Islam encourages people to معنـي بالتأمـل والتفكير والتدبـر واالنفتـاح وتوجيـه األسـئلة
reflect, keep an open mind, ask questions and consider والنقـد بحريـة وليـس معنيـاً بالجمـود واالعتـداد بالـرأي وعـدم
alternative viewpoints.
.احترام الـرأي اآلخـر أو إقصائـه
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األربعاء  12أكتوبر 2011
عفيف صافية
السفير الفلسطيني السابق لدى لندن
وواشنطن وموسكو
دولة فلسطين

المصالحة الفلسطينية
والدولة المنتظرة
املحــاضة تطــ ُّور الفكــر الســيايس الفلســطيني
تناولــت هــذه
َ
منــذ منتصــف الســتينيات مــن القــرن املــايض حتــى بدايــة
ِ
املحــاض أنــه بعــد أن كانــت التنبــؤات
عمليــة الســام ،وأكــد
بشــأن الشــعب الفلســطيني ،املجـ َّرد مــن كل مــا ميلــك واملشـتَّت
وامله َّجــر ،تشــر إىل أن صفحتــه ســيطويها الزمــن ،تحــول ،بفعــل
الديناميــة التــي أطلقتهــا عمليــة الســام ،إىل طــرف ســيايس
ِ
املحــاض الطبيعــة
فاعــل يف ســاحة إقليميــة معقــدة .وحلــل
املحــدَّدة للنظــام الســيايس الفلســطيني والتحــ ُّول التدريجــي
ملركــز جاذبيتــه مــن األطـراف إىل الوطــن األ ّم .كــا تنــاول مســألة
التعدديــة الفلســطينية ونظــام التعدديــة الحزبيــة ،وإمكانيــة
معالجــة الــرخ الــذي حصــل عامــي  2006و ،2007وإنجــاز
املصالحــة التــي تعــد أحــد أهــم رشوط النجــاح يف معركــة الدولــة
التــي تخوضهــا الســلطة الفلســطينية اآلن .وخلُــص املحـ ِ
ـاض إىل
التســاؤل :هــل هــو قــدر الشــعب الفلســطيني أن يكــون محكوماً
عليــه بــأن يختــار بــن أن يكــون مشـتَّتاً ولكــن ضمــن اسـراتيجية
واضحــة ،أو أن يكــون مو َّحــدا ً مــن دون اس ـراتيجية منســجمة؟
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Wednesday, October 12, 2011

Afif Safieh

Former Palestinian Ambassador to London
Washington and Moscow
State of Palestine

Palestinian Reconciliation
and the Prospective State
This lecture retraced the evolution of Palestinian
political thinking from the 1960s up to the beginning
of the peace process. Disposed, dispersed and forced
abroad, the speaker asserted, it was predicted that
the Palestinian people were doomed to historical
oblivion The Speaker analyzed the specific nature of
the Palestinian political system and the gradual shift
of its centre of gravity from the periphery back to the
homeland. He also discussed Palestinian pluralism,
and the multi-party system, as well as the means via
which to address the rift that occurred in 2006–2007,
and attempts at reconciliation, which are so vital to
the success of the Palestinian Authority’s struggle
for statehood. Finally, he questioned whether the
Palestinian people are condemned to choose between
being disunited but with a clear strategy, or united but
without a harmonious strategy.
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Wednesday, November 16, 2011

Dr. Hassan Nafaa

Professor of Political Science
Cairo University
Arab Republic of Egypt
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2011  نوفمرب16 األربعاء
 حسن نافعة.د
أستاذ العلوم السياسية
جامعة القاهرة
جمهورية مصر العربية

The Concept of Citizenship in the Arab World مفهوم المواطنة في العالم العربي
As the concept of citizenship originally emerged and
evolved in the context of Western civilization – giving
rise to democratic political systems based on this concept,
which continue to aspire to it – it makes sense to investigate
the origins and evolution of the concept of citizenship in
Western thought; the nature and quality of the rights
and duties associated with, or resulting from it; and the
mechanisms used in the context of Western political
systems to secure and protect those rights. The lecture
explored the subject of citizenship in the Arab world by
explaining and analyzing the following issues:
• The concept of citizenship in the Arab world and
Islamic civilization, and the scale of agreement or
difference.
• The rights derived from this concept in Arab and
Islamic thinking and civilization, in terms of political
and civil rights, or economic and social rights.
• The mechanisms protecting those rights in Arab political
systems, and the extent of variation or discrepancy
between the rights of citizenship in the Arab world
reflected by the prevailing intellectual and political
discourse, and the reality of life in Arab countries.
• The positions of Arab governments vis-à-vis citizenship
rights as stipulated in international charters and
conventions issued by − or entered into within − the
framework of the United Nations system, and the
Arab states that have signed and ratified these charters
and conventions; as well as objections or reservations
among Arab states regarding some of the provisions
contained therein.

341
Al Hasad_Arb Eng Lectures_1.indd 341

املحـاضة إىل إلقـاء الضـوء على قضيـة املواطنـة يف
هدفـت هـذه
َ
 وألن املواطنـة مفهـوم.العـامل العـريب مبختلـف أبعادهـا ومضامينهـا
نشـأ وترعـرع يف سـياق الحضـارة الغربيـة التـي أفرزت نظامً سياسـية
 فقـد بدأت،دميقراطيـة تقـوم على أسـاس هـذا املفهـوم وتنظـر إليـه
،املحـارضة بتأصيـل نشـأة مفهـوم املواطنـة وتطـوره يف الفكـر الغـريب
وطبيعـة الحقـوق ونوعية الواجبـات التي ارتبطت بـه أو انبثقت عنه
 واآلليات املسـتخدمة يف إطار النظم السياسـية الغربية،أو ترتبت عليه
 ثم تعرضـت املحارضة ملوضوع املواطنة.لتأمين وحامية هذه الحقوق
:يف العـامل العـريب مـن خلال الرشح والتحليـل للقضايـا اآلتية
	•مفهـوم املواطنـة يف الفكـر العـريب ويف الحضـارة اإلسلامية وحجـم
 مـع مفهوم، مـن حيـث الشـكل أو املضمـون،التطابـق واالختلاف
.املواطنـة يف الفكـر والحضـارة الغربيني
	• الحقـوق املنبثقـة عـن هذا املفهـوم يف الفكر ويف الحضـارة العربية
 أو، سـواء مـا يتعلق منها بالحقوق السياسـية واملدنيـة،واإلسلامية
.بالحقوق االقتصاديـة واالجتامعية
 ومدى التباين،	•آليات حامية هذه الحقوق يف النظم السياسية العربية
 كام يعكسـها الخطاب،أو التنافـر بين حقـوق املواطنة يف العامل العريب
. وبني الواقع املعيش يف الدول العربية،الفكري والسـيايس السـائد
	•موقـف الحكومـات العربيـة مـن حقـوق املواطنـة كما نصـت
عليهـا العهـود واملواثيق واالتفاقيـات الدولية الصـادرة عن – أو
 وإذا مـا كان للدول،املربمـة يف – إطـار منظومـة األمـم املتحـدة
العربيـة أو لبعضهـا اعرتاضـات أو تحفظات معينة عىل بعض ما
ورد فيهـا مـن بنود وطبيعة هـذه االعرتاضـات أو التحفظات أو
 ومـدى التزام الدول العربيـة فعالً باحرتام،مضمونهـا أو أسـبابها
حقـوق املواطنـة املنصـوص عليهـا يف االتفاقيـات واملعاهـدات
.الدوليـة التي وقعتهـا وصدقتها
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Dr. Abdelhaq Azzouzi

President, the Moroccan Interdisciplinary
Center for Strategic and International Studies
Kingdom of Morocco

The Arab World: Challenges and
Contemporary Transformations
This lecture discussed the challenges and contemporary
transformations in the Arab world. The speaker said
that several attempts were made in the 20th century to
achieve Arab unity, including the establishment of the
League of Arab States; the creation of various bilateral
and multi-lateral agreements and partnerships such
as the Arab Free Trade Zone; and the formation of
regional groupings including the Arab Maghreb Union.
However, most aspects of the system of Arab joint
action have been a total failure. The speaker posed a
number of questions. Does the Arab world have the
necessary dynamics for establishing a coherent regional
union and joint economic development similar to that
of the European Union, for example? If so, why has the
Arab world failed so far in achieving unity and joint
development? Is authoritarianism in the Arab political
arena to be blamed for the miserable status of Arab
system? Is the Arab World still in need of a revolution
in the fields of education, culture and economy as
indispensable elements for building the state, and the
strength of the Arab system in general?
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 عبدالحق عزوزي.د
رئيس المركز المغربي متعدد
التخصصات للدراسات االستراتيجية والدولية
المملكة المغربية

 التحديات:العالم العربي
والتحوالت المعاصرة
املحـاضة التحديـات والتحوالت املعـارصة يف العامل
ناقشـت هـذه
َ
 إذ إن القـرن املـايض قـد شـهد محـاوالت عـدّة لتحقيـق،العـريب
، إقامـة جامعـة الـدول العربيـة: مـن أهمهـا،االتحـاد العـريب
وتوقيـع عـدد مـن االتفاقيـات والشراكات الثنائيـة واملتعـددة
 وإنشـاء، كاتفاقيـة منطقـة التجـارة العربيـة الحـرة،األطـراف
 ولكن معظم.بعـض التجمعـات اإلقليميـة كاتحـاد املغرب العـريب
.جوانـب منظومـة العمـل العـريب املشترك بـاءت بالفشـل الذريع
ِ
 هـل متتلك األمـة العربية: أهمها،املحاض تسـاؤالت عـدة
وطـرح
مـن الديناميـات مـا يدفعها إىل تشـكيل وحدة إقليمية متامسـكة
وتنميـة اقتصاديـة عىل شـاكلة االتحـاد األورويب مثلاً؟ وإذا كانت
 فلماذا أخفقـت يف تحقيـق الوحـدة والتنميـة املشتركة؟،كذلـك
وهـل السـلطوية يف املجـال السـيايس العـريب هـي املسـؤولة عـن
الحالـة املزريـة التـي وصـل إليهـا النظـام العـريب؟ وهـل العـامل
العـريب مـازال يف حاجـة إىل ثـورة تعليميـة وثقافيـة واقتصاديـة
 ومـن ثـم بنـاء،كعوامـل ال منـاص منهـا يف إحـكام بنـاء الدولـة
املنظومـة العربيـة بعامـة؟
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2011  ديسمرب12 االثنني
 مطر حامد النيادي.د
خبير في القانون الدولي
دولة اإلمارات العربية المتحدة

International Treaties:Theory and Practice  النظرية والتطبيق:المعاهدات الدولية
In this lecture, the conditions that must be met by a
document that qualify it to be considered a treaty, and
the developments resulting from the practices of states
in this context were discussed. The speaker also touched
upon memoranda of understanding, and whether they
are considered international agreements that entail legal
obligations on their parties, and the difference between
memoranda of understanding and international conventions.
This was followed by a discussion of verbal agreements and
official statements. The lecture concluded with an exploration
of “soft law” – or law in the making – and the pros and cons
of its use. The speaker emphasized that international treaties
are one of the most important means of interaction, both
between states and with international organizations. Through
treaties, various political, legal, military, commercial, judicial
and other international relations are enhanced and organized.
Most of the provisions of the 1969 Vienna Convention on the
Law of Treaties reflect established international practice in
this regard. A treaty is defined as “a written international
agreement, governed by international law, between two or
more states, whether contained in one document or two or
more interrelated instruments, regardless of their particular
designation.” This definition demonstrates the conditions or
elements that must exist in a particular document in order
for it to be described as a “treaty” or “convention,” which
dictates whether the provisions of the Vienna Convention
on the Law of Treaties can be applied thereon. Despite the
clarity of those conditions, the actions of states, alongside
rapid technological development, have produced certain
types of documents that may be difficult to classify as treaties
at first glance.
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املحـاضة بحث الشروط التي يجـب توافرهـا يف وثيقة
حاولـت هـذا
َ
 واملسـتجدات التـي أفرزتها مامرسـات الدول،مـا حتـى تعـد معاهـدة
 كما ناقشـت التسـميات املسـتخدمة يف مامرسـات.يف هـذا السـياق
 وتناولت مذكرات التفاهـم وإن كانت.الـدول لوصـف االتفاق الـدويل
 والفـرق بني،تعـد اتفاقـاً دوليـاً يرتـب التزامـات قانونيـة على أطرافه
 ثـم تحدثـت عـن االتفاقـات،مذكـرات التفاهـم واالتفاقيـات الدوليـة
 واختتمـت املحـارضة بالحديث عن.الشـفوية والترصيحـات الرسـمية
) أو القانـون قيـد التكويـن واإليجابيـاتSoft Law( القانـون الناعـم
ِ
املحـاض أن املعاهـدات الدولية تعد
 وأكـد.والسـلبيات يف اسـتخدامه
إحـدى أهـم وسـائل التعامـل بني الـدول أو بين املنظمات الدولية أو
 إذ يتم باملعاهـدات التوثيق والتنظيم،بين الـدول واملنظامت الدوليـة
ملختلـف العالقـات السياسـية والقانونيـة والعسـكرية والتجاريـة
 وتعكـس معظـم بنود.والقضائيـة وغير ذلـك مـن العالقـات الدوليـة
 ما اسـتقر عليه العرف1969 اتفاقيـة فيينـا لقانـون املعاهـدات لسـنة
 إال أن مامرسـات الـدول تضيـف بين الحين،الـدويل يف هـذا الصـدد
.واآلخـر قواعـد وتعاملات جديـدة ألحـكام قانـون املعاهدات
وتُعـ َّرف املعاهـدة بأنهـا «اتفـاق دويل خاضـع للقانـون الدويل
 سـواء ورد يف وثيقـة واحـدة أو،ومعقـود كتابـ ًة بين دولتين أو أكثر
.» وأيـاً كانـت تسـميته الخاصة،اثنتين أو أكثر مـن الوثائـق املرتابطـة
ويوضـح هـذا التعريـف الرشوط أو العنـارص التي يجـب أن تتوافر يف
وثيقـة معينـة حتـى ميكـن وصفها بــ «املعاهـدة أو االتفاقيـة» وحتى
.ميكـن كذلـك تطبيـق أحـكام اتفاقيـة فيينا لقانـون املعاهـدات عليها
 فـإن مامرسـات،وعلى الرغـم مـن وضـوح هـذه الشروط يف مجملهـا
الـدول والتطـور التقـاين الحـادث يف الوقـت الحـايل أفرز أنواعـاً معينة
.مـن الوثائـق التي قد يصعب من أول وهلة تصنيفهـا بأنها معاهدات
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معالي الشيخ
فاهم بن سلطان القاسمي
األمين العام السابق لمجلس التعاون
 دولة اإلمارات العربية المتحدة،لدول الخليج العربية

The Cooperation Council for the Arab
States of the Gulf: The Future Prospects

مجلس التعاون لدول الخليج
العربية وآفاق المستقبل

This lecture discussed the future prospects for the GCC
thirty years after its establishment and how effective this
Gulf organization has been in terms of the unification
of policies, the alignment of interests, and the provision
of security and stability among its members and in the
region in general. The speaker said that in order to
devise recommendations to shape the Council’s future,
we must determine our starting point, i.e., where the
council is now, and in which direction it is moving. The
GCC was born in the midst of serious regional security
challenges – the implications of which threatened to
affect the entire region – such as the call to export the
Iranian revolution to the Gulf, the Iran–Iraq War, the
war to liberate Kuwait, and other challenges that have
arisen since the Council was formed.
In the midst of these security challenges, the
Gulf states also had to focus on other aspects of their
integration process, such as economy, trade, investment,
the Gulf Common Market, etc. The speaker tried to
answer a number of questions, including how far has
this cooperation traveled? What has been achieved?
What other challenges remain for the Council? Should
the GCC countries fear the effects of the so-called “Arab
spring” and the possibility of their spread to the region,
or are the GCC states far removed from these effects?
Finally, what are the options available to the GCC
countries in building a future that ensures prosperity,
security and stability?

املحـاضة اآلفاق املسـتقبلية ملجلس التعـاون لدول الخليج
تناولـت
َ
ً إذ يثور التسـاؤل حاليا،العربيـة بعـد مـرور ثالثني عامـاً عىل قيامـه
عـن مـدى فاعليـة هـذه املنظمـة الخليجيـة يف توحيـد السياسـات
.وجمـع املصالـح وتوفري األمـن واالسـتقرار لدول املجلـس واملنطقة
ِ
املحـاض أنـه لكي نتلمـس خطـوات مجلـس التعـاون لـدول
وأكـد
الخليـج العربيـة إىل طريـق املسـتقبل ال بـد مـن أن نتعـرف إىل
 واملعـروف أن مجلس.خطـوة البدايـة وموقعـه اآلن وإىل أين يسير
التعـاون قـد ولد وسـط تحديات أمنية إقليمية خطيرة كادت تلقي
 كاملنـاداة بتصدير الثـورة اإليرانية،بإفرازاتهـا على املنطقـة بكاملها
 والحـرب العراقيـة – اإليرانيـة وحـرب تحريـر،إىل دول الخليـج
الكويـت وغريهـا مـن التحديات التـي الزمت مسيرة املجلس حتى
.هـذا اليوم
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ويف خضـم هـذه التحديـات األمنيـة التـي خصصـت دول
املجلـس جهودهـا الحتوائهـا كان ال بـد مـن التنبـه إىل الجوانـب
األخـرى يف مسيرتها التكامليـة كاالقتصـاد والتجـارة واالسـتثامر
والسـوق الخليجيـة املشتركة وغريهـا مـن موضوعـات التعـاون
ِ
 إىل أين: هي،املحاض اإلجابة عن تسـاؤالت عـدة
 وحـاول،املشترك
وصـل هـذا التعاون؟ ومـاذا تحقق؟ ومـا املأمول منه يف املسـتقبل؟
وهـل هنـاك تحديـات أخرى ال يـزال عىل املجلـس أن يتعامل معها
وهـو يخطـو نحـو املسـتقبل؟ أيتعني على دول مجلس التعـاون أن
تخشى تأثيرات أحـداث «الربيـع العـريب» واحتمال امتدادهـا إىل
:ً املنطقـة أم إن دول املجلـس بعيـدة عـن تلـك التأثيرات؟ وأخيرا
مـا الخيـارات املتاحـة أمـام دول املجلـس لبنـاء مسـتقبل يؤ ّمن لها
وألجيالهـا القادمـة الرخـاء واألمـن واالسـتقرار؟
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جون دريفيل
أستاذ االقتصاد
كلية بيرك بيك
المملكة المتحدة

Currency Conflict on the International Scene

صراع العمالت على الساحة الدولية

The speaker touched upon what he termed as “global
imbalances” in relation to the persistent US current
account deficit and the surpluses of China and other
countries—issues which have been discussed for years,
but remain unresolved. The aftermath of the financial
crisis of 2007–8 brought about even more ‘imbalances.’
Within Europe, some economies (particularly those of
the southern fringe) are uncompetitive, and have current
account deficits, while others (particularly Germany) run
surpluses. The recession that has followed the financial
crisis has plunged the public finances of Europe’s southern
fringe (Greece, Portugal, Ireland, Italy and Spain) into
crisis. The fall in wealth caused by collapsing real estate
values and the financial crisis has caused a rise in private
saving and in public borrowing. This shift is not confined
to Europe, but affects the United States too. Meanwhile,
Japan has had chronic public deficits since the early 1990s.
The speaker said global and national financial markets
are supposed to enable ‘imbalances’ to exist by channeling
funds from surplus to deficit units. Hence, exchange rates
should adjust to take care of undervalued and overvalued
currencies. The global economy should adjust naturally
toward equilibrium without intervention. The speaker
expected households, enterprises, and banks to attempt to
rebuild their balance sheets after a major loss of net worth,
but not all entities can be in surplus at the same time.
Attempts to do this will not succeed, and are likely to cause
a prolonged recession. Avoiding this requires coordination
among countries, and of policies within countries to
stimulate spending.

املحـاضة قضية «االختلاالت العاملية» التـي يقصد بها العجز
ناقشـت
َ
املتواصل يف الحسـاب الجـاري األمرييك وفوائض الصين والدول األخرى
 عىل الرغم مـن العمل عىل ذلك طوال السـنوات،والتـي مل تعالـج بعـد
 يف حدوث2008 – 2007  وقـد تسـببت توابـع األزمـة املاليـة.السـابقة
 كما أن بعـض االقتصـادات.مزيـد مـن «االختلاالت» داخـل أوروبـا
(والسـيام تلـك املتعلقـة بـدول جنـوب أوروبـا) غير تنافسـية وتعـاين
 يف حين أن بعـض االقتصـادات األخرى،عجـوزات يف الحسـاب الجـاري
 وتأزمت األوضـاع املالية العامـة لدول.(وخاصـة أملانيـا) لديهـا فوائـض
 وإسـبانيا) بسـبب، وإيطاليا، وأيرلندا، والربتغال،جنـوب أوروبا (اليونان
.الكسـاد الذي أعقـب األزمـة املالية
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،وتراجـع حجم الرثوات بسـبب انهيار القيمة العقارية للمسـاكن
كما تسـببت األزمـة املاليـة يف ارتفـاع حجـم االدخـار الخـاص واالقرتاض
ِ
،املحـاض أن هذا التحول ليس مقصورا ً عىل أوروبا فحسـب
 وأكـد.العـام
 كام أن اليابان تعاين.بـل يصل تأثريه أيضـاً إىل الواليات املتحدة األمريكية
 ورأى أن األسـواق.أيضـاً عجـوزات عامـة مزمنـة منذ بدايـة التسـعينيات
املاليـة العامليـة واملحلية تسـهم يف وجـود «اختالالت» مـن خالل توجيه
 يجب تعديل، وعليـه.األمـوال مـن وحـدات الفائـض إىل وحـدات العجز
أسـعار الصرف واالهتامم بالعملات املبالغ يف قيمتها والعملات املقدرة
 كما ينبغـي أن يتـم تعديـل االقتصاد العاملي بشـكل.بأقـل مـن قيمتهـا
ِ
املحـاض أن
 وتوقـع.طبيعـي مـن دون التدخـل بغـرض إحـداث تـوازن
تحـاول األُرس والشركات واملصارف إعـادة بناء ميزانياتها بعد أن تعرضت
 ولكن ليـس باإلمـكان أن يصبح،لخسـائر كبيرة يف صـايف قيمـة األصـول
 إن مثل هـذه املحاوالت.لـدى جميـع الكيانـات فائـض يف الوقت نفسـه
 ومـن املحتمل أن تتسـبب يف حدوث فترة ركود،لـن يكتـب لها النجـاح
 يتطلـب األمر التنسـيق بني الـدول وأن، ولتجنـب حـدوث ذلـك.طويلـة
.تشـجع السياسـات داخـل الدول على اإلنفاق
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Prospects for Muslim–Christian Dialogue
(Joint)

 المسيحي- آفاق الحوار اإلسالمي
)(مشتركة

Dr. Mohammad Al-Sammak discussed the different
factors that dominate the relationship between Muslims
and Christians. He said that in the 19th century, 80
percent of Christians lived in Europe and the Americas,
but today two–thirds of Christians in the world live
in Asia and Africa. This underlines the importance
of Muslim–Christian Dialogue in order to establish a
common ground for a coexistence based on respect,
tolerance and non-exclusion. He said that Christians
emigrating from Arab countries to Europe and the
United States have started to raise many serious
questions implying that they have migrated because
“Muslims” have not tolerated them and refused to
coexist with them. So, why then are they able to tolerate
living with Muslims in Europe, Canada and the United
States? Therefore, the Muslim–Christian Dialogue has
been making constant efforts to bridge this divide,
especially given that one third of the 1.5 billion Muslims
in the world – i.e., 500 million Muslims – live in the
Christian-majority West. As such, it is not reasonable to
let the joint dialogue between the two religions recede.

ِ
– املحـاض يف عرضـه ملوضـوع آفـاق الحـوار اإلسلامي
تطـرق
املتغيرات التي بـدأت تتحكّـم يف العالقات
املسـيحي إىل مناقشـة
ّ
 مـن املسـيحيني%80  لقـد كان: وقـال،بين املسـلمني واملسـيحيني
 واليـوم يعيـش،يف القـرن التاسـع عشر يف أوروبـا واألمريكتين
يفسر أهميـة الحـوار
ّ  وهـذا،ثلثـا املسـيحيني يف آسـيا وإفريقيـا
اإلسلامي – املسـيحي يف إيجاد أرضية من العيش املشترك القائم
 وأكـد أن املهاجرين من،على االحترام والتسـامح وعـدم اإلقصـاء
املسـيحيني مـن البلـدان العربية إىل أوروبا وأمريـكا بدؤوا يضعون
عالمـات اسـتفهام كثيرة وخطيرة تتمثّـل يف أنهـم هاجـروا ألن
 فلامذا، ورفضوا العيش املشترك معهم،«املسـلمني» مل يحتملوهم
،يحتملـون العيـش مع املسـلمني يف أوروبـا وكندا وأمريـكا؟ ولهذا
فإننـا يف الحـوار نبـذل قصـارى جهودنـا مـن أجـل ردم الفجـوة
، وخاصـة أن ثلـث املسـلمني،الطارئـة بين املسـلمني واملسـيحيني
 يعيشـون يف، مليون مسـلم500 وهـم مليـار ونصـف يف العامل؛ أي
 وبالتايل ليس مـن املعقول أن نرتك،الغـرب ذي األغلبيـة املسـيحية
.األمـور باتجـاه انحسـار الحـوار املشترك بين الديانتني

سلسلة محاضرات اإلمارات

Al Hasad_Arb Eng Lectures_1.indd 346

346
1/8/2019 12:01:26 PM

Lecture Series No. (340)

Wednesday, March 7, 2012

Rev. Dr. Riad Jarjour

General Secretary, the Arab Group
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)340( سلسلة محاضرات

2012  مارس7 األربعاء
 رياض جرجور.القس د
 الفريق العربي،األمين العام
 المسيحي- للحوار اإلسالمي
الجمهورية اللبنانية

Prospects for Muslim–Christian Dialogue
(Joint)

 المسيحي- آفاق الحوار اإلسالمي
)(مشتركة

Rev. Dr. Riad Jarjour called on leaders and elites in
the Arab world to learn from the example of the UAE.
He identified the UAE as one the best models of coexistence between people of different faiths, sects and
beliefs, especially Muslims and Christians—based on the
principles of justice, freedom, equality, respect for others
and their religious and ideological beliefs as protected
by the rule of law. Rev. Dr. Jarjour commended the
efforts and the unwavering support extended by the
UAE toward the Muslim–Christian Dialogue since its
establishment in 1995. He said that the dialogue was
clearly inspired by a shared Arab history in which the
principles of compassion and tolerance have remained
a common feature among relations between Muslims,
Christians, and followers of other religions.

ِ
 حيـث دعـا،املحـاض آفـاق الحـوار اإلسلامي – املسـيحي
تنـاول
الزعماء العـرب وقـادة الـرأي والنخـب السياسـية إىل االقتـداء
 باعتبارهـا النمـوذج،بتجربـة دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة
 وخاصة،األمثـل للتعايـش املشترك بين جميع األديـان والطوائـف
 عىل مبـادئ العدل والحرية واملسـاواة،بني املسـلمني واملسـيحيني
واحترام اآلخـر وخصوصياته الدينية والعقدية ضمـن إرادة احرتام
 وأشـاد بالجهـود والدعـم غير املحدوديـن مـن،القانـون والنظـام
 منـذ انطالقـه عـام،دولـة اإلمـارات للحـوار اإلسلامي – املسـيحي
 وقـال إن الحـوار انطلـق بوضـع أهـداف نبيلـة تسـتلهم.1995
مـن التاريـخ العـريب املشترك واملواقـف ومبـادئ الرتاحـم والتـواد
 التـي كانـت هـي السـائدة بين املسـلمني واملسـيحيني،والتسـامح
والديانـات األخـرى ضمـن عيـش مشترك يقـوم على العدالـة
 واحترام حـق اآلخـر يف مامرسـة،والحريـة واملسـاواة واملواطنـة
.طقوسـه الدينيـة وخصوصياتـه الثقافيـة
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السياسة واالقتصاد في عالم متغير
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Monday, April 2, 2012

Prof. Grzegorz W. Kolodko
Former Deputy Prime Minister
and Minister of Finance
Republic of Poland

Politics and Economics in a Volatile World
Prof. Grzegorz W. Kolodko stated that the UAE has
achieved high rates of growth and development because
it has adopted an ideal economic and political model
based on three pillars: wise leadership, knowledge-based
strategic policies that adapt to changes and prudent
institutions that run the development process through
a humanitarian work ethic. Professor Kolodko pointed
out that it is not possible to isolate complex economic,
social and ideological developments from political and
cultural variables in large and emerging economies in a
globalized world. He stressed that globalization needs
checks and balances in place. He called on thinkers,
economists and policymakers to look for a new form of
liberalism that could adapt to new variables and build
bridges for economic cooperation among the nations
of the world.

ِ
املحـاض أثـر التغيرات العامليـة يف السياسـة واالقتصـاد ،وأكـد أن
ناقـش
معـدالت النمـو املرتفعـة والنهضـة والتطـ ّور ،التـي وصلـت إليهـا دولـة
اإلمـارات العربيـة املتحـدة ،مـا كان لهـا أن تحـدث لـو مل تتب َّن أمنوذجـاً
اقتصادياً وسياسـياً مثالياً يرتكز عىل ثالث ركائز :قيادة حكيمة ،وسياسـات
املتغيات وقامئـة عىل املعرفة ،ومؤسسـات رصينة
استراتيجية تسـتوعب ّ
تديـر حركـة التنمية بقيم عمل إنسـانية ،وأنه ليس بإمـكان أحد أن يعزل
املتغيات
التطـ ّورات االقتصاديـة واالجتامعية واأليديولوجية املعقّـدة عن ّ
الثقافيـة والسياسـية يف االقتصـادات الكبيرة والناشـئة ،وخاصـة يف عـامل
تجتاحـه اليـوم العوملـة برسعـة فائقـة وتحتـاج إىل وجـود كوابـح تنظّـم
حركتهـا .ودعـا املفكريـن واالقتصاديين وصانعـي القـرار إىل البحـث عـن
املتغيرات من خالل بناء جسـور مـن التعاون
ليرباليـة جديدة تسـتوعب
ّ
االقتصـادي بين البلـدان ،حيـث ليـس بإمـكان أحـد اليـوم االسـتغناء عن
غيره ،ومـا تتأثـر بـه اقتصادات الـدول الصناعيـة الكربى يفرز انعكاسـاته
على منطقـة الشرق األوسـط ودول الخليج العـريب ،وما تتأثـر به منطقة
الخليـج العـريب مـن ارتفـاع يف أسـعار النفط ،مثلاً ،ينعكـس عىل مجمل He criticized the excessive support for the private
اقتصـادات العـامل ،وهكـذا هـي حركة االقتصـاد يف عاملنـا اليوم.
sector in the West, which has sought to increase profit
margins at the expense of those on an average income
ِ
املحـاض الليربالية الغربية التي أفرطـت يف إنعاش القطاع
وانتقـد
who struggle to increase their savings as a means of
الخـاص ومضاعفـة رسـاميله وأرباحـه على حسـاب األفـراد ومسـتقبلهم improving their quality of life. In addition, Western
وقدرتهـم على االدّخـار لتحسين مسـتويات حياتهـم ،بـل يف كثير مـن liberalism has often caused high levels of unemployment
األحيان ،أدّت إىل زيادة نسـب البطالة وانخفاض معدالت النمو يف الناتج and led to a decline in GDP growth rates. More
القومـي اإلجمايل ،مذكّـرا ً باألزمـة املاليـة التي عصفت باالقتصـاد العاملي importantly, he blamed liberalism as the cause for the
عـام  2008نتيجـة لهـذه الليرباليـة ،والفتـاً النظـر إىل أن معـدل النمـو يف global financial crisis of 2008. He noted that the growth
كرواتيـا كان مرتفعـاً عـام  ،1989لكـن يف ظل تطبيـق الليربالية التقليديةrate in Croatia in 1989 was remarkably high but more ،
than two decades later, under traditional liberalism and
التغيرات األيديولوجيـة التـي حدثت آنـذاك ،باتت اليـوم وبعد أكرث
بعـد ّ
the ideological changes that had occurred, it was now
مـن عقديـن مـن الزمـن ،تناضـل مـن أجـل الوصـول إىل تلـك املعـدالت struggling to achieve those previous GDP growth rates.
السـابقة يف ناتجهـا القومي.
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Monday, April 16, 2012

Dr. Abdullatif M. Al-Shamsi
Managing Director
Institute of Applied Technology (IAT)
United Arab Emirates

Education Industry and the
Knowledge Economy in UAE Society
Dr. Abdullatif M. Al-Shamsi emphasized that achieving
the stated objective of the wise UAE leadership for
building up the country’s knowledge economy by
2030 requires the utilization of existing infrastructure.
The education system should be reformed to suit the
technological development and mindset of the younger
generation.
The speaker stated that educational policies must
take into account a number of challenges facing the
knowledge economy. He also pointed out that countries
across the world are focusing on the optimum utilization
of technology within an interactive education and
training environment. The speaker underlined the
urgent need to reformulate the education system for this
generation, and the need to develop clear visions for a
quality education system that would make education
more exciting, attractive and creative.
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2012  إبريل16 االثنني
 عبداللطيف محمد الشامسي.د
مدير عام
معهد التكنولوجيا التطبيقية
دولة اإلمارات العربية المتحدة

صناعة التعليم وبناء اقتصاد
المعرفة في المجتمع اإلماراتي
 عبداللطيـف الشـاميس أن تحقيـق رؤية القيـادة الحكيمة.أكّـد د
 يقتضي،2030 يف بنـاء مجتمـع االقتصـاد املعـريف اإلمـارايت عـام
ًاسـتثامر مـا وفّرتـه الدولة مـن بنى تحتيـة وهيكلية تعـ ّد أمنوذجا
 ومعالجـة املناهـج التعليميـة والرتبوية مبا،فريـدا ً يف عاملنـا اليـوم
.يتلاءم والتطـور التقنـي والعقـل التكنولوجـي لجيل الشـباب
ِ
املحـاض إن السياسـات التعليميـة واإلرشـادية ال بـ ّد
وقـال
،لهـا مـن مراعاة عدد من التحديـات التي تواجـه االقتصاد املعريف
وشـدّد على أن عمليـة إصلاح التعليم وإعـادة بنائـه؛ وفق صيغة
تواكـب الطفـرة الحاصلـة يف طريقـة تفكير العقل البشري للجيل
 متثّـل أحـد أهـم التحديـات التـي تجابـه املجتمعـات،الحـايل
 مؤكـدا ً أهمية الحاجـة املل ّحة إىل إعادة صـوغ منظومة،املعـارصة
 وأهميـة وضـع رؤى واضحة لنظـام تعليمي،التعليـم لهـذا الجيـل
.ً يجعـل التعليـم أكرث إثـارة ومتعـة وإبداعا،نوعـي
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Dr. Vijay Sakhuja

Director of Research
Indian Council of World Affairs
Republic of India
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2012  إبريل23 االثنني
 فيجي سوكوجا.د
مدير الشؤون البحثية
المجلس الهندي للشؤون الدولية
جمهورية الهند

The Strategic Importance of the Indian Ocean

األهميةاالستراتيجيةللمحيطالهندي

The Indian Ocean region is a large maritime-littoral space
of great geo-political, geo-economic and geostrategic
significance. It is characterized by an extra-regional
naval presence and faces non-traditional security threats
and challenges. Significantly, economics and security
are the twin drivers that have shaped the historical and
contemporary discourse in this region. In its historical
geo-economic construct, the Indian Ocean facilitated
links among the maritime trading systems of the Greeks,
Romans, Egyptians, Jews, Arabs, Indians and the
Chinese. There is a strong element of continuity, and in
contemporary times, trade and energy flows (especially
in the Arabian Gulf) link the Indian Ocean region to
the global economies of the Asia-Pacific, Europe, and
North and South America. In its geostrategic construct,
the Indian Ocean region has been an arena which great
powers seek to dominate—an objective that continues
today. In contemporary times, the region continues to be
of strategic significance to the United States, China, Japan,
and EU countries that are engaged in the region through
their naval forces in order to safeguard their economic
and strategic interests. Some Indian Ocean countries
have welcomed extra regional powers to keep the ocean
free of disorder, while for some there remain suspicions
that prohibit cooperation with extra regional powers that
are perceived as hegemonic and whose presence brings
added insecurity. In essence, the Indian Ocean offers the
scope for cooperation even though competition remains a
feature of its evolving politico-strategic environment.

ِ
،ًاملحـاض أن منطقة املحيط الهندي متتلك فضا ًء بحرياً واسـعا
يـرى
،وهـي ذات أهميـة جيوسياسـية وجيواقتصادية واستراتيجية بالغة
 وتواجـه،وتتميـز بحضـور بحـري كبير لـدول مـن خـارج املنطقـة
 وقـد كان االقتصاد واألمن.تهديـدات وتحديـات أمنية غير تقليدية
على الـدوام املحركين األساسـيني لتشـكيل الخطـاب التاريخـي
 سـهل املحيـط، وعلى مـدار التاريـخ.واملعـارص يف هـذه املنطقـة
الهنـدي يف بعده الجيواقتصادي نشـوء الروابط بين النظم التجارية
البحريـة لإلغريـق والرومـان واملرصيين واليهـود والعـرب والهنـود
 حيث إن حركة، وال يـزال هذا الوضع قامئـاً إىل حد بعيد.والصينيين
 يف عرصنا الراهن تربط، والسـيام يف الخليج العـريب،التجـارة والطاقة
 املحيـط/منطقـة املحيـط الهنـدي باالقتصـادات العامليـة يف آسـيا
.الهـادئ وأوروبـا وأمريـكا الشمالية والجنوبية
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 حسـب، كان املحيـط الهنـدي،ويف بعـده الجيواستراتيجي
، منطقة تسـعى القـوى العظمـى إىل الهيمنـة عليها،قـول املحـارض
وال يـزال هـذا الهـدف قامئـاً حتـى اليـوم؛ حيـث ت ُعد املنطقـة ذات
أهمية استراتيجية بالنسـبة إىل الواليات املتحـدة األمريكية والصني
واليابـان ودول االتحـاد األورويب التـي وجـدت يف املنطقة من خالل
 وقد.قواتهـا البحريـة لحاميـة مصالحهـا االقتصاديـة واالستراتيجية
رحبـت بعـض بلـدان منطقة املحيط الهنـدي بوجود قـوى خارجية
 بينما ال تـزال،مـن أجـل املحافظـة على الهـدوء واالسـتقرار فيهـا
هنـاك شـكوك لـدى آخريـن متنعهـا مـن التعـاون مـع تلـك القـوى
 وترى أن، التـي يُنظـر إليها عىل أنها تسـعى إىل الهيمنـة،الخارجيـة
.وجودهـا يضعـف األمـن يف املنطقة
ِ
ًاملحـاض إىل أن منطقـة املحيط الهنـدي توفر مجاال
وخلـص
 وإن كانـت املنافسـة تبقـى سـمة مـن سمات بيئتهـا،للتعـاون
.السياسـية االستراتيجية املتطـورة
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األربعاء  2مايو 2012
د .محمد سعدي
أستاذ مشارك
جامعة محمد األول
المملكة المغربية

دور الثقافة في بناء الحوار بين األمم
ِ
املحـاض دور الثقافـة يف بنـاء الحـوار بين األمـم مـن خلال
اسـتعرض
جملة من املفاهيم واإلشـكاالت املتولدة عام أسـفر عنه تطور التاريخ
البشري .فخلال العقدين األخرييـن أصبح مفهوم حـوار الثقافات من
أكثر املفاهيـم شـيوعاً وإثـارة للجـدل والنقـاش يف السـاحة الفكريـة،
مـن خلال ارتباطه الوثيـق مبوضوعـات الهويـة الثقافية ،والسياسـات
الثقافيـة ،وتفاعـل الثقافـات ،والعوملـة الثقافيـة ،ورصاع الثقافـات،
والهيمنـة الثقافيـة ،وتنميـط الثقافـات ،وموقـع الثقافات يف السياسـة
الدوليـة ،وتفاعـل األديـان يف املجـال الـدويل ،والحق يف التنـوع الثقايف.
كما ازدادت الحاجـة إىل الثقافـة يف الحـوار بين األمـم بعـد أن تبني أن
عامل اليوم يتسـم بضعف قدرة املجتمعات جميعها عىل السـيطرة عىل
محيطهـا وبيئتهـا ،وتفاقم مخاطـر التفتت وعـدم االسـتقرار الدوليني.

)Lecture Series No. (344

Wednesday, May 2, 2012

Dr. Mohammed Saadi
Associate Professor
Mohammed I University
Kingdom of Morocco

The Role of Culture in Building
Dialogue between Nations
Over the last two decades, the concept of intercultural
dialogue has become both common and controversial
in the intellectual arena as a result of its close association
with the problems surrounding the issues of cultural
identity, cultural policies, interaction of cultures, cultural
globalization, the clash of cultures, cultural domination,
stereotyping of cultures, culture’s place in international
policy, international interaction between religions, and the
right to cultural diversity. Moreover, the need for culture
in the dialogue between civilizations has grown owing
to the impaired ability of communities to control their
surroundings and environment, and the exacerbation of
international fragmentation and instability.

ولذلـك فنحـن يف حاجـة إىل نظام ثقايف عاملـي جديد يُعيد املعنى
واالنسـجام للنظـام الـدويل ويوجد األمـل يف غد أفضل لإلنسـانية جمعاء.
ومصري اإلنسـانية ومسـتقبلها مرهونان بـأن تصبح الثقافـات ضمري العامل Therefore, we are in need of a new global cultural
arrangement that will restore meaning and harmony to the
الحـي عبر امتالكهـا رؤيـة متكاملـة ومتامسـكة تسـتجيب الحتياجـات
international system and provide hope for a better future
اإلنسـان األخالقيـة واملاديـة والروحيـة وتقـي املجتمعات مـن األزمات.
for all humanity. The fate of humanity depends on cultures
إن الثقافـات املعـارصة محكوم عليها بالحـوار ،والتعايش أصبح becoming the consciences of the world via an integrated
رضورياً السـتتباب االسـتقرار والسـلم يف العامل .وتؤكد كثري من الوقائع and consolidated vision that corresponds to our moral,
التـي شـهدتها السـاحة الدوليـة منـذ نهاية الحـرب البـاردة أن مطلب material and spiritual needs, and which protects societies
from crises.
حـوار الثقافـات ليـس ترفـاً فكرياً زائـدا ً ،بل هـو حاجة رضوريـة لبناء
عـامل أقـل عنفـاً وأكثر إنسـانية وعـدالً؛ ولهـذا فـإن التحـدي األهـم Many aspects of post-Cold War world history confirm
للقـرن الحـادي والعرشيـن هـو فهم االختالفـات وتعلم كيفيـة إدارتها that dialogue between cultures is not an intellectual luxury,
وإرسـاء تواصـل حـي بين الثقافـات .وقد حـان الوقت إلعادة مسـاءلة but rather a necessity in the process of building a less
دور الثقافـات يف السـاحة الدوليـة ،ليـس باعتبارها سـبيالً للصراع ،بل violent, more humane and just world. Thus the most
باعتبارهـا قـوة استراتيجية إيجابيـة لبنـاء حوكمة عاملية أكرث إنسـانية important challenge of the 21st century is to understand our
وتوازنـاً ،فهـي ال تقـل أهميـة عـن مختلـف الرهانـات الجيوسياسـية differences and learn how to tackle them to establish more
effective cross-cultural communication.
والجيواقتصاديـة يف تحديـد معامل مسـتقبل السياسـات الدولية.
Emirates Lectures Series
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Monday, May 7, 2012

HE Audronius Ažubalis
Minister of Foreign Affairs
Republic of Lithuania

Lithuania: A Hub at the Center of Europe
In this lecture, HE Audronius Ažubalis called for the
strengthening of the partnership between the Republic
of Lithuania and the United Arab Emirates, and the
expansion of economic and scientific cooperation,
greater investment and the exchange of scientific and
industrial expertise between the two countries.
He pointed out that Lithuania and the United Arab
Emirates have a lot in common, especially in terms of
the rapid pace of development and the eagerness to
deliver justice and social welfare to all their citizens. He
said “in Lithuania, we still remember the famous saying
by the late Sheikh Zayed bin sultan Al Nahyan (May
God rest his soul) that the “human being is the basis of
every civilization.”
He added that “the progress and advancement we
have seen in (UAE) infrastructure, coupled with the
wealth of experience the country has gained in the oil
industry and petrochemicals, the massive investments
that have been made across the board including the
huge renewable energy projects underway in Masdar
City, have strongly motivated us to try to benefit from
such experiences. Meanwhile, we call on government
institutions, businessmen, investors and academic
researchers in the United Arab Emirates to visit Lithuania
and invest in it, especially given our encouraging and
promising scientific and touristic environment, which
is located at the center of Europe and represents its hub.
We have 18 scientists in all scientific specializations,
including medicine and electronics.”
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2012  مايو7 االثنني
معالي أودرنيوس أزوباليس
وزير خارجية
جمهورية ليتوانيا

 نقطة ارتكاز في وسط أوروبا:ليتوانيا
ِ
املحـاض إىل بنـاء رشاكـة حقيقيـة واسـعة بين جمهوريـة
دعـا
 وتعزيـز العالقـات،ليتوانيـا ودولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة
، ومـد جسـور التعـاون االقتصـادي واالسـتثامري والعلمي،البينيّـة
.وتبـادل الخبرات العلميـة والصناعيـة بين البلديـن
وأشـار معاليـه إىل وجـود كثير مـن القواسـم املشتركة بني
 وخاصـة مـن حيـث،ليتوانيـا ودولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة
تسـارع معـدالت التنميـة والحـرص على تحقيـق العدالـة والرفاه
 «نحـن يف ليتوانيـا ما زلنـا نتذكّر ذلك: وقـال،االجتامعـي لإلنسـان
القـول الشـهري للمغفـور لـه – بـإذن الله تعـاىل – الشـيخ زايد بن
سـلطان آل نهيـان – ط ّيـب اللـه ثـراه – الذي قال فيه إن اإلنسـان
 واهتاممنـا باإلنسـان رضوري..هـو أسـاس أي عمليـة حضاريـة
 وإن املواطـن هـو الثروة،ألنـه محـور كل تقـدم حقيقـي مسـتمر
.»الحقيقيـة على هـذه األرض
 «إن مـا شـاهدناه مـن تقـدّم ونهـوض:وأضـاف معاليـه
يف البنـى التحتيـة والخبرات الواسـعة يف الصناعـات النفطيـة
ً فضلا،والبرتوكيامويـات واالسـتثامرات الهائلـة يف املجـاالت كافـة
،عـن مرشوعـات الطاقـة املتجـدّدة العمالقـة يف مدينـة مصـدر
يحفّزنـا بشـدة على االسـتفادة مـن هـذه الخبرات والصناعـات
 فإننـا، ويف الوقـت نفسـه.واملسـاهمة يف االسـتثامرات العقاريـة
ندعـو املؤسسـات الحكوميـة ورجـال األعمال واملسـتثمرين
والباحثين العلميين يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة إىل زيارة
 والسـيام أننـا منتلـك بيئـة اقتصاديـة،ليتوانيـا واالسـتثامر فيهـا
وعلميـة وسـياحية مشـ ّجعة وواعـدة تقـع يف مركـز أوروبـا ومتثّـل
 ألـف عـامل يف التخصصـات العلميـة18  ولدينـا،نقطـة ارتـكاز لهـا
.» مبـا فيهـا التخصصـات الطبيـة وصناعـة اإللكرتونيـات،كافـة

352
1/8/2019 12:01:27 PM

سلسلة محاضرات ()346

االثنني  28مايو 2012
اللورد كاليف سولي
بارون هامر سميث
عضو مجلس اللوردات
المملكة المتحدة

حكم القانون والمجتمع المستقر
ِ
املحـاض اللـورد كاليـف سـويل ،بالبنيـة القانونيـة واملسيرة الزاخرة
أشـاد
لحكـم القانـون يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،التي أسـس لها املغفور
لـه ،بـإذن اللـه تعاىل ،الشـيخ زايد بن سـلطان آل نهيـان ،طيَّب اللـه ثراه،
حيـث أسـهم حكـم القانـون فيهـا يف أن تكـون إحـدى الـدول املتقدّمـة
يف العـامل مـن حيـث االزدهـار االقتصـادي واالسـتقرار األمنـي والحقـوق
والحريـات اإلنسـانية ،بالرغم من تعـدّد الثقافات والجنسـيات يف الدولة.
ِ
املحـاض عـن تقديـره ملعايل الشـيخ نهيـان بن مبـارك آل
وأعـرب
نهيـان ،وزيـر التعليـم العـايل والبحـث العلمـي ،على اهتاممـه بتطويـر
أقسـام القانـون العلميـة ودراسـاته يف جامعـات الدولة ،بخاصـة «جامعة
زايـد» ،التـي تع ّد اليـوم مركزا ً متقدّماً ومتم ّيزا ً يف الدراسـات القانونية عىل
ِ
املحـاض أهم ّيـة حكـم القانـون يف
صعيـد الشرق األوسـط .واسـتعرض
إيجـاد مجتمـع آمن ومسـتقر ومهيـأ للتعامل مـع التغيرات ذات الوترية
الرسيعـة التي يشـهدها العامل املعـارص ،والطريقة التـي ميكن من خاللها
للمجتمعـات ذات الثقافـات واألديـان والخلف ّيـات السياسـية املختلفـة
توظيـف مبـادئ حكم القانـون ،كأداة رئيسـية لجلب االسـتقرار والحرية
اللذين تسـعى املجتمعات كافة إىل تحقيقهام ،مشيرا ً إىل الصعوبات التي
تصادفهـا هذه املجتمعـات عندما تواجه تهديـدات إرهابية خطرية ،مبيناً
كيـف ميكـن لحكـم القانـون أن يسـاعد على مواجهـة هـذه التهديدات
ويحافـظ على االسـتقرار واألمن.
ِ
املحـاض الخصائص السـبع الرئيسـية لحكـم القانون،
واسـتعرض
وأهميتـه يف إيجاد مجتمع يتمتع بالحرية واالسـتقرار ،قـاد ٍر عىل مواجهة
أي تهديـدات إرهابيـة خطرة .وبيّنت املحارضة أيضاً أن حكم القانون يُع ّد
رضورياً لألعامل واالقتصاد الحديث ،إذ ال يتمتع املجتمع بالرخاء والتقدم
مـن دونـه ،وناقشـت الطريقـة التـي ميكـن بهـا لحكـم القانـون أن يعزز
االسـتقرار ،والسيام يف أثناء الفرتات االنتقالية ،والكيفية التي ميكن للحاكم
الرشيد أن يسعى من خاللها إىل تأسيس مجتمع مستقر واملحافظة عليه.
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Monday, May 28, 2012

Lord Clive Soley

Baron of Hammersmith
Member of the House of Lords
United Kingdom

Rule of Law and the Stable Society
Lord Clive Soley praised the legal structure and the rule
of law in the United Arab Emirates, as founded by the
late Sheikh Zayed bin sultan Al Nahyan. The rule of law
in the United Arab Emirates has contributed to its rise to
prominence as one of the most advanced countries in the
world in terms of economic prosperity, security, stability,
human rights and freedoms, despite the multitude of
cultures and nationalities in the country.
The speaker expressed his admiration of His Excellency
Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Minister of
Higher Education and Scientific Research, for taking great
interest in developing the departments and studies of law
at the country’s universities, particularly Zayed University,
which is now a bastion of excellence in law studies in the
Middle East.
The lecture described how societies with different
cultures, religions and political histories can use the rule of
law as a key tool to bring about the stability and freedom
that we all seek, while also allowing for change to take place.
The speaker outlined seven key characteristics of the
rule of law and emphasized their importance in creating a
stable and free society capable of confronting any serious
terrorist threats. He explained how the rule of law is
essential to business and a modern economy, without
which society will not enjoy prosperity and progress. He
discussed the way the rule of law can underpin stability,
particularly during a period of transition, and how a wise
ruler will seek to create and maintain a stable society.
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االثنني  4يونيو 2012

Monday, June 4, 2012

د .روال قليوبي

Dr. Rula Qalyoubi

خبيرة في االقتصاد البيئي
قطاع السياسات والتخطيط البيئي المتكامل
هيئة البيئة  /أبوظبي ،دولة اإلمارات العربية المتحدة

الشروط السبعة
للحوكمة الخضراء
ِ
املحـاضة إىل أنـه ميكـن النظـر إىل نشر الطاقـة املتجـددة
أشـارت
وتطويرهـا باعتبارهما يـؤرشان إىل ثـورة يف مجـال الطاقـة الخرضاء
(الصديقـة للبيئـة) قد يكـون لها دور محـوري يف دفـع االقتصادات
للخـروج مـن حالـة الركـود .ويـرى أنـاس أنـه يجـب علينـا ،يف ظـل
الضرورة البيئيـة امللحـة ،أن نتحـرك بشـكل جامعـي ،ونعيد تنظيم
أنفسـنا بطريقـة منهجيـة ،بهـدف التوصـل إىل نهـج لتيسير سـبل
إدخـال الطاقـة املتجـددة يف املؤسسـات ابتـداء بالقمـة ووصـوالً
إىل القاعـدة .وأن هنـاك سـبعة رشوط ليسـت رضوريـة فحسـب،
بـل كافيـة لدفـع االقتصـادات نحـو التالقـي حـول مبـادئ صديقـة
للبيئـة .وإذا مـا توافـر االلتـزام السـيايس واإلصلاح التدريجـي
املرتكـز على التغيير اإلداري ،فإنـه ميكـن لصناع السياسـات حينئذ
أن يدفعـوا العمليـات بعيـدا ً عـن النمـوذج القائـم على الكربـون.
كما أوضحـت املحـارضة أن االبتـكارات الصديقـة للبيئـة منحتنـا
فرصـة ترتيـب األولويـات على الوجـه الصحيـح ،وميكـن لهـذا أن
ييسر السـبيل أمـام مزيد مـن االسـتثامرات املربحة .وإذا اسـتغللنا
تلـك الفرصـة بذكاء ،ميكـن لإلصالحـات القانونية البيئيـة إىل جانب
األدوات املاليـة «الخضراء» أن تتيـح فرصـاً متكافئة يف السـوق أمام
املامرسـات والسـلع والخدمات الصديقة للبيئة من دون اللجوء إىل
مفاضلات اقتصاديـة .ومـن شـأن تسـليح املجتمع املـدين بالخربات
املعرفيـة واملهـارات الالزمـة لحاميـة البيئـة أن يعمـل على متكين
املجتمعـات مـن االنتقـال السـلس نحو أمنـاط حياة صديقـة للبيئة
يكـون لهـا انعكاسـات إيجابيـة على مجـال التوظيـف يف املـدى
البعيـد .ويتعين على الحكومـات التـي تسـعى إىل زيـادة معـدل
انتشـار الطاقـة املتجـددة أن متتلـك املرونـة املؤسسـية الالزمـة
مـن أجـل التكيـف مـع هـذا االنتقـال ،وأن ترعـى عمليـات البحث
والتطويـر لدفـع مسـارات النمـو الصديقـة للبيئـة نحـو االنطالق.
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Environmental Economist, Integrated
Environment Policy and Planning Division
Environment Agency, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Seven Conditions for
Effective Green Governance
The speaker discussed the development and
deployment of renewable energy, which is commonly
referred to as a “green energy revolution” that is viewed
as being instrumental to jump-starting economies out
of recession. It is argued that owing to a sense of
“environmental urgency” we need to work together
to facilitate the introduction of renewable energy.
With political commitments in place and incremental
reform focused on managerial change, policy makers
will then be able to move away from a carbon-based
paradigm.
Dr. Qalyoubi argued that through this green
revolution, “we have been given a chance to get
our priorities right and this chance can facilitate
more profitable investment.” If used intelligently,
environmental legal reforms together with green
financial instruments can level the market playing
field for green practices, goods and services, without
economic tradeoffs. Empowering civil society with
green know-how and skills will enable communities
to enjoy a smooth green transition with positive
employment effects in the long term. Governments
that aim at a higher diffusion rate of renewable
energy ought to have the institutional flexibility to
accommodate the transition and the sponsorship of
R&D to jump start green growth paths.
سلسلة محاضرات اإلمارات
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Wednesday, June 13, 2012

Abdul Khaliq Al-Moosa
Senior Researcher
Zakat Fund
United Arab Emirates

Zakat and Social Justice
The speaker pointed out that the late Sheikh Zayed
bin Sultan Al Nahyan established the Zakat Fund
in 2003 with the intention of transforming it into a
body that raises levels of awareness about Zakat and
entrenches the concept of religious duty and its role
in the development of the individual and society as a
whole. He explained that the Fund’s top priority was to
facilitate the development of a socially interdependent
and cohesive society; a society that is active in charity
work and assists those in need in accordance with
Islamic principles. He said the Zakat Fund has become a
leading institution in serving this religious duty, not only
at the UAE level but also among the GCC countries and
the broader Muslim world. The Fund plays a vital role
in augmenting the Zakat resources and in contributing
considerably to the improvement of living standards of
those less fortunate.
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2012  يونيو13 األربعاء
عبدالخالق الموسى
الباحث الشرعي األول
صندوق الزكاة
دولة اإلمارات العربية المتحدة

الزكاة والعدالة االجتماعية
ِ
 الشـيخ، بـإذن اللـه تعـاىل،املحـاض إىل أن املغفـور لـه
أشـار
زايد بـن سـلطان آل نهيـان – طيـب اللـه ثـراه – أسـس صنـدوق
 بوصفـه هيئـة زكوية تهـدف إىل زيـادة الوعي2003  عـام،الـزكاة
 ودورها املهم يف، وترسـيخ مفهـوم فاعلية هـذه الفريضـة،بالـزكاة
.مجـال التنميـة على صعيـد الفـرد واملجتمـع
وأشـار إىل أن الصنـدوق يضـع يف مقدمـة أولوياتـه تحقيـق
مجتمـع متكافـل اجتامعيـاً ومتالحـم إنسـانياً وينشـط يف مجـال
تنميـة العمـل الخيري وخدمـة اإلنسـان املحتـاج وفـق أسـس
 مؤكـدا ً أن صنـدوق الـزكاة بـات مؤسسـة،الرشيعـة اإلسلامية
 ليس عىل مسـتوى دولة اإلمارات،رائـدة يف خدمـة هـذه الفريضة
 بـل على مسـتوى دول مجلـس التعـاون،العربيـة املتحـدة فقـط
 ويقـوم الصندوق،ً والعامل اإلسلامي أيضـا،لـدول الخليـج العربيـة
بـدور حيـوي يف زيـادة موارد الزكاة وتنميتها ويسـهم بشـكل كبري
.يف تحسين مسـتوى املعيشـة للفئـات املسـتحقة
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األحد  5أغسطس 2012
أ .د .محمد باسل الطائي
أستاذ الفيزياء الكونية
جامعة اليرموك
المملكة األردنية الهاشمية

الظواهر الخارقة
بين الخرافة والعلم
ِ
املحاض الحديث عن الظواهر الكونية الخارقة املخالفة لقوانني
تنـاول
الطبيعـة ومحاولـة العلماء إخضاع هـذه الظواهر لألسـس العلمية يك
يقبلها العقل من خالل إيجاد السـبب واملسـببات.

)Lecture Series No. (349

Sunday, August 5, 2012

Prof. Muhammad Basil Al-Tai
Professor of Physical Cosmology
Al-Yarmouk University
Hashemite Kingdom of Jordan

Paranormal Phenomena:
between Myth and Science

وقـال الطـايئ إن الظواهـر الخارقة تتميز بخاصيتين :األوىل عدم
خضوعهـا لقانـون معـروف يحـدد متغرياتهـا وثوابتهـا .والثانيـة عـدم
خضوعها للعالئق السـببية؛ أي القانون الذي يقول إن لكل حدث سـبباً
معروفاً ومفهوماً ،وإن لكل سـبب مسـبباً ينتج عنه ،مشيرا ً إىل أن أهم
الظواهر الخارقة تتعلق بالتخاطر؛ أي انتقال األفكار بني األشـخاص من
دون واسـطة ،واالسـتبصار وتحريك األشـياء عن بعد من دون واسـطة،
كما أن هنـاك ظواهـر أخرى تقع ضمن تصنيفات الحاسـة السادسـة.

In this lecture, Professor Muhammad Basil Al-Tai
introduced the subject of paranormal phenomena
and their apparent violation of the laws of nature. He
explored the emergence of quantum mechanics and
new theories that he had developed through his analysis
of the atomic and molecular world and the study of
quantum entanglement and quantum teleportation. In
addition, the latest scientific studies and research on
human consciousness and how perceptions over the past
ten years have changed were examined along with the
experimental discoveries made in the laboratories of the
world’s leading universities. Such research has made it
possible to rationalize certain paranormal phenomena,
thereby opening up understanding for research and
development of applications related to the mind and
human consciousness.

وقـال الطـايئ «إننـي ملسـت يف دولة اإلمـارات العربيـة املتحدة
أنهـا دامئـاً سـباقة يف تبني األفكار واملشـاريع التي تجعلها متتلك قصب
السـبق يف العـامل ،ونظرا ً إىل أهمية املوضوع ،وخاصـة أن هذه األبحاث
تفتـح آفـاق امتلاك مفاتيح لتقنيـات جديدة يف مجاالت كثيرة ،فإنني
أقترح أن تتبنـى دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة دراسـات وأبحاثاً يف
التأثيرات املغناطيسـية ،وأن يتـم االبتداء مبركز ابتـدايئ أو حتى مبخترب
واحد يف أحد أقسـام الفيزياء ،بواحدة من جامعات اإلمارات املزدهرة،
وأن يتـم العمـل عىل الشروع يف هذه األبحاث ،وخالل سـنوات قليلة،
سـوف يظهـر املردود ،وبذلك سـتمتلك دولة اإلمـارات العربية املتحدة
هـذه التقنيـة من دون الحاجـة إىل رشائها».

Professor Al-Tai said that supernatural phenomena
have two characteristics: First, they do not abide by a
law that defines their variables and constants. Second,
they do not follow a cause-and-effect relationship, that
is, the law that explains everything in the light of having
a reasonable cause. He indicated the most important
of these phenomena is telepathy, that is, the transfer of
thoughts from one person to another as well as seeing
or moving things from one place to another without an
intermediary. Likewise, there is the sixth sense, which is
considered a supernatural phenomenon.

وقد ع ّرف الربوفيسـور الطايئ الظاهرة الخارقة بأنها كل ظاهرة
مخالفـة للمعتـاد ،ويدخـل يف ذلـك السـحر والحجـب والتامئـم وغير
ذلـك من الظواهر التي ال يسـتوعبها العقل ،واسـتثنى مـن ذلك أعامل
الخفة والحيل ،مؤكدا ً أن اكتسـابها يتم عن طريق التعليم أو املامرسـة.
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األربعاء  29أغسطس 2012
د .عبداهلل خليفة الشايجي
رئيس قسم العلوم السياسية
جامعة الكويت
دولة الكويت

مجلس التعاون لدول الخليج العربية
بين الكونفيدرالية والفيدرالية

)Lecture Series No. (350

Wednesday, August 29, 2012

Dr. Abdullah Khalifa Al-Shayji
Head of the Department of Political Science
University of Kuwait
State of Kuwait

The GCC: Between
Confederation and Federation

املحـاض أنـه برغـم مـرور ثالثة عقـود عىل قيـام مجلـس التعاون Three decades after its foundation, the Gulf Cooperation
ِ
ذكـر
لـدول الخليـج العربيـة ال يـزال املجلس يبحث عن صيغـة أمنية تحقق Council (GCC) is still seeking a security system to help
األمن الجامعي وتعود بالربح عىل دوله السـت األعضاء ،وتسـاعده عىل bolster its collective stability, deter adversaries and reduce the
financial costs of defense and security.
تقليـص الكلفـة املاليـة للدفاع واألمن وتـردع خصوم دولـه األعضاء.
وقـد مـرت تجربـة مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة ،منـذ عـام When the GCC was founded in 1981, the challenges
 ،1981مبحطـات مهمـة عـدّة ،على النحـو اآليت :املحطـة األوىل :سـعت outweighed the capabilities of individual states. Since
خاللهـا دول املجلـس إىل بنـاء قدراتهـا الذاتيـة والعسـكرية وتفعيـل 1981, the GCC states have built their military capabilities
التحالـف فيام بينها عرب إنشـاء قـوات درع الجزيرة .املحطة الثانية :بعد and bolstered the alliance by establishing the Al-Jazeera
Shield Force (Peninsula Shield).
تحرير الكويت عام  1991سـعت دول املجلس إىل توسـيع الدور العريب
يف تأمين حاميتهـا مـن خلال التحالـف مـع مصر وسـوريا فيام سـمي After the liberation of Kuwait in 1991, the GCC States
«إعلان دمشـق» .املحطـة الثالثة :توثيـق العالقة االستراتيجية واألمنية endeavored to expand the Arab involvement in securing
مـع القـوى الكبرى ،وخاصـة الواليـات املتحـدة األمريكيـة ،يف محاولـة the area and issued the “Damascus Declaration” with
لتوفير شـبكة أمـن لـدول املجلس مـن املخاطر التـي تهددهـا .املحطة Egypt and Syria. As an alternative to the Declaration, the
الرابعـة :محـاوالت دول املجلـس للوصـول إىل معادلة استراتيجية توفر GCC states tightened their strategic and security relations
شـبكة األمن وتوازن القوى ،وقد متثلت هذه املحاوالت يف فكرة توسـيع with the great powers, especially the United States, in an
املجلـس عبر ضـم دول مـن خـارج حـدوده اإلقليميـة ،ومن هنـا كانت attempt to provide a security net for the GCC by achieving
الدعـوة إىل عقـد مفاوضـات لضـم األردن واململكـة املغربيـة .املحطـة ”a balance of power in the region—albeit an “imported
الخامسـة :مبـادرة العاهـل السـعودي امللـك عبداللـه بـن عبدالعزيـز one. Other GCC milestones include King Abdullah bin
باالنتقـال باملنظومـة الخليجيـة مـن التعـاون إىل الوحدة لـدول مجلس Abdul Aziz’s initiative to upgrade the GCC system from
التعـاون لـدول الخليـج العربيـة ،التـي قدمهـا يف القمة الخليجيـة التي cooperation to unity, which His Highness presented to
عقـدت يف الريـاض يف ديسـمرب  .2011املحطة السادسـة :تطوير العالقة the Gulf Summit in December 2011 in Riyadh, as well as
بين دول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة والواليـات املتحـدة the evolution of the GCC states from the level of allies to
األمريكيـة مـن مسـتوى الحلفـاء إىل الرشكاء عـن طريق البـدء بالتفكري the level of partners with the United States, as embodied
االستراتيجي وعقد منتدى «التعاون االستراتيجي األول» بني الطرفني يف by the first GCC–US Strategic Forum held at the end of
March 2012.
نهاية مـارس .2012
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األربعاء  12سبتمرب 2012
د .أبو بكر محمد حسين
المستشار اإلعالمي لجائزة سمو الشيخة
لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم
خبير اإلعالم البيئي ،دولة اإلمارات العربية المتحدة

)Lecture Series No. (351

Wednesday, September 12, 2012

Dr. Abu Bakr Mohamed Hussein

Media Advisor to the Sheikha Latifa Childhood
Creativity Awards, and Environmental Media Expert
United Arab Emirates

دور اإلعالم في تعزيز رسالة
المرأة تجاه حماية البيئة

The Role of Media in Supporting Women’s
Mission in Environment Conservation

ِ
املحـاض أبـو بكر محمـد حسين أن اإلعالم بـات اليوم يـؤدي دورا ً
أكـد
معززا ً لدور األرسة .وتضطلع املرأة بدور مهم واستراتيجي يف تعزيز قيم
األمـن البيئـي ،واملحافظـة عليها من الهـدر والتلوث ،مشيرا ً إىل أن املرأة
بوصفهـا متثل نصف املجتمع ،تقع عىل عاتقها مسـؤولية املحافظة عىل
النشء يف بيئة سـليمة خالية من األمراض البيئية والنفسـية ومن التلوث
البيئـي مهما كان نوعه ،إضافة إىل كونها الرشيك االستراتيجي للرجل يف
منظومة التطور والتنمية املسـتدامة يف املجتمع.

Dr. Abu Bakr Mohammed Hussein emphasized that
women play a crucial role in promoting environmental
safety and the need to protect the environment from
pollution. They are responsible for sheltering the younger
generation from physical and psychological illnesses that
are commonly associated with high levels of pollution.
He called upon media officials to promote greater
environmental awareness in view of altering certain
approaches that are seen to be detrimental to the
environment. This can be achieved through the obtaining
and transferal of information and a readiness among
society to absorb such information. He also called upon
concerned bodies to highlight specific cases designed to
increase environmental awareness; in addition to tailoring
specific programs that seek to enhance the role of women,
encouraging them to become active participants in such
efforts.
He underlined the important role that women play
at home, encouraging their families to make better use of
their respective water and energy resources—the misuse
of which can have a damaging effect on the environment.
Women have a strong relationship with the environment
due to their eagerness to protect their families’ health and
safety. Moreover, women play a dual role. First, they teach
their children important environmental values and get
them better accustomed to environment-conservation
methods. Second, they lobby society as whole and
environmental organizations in particular, to set a clear set
of policies and regulations.

ِ
املحـاض القامئين على وسـائل اإلعلام إىل تعزيـز الوعـي
ودعـا
البيئي ،واكتسـاب املعرفة الالزمة لتغيري االتجاهات نحو القضايا البيئية،
بنمـو املعلومـات ونقلهـا ،وباسـتعداد الجمهـور بـكل قطاعاتـه ،خاصة
النسـايئ منها ،ليكـون أداة يف التوعية بنقل القيم الجديـدة ،والدعوة إىل
التخلي عـن السـلوكيات الخاطئـة ،داعيـاً األجهـزة القامئة إىل أن تشـدد
عىل التنشـئة والرتبيـة والقضايا التوعوية ،وأن تصمم برامجها بأسـاليب
ومضامين مختلفـة يف التخاطب واالتصـال حول املشـكالت البيئية تبعاً
ألماكـن وجـود القطاعات النسـائية وكيفية الوصول إليهـا ،بحيث تغدو
كل امـرأة يف املجتمـع فاعلة وإيجابيـة ومتفاعلة.
ِ
املحـاض أن املـرأة تـؤدي أدوارا ً محوريـة يف تحديـد
وأوضـح
اتجاهـات العائلة يف مسـائل مثل ترشـيد اسـتهالك املاء والطاقـة واملواد
االسـتهالكية الحديثـة التي قـد تؤثر يف البيئة ،وهذا ما يعـزز كون عالقة
املـرأة بالبيئـة عالقـة وثيقـة ومتالزمـة ومعنيّـة باملحافظـة على صحـة
أرستهـا وسلامتها ،فضالً عن أن املـرأة تؤدي دورا ً ذا وجهين :أولهام ،زرع
القيـم البيئيـة لـدى األطفـال وتعويدهـم عىل املامرسـات والسـلوكيات
التـي مـن شـأنها املحافظـة على البيئـة .والثـاين ،إيجاد قـوة ضغط عىل
املجتمع واملؤسسـات التي تعنى بشـؤون البيئة؛ لرسم سياسات واضحة
للبيئـة وللقوانين املعززة لذلـك وااللتـزام بتطبيقها بدقة.
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الخميس  11أكتوبر 2012
عبداهلل علي السويدي
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية
دولة اإلمارات العربية المتحدة

األمن الوطني لدولة
اإلمارات العربية المتحدة
ناقـش ِ
املحاض مسـألة األمن الوطني يف دولة اإلمـارات العربية املتحدة،
فبدأ باإلشارة إىل أن لكل دولة خصوصيتها التي تربز قدرتها عىل التعامل
مـع الظـروف املختلفـة ،وقـد حظيـت دولـة اإلمـارات العربيـة املتحدة،
منـذ تأسيسـها ،بقيـادة فـذة للمغفـور له ،بـإذن اللـه تعاىل ،الشـيخ زايد
بـن سـلطان آل نهيـان ،رحمـه اللـه ،الـذي اسـتطاع مبهارة فائقـة تطويع
الظـروف والبيئـة لتنشـئة الدولـة يف ظل وضع إقليمـي ومحيل محفوف
بالتحديـات ،ومتكـن – ط ّيب اللـه ثراه – من اجتيـاز العراقيل واملصاعب
بحكمـة وامتيـاز .إن التغير سـمة كل العصـور ،لذلـك فقـد اسـتمرت
التحديـات وتغريت باسـتمرار ،ومن ثم ،فإن قيـادة دولة اإلمارات العربية
املتحـدة تواجـه اليـوم بعزمية قويـة ووعي عميق جملـة التحديات التي
يجـب عليهـا التعامـل معها خدمـ ًة ملصلحة الوطـن واملواطـن ،ثم انتقل
ِ
املحـاض إىل الحديـث عـن املحـاور األربعـة التـي تعمـل مـن خاللهـا
دولـة اإلمـارات العربيـة املتحدة للتعامل مع التحديـات األمنية .ويتمثل
املحـور األول يف املواطـن وتأمين الظروف املناسـبة لتطلعاتـه وطموحه.
أمـا املحـور الثـاين فيتمثـل يف تحديـد تهديـدات األمن الوطنـي الداخلية
والخارجيـة والتعامـل معهـا ،ومنهـا الهويـة اإلماراتيـة ،إذ اسـتطاعت
بتسـامحها وقبولها الشـعوب األخرى اسـتقطاب أكرث من مئتي جنسـية
مـن دول العـامل ميثلون أكرث من  %85من سـكان الدولة ،األمر الذي خلق
تحديـات جديدة للهويـة اإلماراتية واملجتمع اإلمـارايت من حيث الرتكيبة
السـكانية .ولعـل توفري الظـروف االقتصادية املناسـبة للماليني من البرش
مـن هذه التحديات الجديـدة واملهمة .أما املحور الثالث ،فيتعلق باألمن
القومـي وكيفيـة صياغتـه ضمـن التحالفـات العربيـة (مجلـس التعـاون
لـدول الخليـج العربية ،وجامعـة الدول العربيـة) .ويتمثل املحـور الرابع
يف الـدور الحيـوي الفاعـل الـذي تلعبـه دولة اإلمـارات العربيـة املتحدة
مـن خلال اإلسـهام يف الحفـاظ عىل األمـن الـدويل ،بوصفها عضـوا ً فاعالً
يف األمم املتحدة.
Emirates Lectures Series

1/8/2019 12:01:29 PM

)Lecture Series No. (352

Thursday, October 11, 2012

Abdullah Ali Al-Suwaidi
ECSSR
United Arab Emirates

National Security of the UAE
Abdullah Ali Al-Suwaidi started his lecture by indicating
that since its inception, the UAE was gifted with a unique
leader, the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, who
was able to overcome various obstacles and skilfully lead
his country through local and regional challenges. He
said that as we live in a constantly changing world, we
are constantly faced with a barrage of challenges that
come in various forms. The wise leadership of the UAE
is aware of the current challenges facing the country and
is determined to deal with them in a way which serves
the best interests of the nation. The speaker examined
four aspects through which the UAE deals with security
challenges: (1) Improving the living conditions for
citizens and enabling them to achieve their ambitions
and aspirations; (2) Determining internal and external
threats to national security and dealing with them. One
of these threats is the demographic imbalance; wherein
85 percent of the UAE population consists of non-UAE
nationals who come from more than 200 countries
around the world, attracted by the UAE’s tolerance
toward people from different cultures. This created a
new challenge for the UAE identity. Ensuring sound
economic conditions for millions of people presents
another significant challenge; (3) Protecting national
security within the framework of Arab alliances (GCC
and the Arab League); and (4) Ensuring that the UAE
plays an active and vital role on the international stage
and contributes to maintaining international security
within the framework of the United Nations.
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Lecture Series No. (353)

Tuesday, October 16, 2012

Eng. Emad Saad

Environmental Advisor
Environment Friends Society
Abu Dhabi, United Arab Emirates

Sustainable Consumption
Young people form an important category within
consumer societies. The consumption habits adopted
by youth today will have a crucial role in future
consumption patterns and will impact markets and
life patterns. Therefore, young people deserve special
attention to change their wasteful consumption patterns
and to direct them toward sustainable consumption.

)353( سلسلة محاضرات

2012  أكتوبر16 الثالثاء
المهندس عماد سعد
مستشار بيئي
جمعية أصدقاء البيئة
 دولة اإلمارات العربية المتحدة،أبوظبي

االستهالك المستدام
.يشـكل الشـباب اليـوم فئـة مهمة داخـل املجتمعات االسـتهالكية
 سـوف يكون له،وما يكسـبه الشـباب من عادات اسـتهالكية اآلن
 فقراراتهم بوصفهم،دور حاسـم يف أمنـاط االسـتهالك يف املسـتقبل
مسـتهلكني لهـا دور يتزايـد تأثيره يف األسـواق واألمنـاط الحياتيـة؛
ولـذا تسـتحق فئـة الشـباب اهتامماً خاصـاً يف الجهـود الهادفة إىل
 إىل أخرى أكرث،تغيير أمنـاط االسـتهالك مـن أمناط تتسـم بالتبذيـر
.تناغامً مع االسـتهالك املسـتدام

Today’s youth can translate our aspirations for a
better world into daily actions. This is an opportunity to وبإمـكان الشـباب أن يرتجـم طموحـه إىل عـامل أفضـل
unite UAE’s youth with young people worldwide to give  وذلـك بهـدف تقريـب اهتاممـات،على شـكل ترصفـات يوميـة
them a greater role in environment–related decisions.
،شـباب دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة مـن بقيـة شـباب العامل
Consumer protection groups play an important
.وإعطائهـم دورا ً أكبر يف القـرارات البيئيـة
role in such a project, through cooperation with youth
and environment protection associations. Appropriate إن لجمعيـات حامية املسـتهلك دورا ً مهماً يف هذا املرشوع
consumer culture is one of the most important factors يجـب أن تلعبـه بالتعـاون مـع جمعيـات الشـباب وجمعيـات
for sustainable consumption.
 فالثقافـة االسـتهالكية الرشـيدة هـي أحـد،حاميـة البيئـة وغريهـا
.أهـم العوامـل لالسـتهالك املسـتدام
Sustainable consumption aims to find solutions
applicable to social and environmental imbalances
ويهـدف االسـتهالك املسـتدام إىل إيجـاد حلـول ميكـن
through responsible behavior by all people. Sustainable
consumption is associated in particular with the تطبيقهـا على االختلاالت االجتامعيـة والبيئية من خالل السـلوك
production, distribution, usage and disposal of products  ويرتبـط االسـتهالك املسـتدام بوجـه.املسـؤول لجميـع األشـخاص
and services. It provides a method to reconsider the  ويوفر أسـلوباً إلعادة النظر،خـاص باإلنتـاج والتوزيع واالسـتخدام
production cycle, ensure the fulfillment of basic needs of  فالغـرض هـو ضمان تلبية االحتياجات األساسـية.يف دورة حياتهـا
the international community, reduce over-consumption . وتقليـل اإلفـراط وتجنـب اإلرضار بالبيئـة،للمجتمـع الـدويل كلـه
and avoid harm to the environment.
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Wednesday, October 31, 2012

Dr. Paul Salem

Director and Senior Associate
Carnegie Middle East Center
Lebanese Republic

)354( سلسلة محاضرات

2012  أكتوبر31 األربعاء
 بول سالم.د
 مركز كارنيجي،مدير وباحث رئيسي
للشرق األوسط
الجمهورية اللبنانية

The US Presidential Election: Potential
Repercussions for the Middle East

:االنتخابات الرئاسية األمريكية
أي تداعيات على الشرق األوسط؟

Despite its declining influence, the United States is still
the world’s strongest power and Washington’s policies
have a major impact on the Middle East. In this lecture,
Dr. Paul Salem, Director of the Carnegie Middle East
Center in Beirut, examined the US presidential race
on the eve of the November 6 election, and discussed
how electoral politics have shaped the foreign policy
positions of the two candidates. Dr. Salem discussed
the power that the office of the US president has
among the various institutions of the US government.
Most importantly, he explored how the Middle East
policies of a possible President Romney might differ
from those of President Obama in a second term.
This included policies toward urgent crises such as the
conflict in Syria and Iran’s nuclear program as well as
toward longer-term issues such as the stalled Arab–
Israeli peace process, dealing with emerging Islamist
governments in Egypt and Tunisia, and questions of
regional stability and security.

، برغـم تراجـع نفوذهـا،ال تـزال الواليـات املتحـدة األمريكيـة
 وال تـزال سياسـات واشـنطن ذات تأثير،أكبر قـوة يف العـامل
 تحـدّث الدكتـور، ويف هـذه املحـارضة.قـوي يف الشرق األوسـط
، مديـر مركـز كارنيجـي للشرق األوسـط يف بيروت،بـول سـامل
عـن االنتخابـات الرئاسـية يف الواليـات املتحـدة التـي سـتُجرى يف
 وناقـش أثـر السياسـة االنتخابيـة يف،2012 السـادس مـن نوفمبر
ٍّ تشـكيل السياسـة الخارجيـة
 كما أنـه سـلط،لـكل مـن املرشـ َح ْي
الضـوء على السـلطة التـي يتمتـع بهـا مكتـب الرئيـس األمريكي
 ولعل األهم.مـن بني املؤسسـات املختلفـة يف الحكومة األمريكيـة
هـو أنـه ناقـش كيـف أن السياسـات املتعلقـة بالشرق األوسـط
 قـد،ً يف حـال انتخابـه رئيسـا،لــلمرشح الجمهـوري ميـت رومنـي
،تكـون مختلفـة عن سياسـات بـاراك أوباما يف فرتة الرئاسـة الثانية
،التي تشـمل السياسـات الخاصـة باألزمات؛ مثل الرصاع يف سـوريا
 مثـل، والقضايـا ذات املـدى الطويـل،والربنامـج النـووي اإليـراين
 والتعامـل مـع،عمليـة السلام العربيـة – اإلرسائيليـة املتوقفـة
 وقضايـا األمـن،الحكومـات اإلسلامية الناشـئة يف مصر وتونـس
.واالسـتقرار اإلقليمـي
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Thursday, January 17, 2013

Abdullatif Al-Sayyadi

)355( سلسلة محاضرات

2013  يناير17 الخميس
عبداللطيف الصيادي

Researcher and lecturer, the National Archives
Ministry of Presidential Affairs
United Arab Emirates

 األرشيف الوطني،باحث ومحاضر
وزارة شؤون الرئاسة
دولة اإلمارات العربية المتحدة

The Legality of Iranian Threats
to Close the Strait of Hormuz

مدى مشروعية التهديدات
اإليرانية بإغالق مضيق هرمز

The speaker discussed international conventions, treaties
and rules of international law governing waterways and
straits. Abdullatif Al-Sayyadi specifically discussed the
Strait of Hormuz in his lecture, detailing it as one of
the most significant straits in the world in terms of its
geo-strategic importance, and the passageway for more
than 40% of the world’s oil, and more than 95% of the
Arabian Gulf’s oil.
The speaker explained that the Iranian threats
carry no international legitimacy. To the contrary, they
constitute a violation of all international conventions
and rules of international law governing waterways
and straits. Any action on Iran’s side that would disrupt
shipping within the Strait of Hormuz is a clear violation
of international law. The speaker also addressed the
implications of these ongoing threats on oil prices. Most
of the increases in global oil prices were the result of
Iran’s threats to close the Strait of Hormuz—something
that worried insurance companies and drove up the
global price of oil.

سلسلة محاضرات اإلمارات
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ِ
املحـاض االتفاقيـات واملعاهـدات الدولية وقواعـد القانون
ناقـش
 ومنهـا،الـدويل التـي تنظـم قوانين املمـرات واملضايـق البحريـة
مضيـق هرمـز الـذي يعتبر مـن أهـم املضايـق يف العـامل ويتمتـع
ِ
املحـاض عـن
 وتحـدث،ً بأهميـة جيواستراتيجية كبيرة جـدا
تهديـدات إيـران املسـتمرة بإغلاق هـذا املضيـق ومنـع حركـة
 ومـن املعـروف أن هـذا املضيـق هـو ممـر.املالحـة البحريـة فيـه
 مـن%95  وأكثر مـن، مـن بترول العـامل%40 عبـور أكثر مـن
ِ
املحـاض أن هـذه التهديـدات اإليرانيـة ال
 وأوضـح.نفـط الخليـج
 بـل عىل العكس من ذلك تشـكل،تسـتند إىل أي مرشوعيـة دوليـة
انتهـاكاً لجميـع املواثيـق الدولية وقواعـد القانون الـدويل املنظمة
 وأن قيـام إيران بأي عمل من شـأنه،للممـرات واملضايـق البحريـة
تعطيـل املالحـة يف مضيـق هرمـز يعتبر انتهـاكاً رصيحـاً للقانـون
ِ
املحـاض عـن انعكاسـات هـذه التهديـدات
 كما تحـدث.الـدويل
 إذ إن معظم االرتفاعات يف األسـعار،املسـتمرة عىل أسـعار النفط
العامليـة للنفـط كانـت تـأيت نتيجة لتهديـدات إيـران بغلق مضيق
 مـا كان يقلـق رشكات التأمين ويتسـبب يف رفـع السـعر،هرمـز
.العاملـي للنفط
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Thursday, February 7, 2013

Mohammed Al-Hammadi
Editor-in-Chief of Al-Ittihad Newspaper
United Arab Emirates

)356( سلسلة محاضرات

2013  فرباير07 الخميس
محمد الحمادي
رئيس تحرير جريدة االتحاد
دولة اإلمارات العربية المتحدة

Modern Methods of Media Monitoring (1)

)1( األساليب الحديثة في الرصد اإلعالمي

Mohammed Al-Hammadi pointed to the significance of
media activity at present, its growing role in shaping
public opinion and its influence in the processes of
decision making. Accordingly, the lecture highlighted the
importance of developing its services and of investing in
a variety of sectors including politics, economy, culture
and security, among others. In this context, media
monitoring places first among the concerns of the major
media - audio, visual and print - in terms of the quality
and timeliness of news reports. Media monitoring
additionally helps media outlets gauge their competitive
abilities and strengths in framing and mobilizing the
public in favor of their presented material—hence, the
permanent quest to develop and update monitoring
operations.

ِ
املحـاض إىل األهميـة التي صار يحظى بها النشـاط اإلعالمي
أشـار
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يف الوقـت الحـارض ودوره املتزايـد يف تشـكيل الـرأي العـام وتأثريه
 ومـن ثـم السـعي إىل تطويـر خدماتـه،يف عمليـات صنـع القـرار
والعمـل على اسـتثامرها يف قطاعـات متنوعـة تشـمل السياسـة
 ويف هذا السـياق يـأيت الرصد.واالقتصـاد والثقافـة واألمـن وغريهـا
 املسـموعة:اإلعالمـي على رأس اهتاممـات وسـائل اإلعالم الكربى
 من حيث جـودة التقارير اإلخباريـة وتفاعلها،واملقـروءة واملرئيـة
الفـوري مـع األحـداث وانعكاسـات ذلـك على قوتهـا التنافسـية
 وهـو ما،وقدراتهـا يف تأطير وتعبئـة الجمهـور لصالـح أطروحاتهـا
.يسـ ّوغ السـعي الدائـم إىل تطويـر عمليـات الرصـد وتحديثها
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Wednesday, February 13, 2013

Prof. Nehad Al-Moossa

Professor of Arabic Language and Linguistics
Former Dean of Arts Faculty, University of Jordan
Hashemite Kingdom of Jordan

)357( سلسلة محاضرات

2013  فرباير13 األربعاء
 نهاد الموسى. د.أ
أستاذ النحو واللسانيات العربية
عميد كلية اآلداب األسبق بالجامعة األردنية
المملكة األردنية الهاشمية

Examining the Future of the Arabic Language

اللغة العربية وسؤال المصير

Nowadays, people adopt two conflicting attitudes regarding
the fate of the Arabic language. The first group believes that
the Arabic language is absolutely preserved just as the Holy
Koran itself is preserved. It is the foremost pillar of the Arab
Nation (and the essence of its identity) and it is the main
tool for self-realization among other nations.
The second group adopts an entirely different opinion.
This group sees the Arabic language as decaying and nearly
vanishing within a few decades. The holders of this opinion
expect Arabic to be confined to Islamic observance circles.
What is noteworthy is that the Holy Quran promised
preservation for the “Holy Verses” only. If we view the
Arabic language in its current status – its presence in the
media and its practice in the Arab world – we find that it is
used in varying levels and patterns, like a Tower of Babel,
where many contradicting patterns intersect:
• Classical Arabic: Classical Arabic is used in the Holy
Quran, classical poetry and certain historical dramas.
It is considered a pattern reserved for sacred and
hereditary works.
• Formal Arabic: Formal Arabic is used (with some
modification) in news bulletins and documentaries.
It is considered a pattern of Arabic expansion in the
sphere of satellite TV channels.
• Semi-Formal Arabic: Semi-Formal Arabic was
developed by reporters for TV satellite channels to
create vocabulary close to the level of the language
used in news bulletins. Ultimately, its fate depends
on cultural and economic debate around issues of
heritage, identity, and globalization.

 يف أمر اللغة العربية عىل موقفني متقابلني؛،يفترق النـاس هذه األيـام
 بـأن اللغـة العربيـة محفوظة حفظ،يعتصـم أصحـاب املوقـف األول
 وأن لهـا فـرادة بني اللغـات كافة؛ أمـا الفريق،الذكـر الحكيـم بإطلاق
،اآلخـر فيذهـب مذهباً مغايـرا ً متامـاً؛ إذ يرى أن اللغـة العربية تتآكل
 فـإذا متثلنـا العربيـة يف حضورها.وأنهـا سـتنحرس بعـد بضعـة عقـود
 وهـي كتابهـا املفتـوح على، بتجلياتهـا يف وسـائل اإلعلام،املشـخص
 وجدناها متثل مبسـتويات أو أمناط متباينة؛ كأنها برج،املشـهد العريب
: تتقاطـع فيها مرجعيات متباينة شـتى،بابـل
 والشـعر،	•فهـي العربيـة الفصحـى يف أداء التنزيـل العزيـز
. مبرجـع املقـدس والتراث، وبعـض الدرامـا التاريخيـة،الفصيـح
 يف نشرات األخبـار،	•وهـي العربيـة الفصيحـة ببعـض التجـوز
. مبرجـع االمتـداد يف الفضـاء العـريب،والربامـج الوثائقيـة
 وهـي عربيـة طورهـا بعـض مراسلي،	•وشـبه الفصيحـة
،الفضائيـات مبقتضى تقريبهـا مـن مسـتوى لغـة النشرة
.ومبرجـع الحافـز املهنـي والجـدوى االقتصاديـة لـدى املراسـل
 عربيـة املتعلمين املحكيـة التـي هـي،	•والعربيـة الوسـطى
 مبرجـع،مـزاج مـن الفصيحـة املتعلمـة والعاميـة املكتسـبة
.االقتصـاد يف الجهـد
 وهـي خطـاب،	•والعاميـات العربيـة القُطريـة املتباينـة
 ويف،املشـافهة لـدى العامـة بأمـر املكتسـب بالسـليقة
 مبرجـع الواقعيـة،املسلسلات الدراميـة العربيـة املسـتفيضة
.أو النزعـة الجهويـة
 أو،	•العاميـات العربيـة املحكيـة أو املكتوبـة على غير نظـام
 مبرجـع املصلحـة،بالحـرف الالتينـي يف لغـة اإلعلان خاصـة
. أو اسـتهواء اآلخـر وغيـاب السياسـة اللغويـة،الضيقـة
 مبرجـع التباهي،	•العاميـات املهجنـة باإلنجليزية أو الفرنسـية
.وتقليـد اآلخر
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Lecture Series No. (358)

Thursday, February 19, 2013

Mohammed Al-Hammadi
Editor-in-Chief of Al-Ittihad Newspaper
United Arab Emirates

)358( سلسلة محاضرات

2013  فرباير14 الخميس
محمد الحمادي
رئيس تحرير جريدة االتحاد
دولة اإلمارات العربية المتحدة

Modern Methods of Media Monitoring (2)

)2( األساليب الحديثة في الرصد اإلعالمي

Mohammed Al-Hammadi addressed the relationships
between media on one hand, and development and
stability on the other hand. He stressed its significance
in reporting news and in education, as well as its role in
providing official and civil institutions with information
necessary for carrying out their tasks. As such, means
of media monitoring must be updated with new
infrastructures, as well as a professional and specialized
media staff. The speaker then discussed the concepts,
types, tools and stages of monitoring in display and
documentation. In this respect, he reviewed the most
important accumulated experiences at the international
level in addition to the ambition of Arab media actors
to benefit from the successful experiences of the West.

ِ
املحـاض إىل الصلات التـي تجمـع اإلعلام بالتنميـة
تطـرق
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 وكذلـك دوره يف تزويد،واالسـتقرار وأهميتـه اإلخبارية والتثقيفية
املؤسسـات الرسـمية واملدنيـة باملعلومـات الرضوريـة ملامرسـة
 األمـر الـذي يحتـم تحديـث وسـائل الرصـد اإلعالمـي،مهامتهـا
ومـا يسـتلزمه كل ذلـك مـن تحديث للبنـى التحتية وإعـداد كادر
ِ
املحـاض عىل مفهـوم الرصد
 كام عرج.إعالمـي مهنـي ومتخصـص
 واسـتعرض أهـم،وأنواعـه وأدواتـه ومراحلـه يف العـرض والتوثيـق
 باإلضافة،التجـارب املرتاكمـة على الصعيـد الدويل يف هـذا الشـأن
إىل طمـوح الفاعلين اإلعالميين العرب يف االسـتفادة مـن التجارب
.الناجحـة يف العـامل الغـريب
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الثالثاء  19فرباير 2013
أ .د .خوان آر .آي .كول
أستاذ كرسي ريتشارد بي .ميتشل للتاريخ
جامعة ميشيغان
الواليات المتحدة األمريكية

السياسة األمريكية تجاه الشرق
األوسط فـي الوالية الثانية ألوباما
ِ
املحـاض توجهـات السياسـة األمريكيـة الحاليـة من خالل إشـارة
حلـل
الرئيـس باراك أوباما إلــى عـدم اهتاممه بالرشق األوسـط بصورة عامة،
ورغبته فــي االنســحاب من املنطقة عسـكرياً ،بأن مسـتقبل املشـاركة
العسـكرية والدبلوماسـية األمريكيـة يكمـن فــي الشرق األقصى .فهل
بإمـكان أوبامـا إعادة التوازن نحو آسـيا مع تجنب إحداث الــخلل فــي
الرشق األوسـط؟ فأوباما صار يواجه ،فــي واليته الرئاسـية الثانية ،الكثري
من التحديات الــخطرية فــي املنطقة .فاالنسـحاب العسكري األمرييك،
الــجزيئ أو الكيل ،من أفغانسـتان ميثل تحديات دبلوماسـية ولوجستية.

)Lecture Series No. (359

Tuesday, February 19, 2013

Prof. Juan R. I. Cole

Richard P. Mitchell Professor of History
University of Michigan
United States of America

US Middle East Policy in
Obama’s Second Term
US President Barack Obama has signaled his general
lack of interest in the Middle East, his desire to withdraw
militarily from the region, and his conviction that the
future of American diplomatic and military engagement
lies in the Far East. In his second term, he faces several
severe challenges in the region. The US military
withdrawal from Afghanistan, whether wholly or in part,
poses diplomatic challenges as well as logistical ones.
”Obama clearly wants to engage in a “cold war
with Iran over its nuclear enrichment program, but the
severity of US sanctions on that country creates a volatile
relationship that could easily turn to hostilities. Moreover,
Obama has unwisely set a vague red line for military
intervention, which is Iranian acquisition of nuclear
weapons capability.

وسـتصبح االتفاقات املربمة مع باكسـتان والهند حاسمة لتحقيق
الــنجاح هنـاك .ومن املحتمـل أن تطول األزمة السـورية لبعض الوقت،
وستشكل عواقبــها مشـكالت أمنية مستمرة لــحلفاء الواليات املتحدة
فــي املنطقـة .ومن الواضــح أن أوباما يود خوض حرب بـاردة مع إيران
حـول برنامجهـا لتخصيب اليورانيـوم ،غري أن حدة العقوبـات األمريكية
املفروضة عىل تلك الدولة تخلق عالقة متقلبة قد تتحول بسهولة إلــى
مواجهـة .وباإلضافـة إىل ذلـك ،مل يكن وضع أوباما «خطاً أحمر» مبــهامً
للتدخل العسـكري ،وهو اسـتحواذ إيران عىل قدرات األسلــحة النووية،
The rise of the Muslim Brotherhood and Al-Nahda
أمـرا ً حكيامً ،بحكم اسـتحالة ذلك.
in Egypt and Tunisia, and the continued fragility of the
كما أن صعـود جامعـة اإلخوان املسـلمني وحزب النــهضة فــي post-Arab Spring societies, are also challenges for Obama.
مصر وتونـس واسـتمرار هشاشـة مجتمعـات ما بعـد «الربيـع العريب» His domestic energy policy of promoting green energy
يشـكالن تحديني أمام الرئيس أوباما .ولسياسة الطاقة املحلية األمريكية has potential long-term implications for Middle East
الهادفة إلــى تعزيز الطاقة الــخرضاء انعكاسـات محتملة طويلة املدى hydrocarbon producers, for the US strategic posture in the
على منتجــي الهيدروكربونـات فــي منطقـة الشرق األوسـط ،وعلى Middle East, and for US cooperation with Gulf renewable
وضع أمريكا االسرتاتيجــي فــي الرشق األوسـط ،والتعاون األمرييك مع energy initiatives. Finally, it remains to be seen if he is
املبـادرات الــخليجية للطاقة املتجددة .وفــي النــهاية ،ال يـزال من غري willing to invest some of his prestige and popularity in
املعروف إذا ما كان أوباما مسـتعدا ً لتوظيف احرتامه وهيبته وشـعبيته making a final attempt to secure a two-state solution to
فــي القيـام مبحاولـة أخيرة لتأمني حـل الدولتني للرصاع الفلسـطيني – the Israeli-Palestinian conflict before it becomes finally
اإلرسائيلي قبـل أن تصبح مسـتحيلة فــي غضون سـنة أو اثنتني.
impossible within a year or two.
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Monday, February 25, 2013

HE Nabil Fahmy
Ministry of Foreign Affairs
Arab Republic of Egypt

The Future of Inter-Arab Relations
As the cliché goes “you can choose your friends, but you
can’t choose your family.” Like most clichés, this one
is based on a clear element of truth but lacks a degree
of depth and complexity. Members of the Arab world
will continue to be intimately linked with one another
in one form or another due to their shared history,
geography, culture and national interests. Cooperation
and discord will vary depending on the circumstances,
the stakeholders and the issues involved. Action, and
conversely, inaction, by local, regional and international
stakeholders by default have clear implications for the
Arab world. The present and the future will inevitably
witness the re-emergence of recurrent themes of the
past. New themes will also emerge and the modalities
of governance, and key socio-economic and political
forces are changing all the time and becoming
increasingly more complex domestically, regionally and
internationally. New stakeholders are also emerging.
Such developments raise question marks over the slated
impact of such developments on inter-Arab relations
and relations with actors from outside of the region.
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2013  فرباير25 االثنني
معالي نبيل فهمي
وزير الخارجية
جمهورية مصر العربية

 العربية- مستقبل العالقات العربية
– املحـاضة القضايا املتعلقة مبسـتقبل العالقـات العربية
تناولـت
َ
ِ
املحاض أن املصلــحة الوطنيـة والروابط التاريخية
 ويرى،العربيـة
والــجغرافية والثقافيـة ال تـزال تربـط العـامل العـريب بعضه ببعض
 سـيكون، وكام كانت عليه الــحال فــي املايض.بدرجـات متفاوتـة
هنـاك تعـاون أو خلاف بين العـرب اعتمادا ً على الظـروف
 كما سـيكون للــخطوات التـي.وأصــحاب املصلــحة والقضايـا
 عواقـب، داخـل املنطقـة وخارجهـا،يتخذهـا أصــحاب املصلــحة
على العالقـات داخل العـامل العـريب وعالقاته مع جريانـه وحلفائه
 وسـيعيش حـارض العامل العـريب ومسـتقبله موضوعات.وخصومـه
متكـررة شـوهدت بالفعل فــي املايض؛ ولكن سـتظهر موضوعات
 كما أن أسـلوب الــحوكمة السياسـية واالجتامعيـة.جديـدة
واالقتصاديـة فــي تغير؛ حيـث سـتصبح أكثر تعقيدا ً على الصعد
 مبـا فــي ذلـك العـامل العـريب الـذي،العامليـة واإلقليميـة واملحليـة
.يشـهد ظهـور أصــحاب مصلــحة جـدد كذلك
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األحد  3مارس 2013
د .عبدالحق عزوزي
رئيس ومؤسس المركز المغربي متعدد
التخصصات للدراسات االستراتيجية والدولية
المملكة المغربية

البيئة األمنية الدولية وكيفية
صناعة االستراتيجية
ِ
املحـاض أنـه ميكـن فهـم االستراتيجية ،كحقـل مـن حقـول
أكـد
العلـوم اإلنسـانية ويف مجـال العالقـات الدوليـة تحديـدا ً ،على أنهـا
«فـن» و«علـم» لتطوير القـوى السياسـية واالقتصاديـة واالجتامعية
والعسـكرية لدولـة ما ،واسـتخدامها بصورة منسـجمة مـع توجيهات
السياسـة املعت َمـدة فيهـا؛ لخلـق تأثيرات ومجموعـة ظـروف تحمي
املصالـح السياسـية واالقتصاديـة واالجتامعيـة والفكريـة وتعززهـا
مقابـل الـدول األخـرى ،أو األطـراف الفاعلـة األخـرى ،أو يف مجابهـة
املسـتجدات .وتسـعى االستراتيجية إىل إيجـاد التـآزر والتناسـق
والتكامـل بين األهـداف ،والطرائق ،واملـوارد؛ لزيـادة احتاملية نجاح
السياسـة ،والنتائـج اإليجابيـة التـي تنجـم عـن ذلـك النجـاح .فهـي
عمليـة تسـعى إىل تطبيـق درجـة عاليـة مـن العقالنيـة واالتسـاق
ملواجهـة ظـروف قـد تحـدث ،وقـد ال تحـدث .وعلى الرغـم مـن
تعقيـدات هـذه املهمـة ،فـإن االستراتيجية تحققها من خلال عرض
مسـ ّوغاتها ومنطقهـا يف مصطلحـات عقالنية ومتسـقة ،ميكن وصفها
ببسـاطة بأنهـا غايـات وطرائـق ووسـائل .وأفضـل طريقـة لفهـم
االستراتيجية هـي وصفهـا بأنها دليل سـيايس لبلوغ الوضع املنشـود.
ِ
املحـاض أن مـن بني أهـداف االستراتيجية ،التنظري الذي
ويـرى
ميكن أن يسـاعد عىل توسـيع تفكرينا وتنظيمه .واسـتحرض كلامت كارل
فـون كالوزفيتس [املنظِّر العسـكري البرويس] عندما كتب عن النظرية
مخصصة للدراسـة ،وليـس لتبنيها من
مـن حيـث إنهـا يجب أن تكـون َّ
ٍ
وحينئذ تصبـح النظرية دليالً لكل شـخص يريد أن
حيـث هي عقيـدة،
يتعلـم مـن خلال الكتـب؛ فهي تنير طريقه ،وتسـهل تقدمـه ،وتدربه
على الحكـم السـليم ،وتسـاعده على تجنب املـأزق .وتتكـون النظرية
بحيـث ال يحتـاج املـرء إىل البدء من جديد كل مرة للتعرف إىل املسـألة
وتحليـل تفاصيلهـا ،بـل يجدها جاهزة بين يديه ،ووفـق ترتيب جديد.
والغايـة منهـا تدريب عقل املرشـح ليكون قائدا ً يف املسـتقبل.
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Sunday, March 3, 2013

Dr. Abdelhaq Azzouzi

President and Founder
Moroccan Interdisciplinary Center for Strategic
and International Studies, Kingdom of Morocco

The International Security Environment
and How Strategy Is Made
Strategy is the art and science of employing the socioeconomic, political and military arms of a nation in
accordance with its established political guidelines, in
order to produce the desired outcomes and protect
national interests against other countries and nonstate actors, and unwelcomed circumstances and
developments. Strategy seeks to achieve synergy,
coordination and integration to increase the possibilities
of success. It is a process that seeks to apply a high degree
of rationality and consistency to address events that may
or may not happen. Despite this complexity, strategy
achieves its objective through presenting justifications
and logic in rational and consistent terms; strategy could
be described simply as a political handbook to achieve a
desired outcome.
The speaker sees that one of the objectives of
the strategy is theorizing, which can help to expand
our thinking and planning. He referred to Carl von
Clausewitz [Prussian military theorist] when he wrote
about the theory and how it should be studied, not
adopted as doctrine. In such a case, the theory becomes
;a beacon guiding whoever desires to learn from books
it will light their path, train them in making sound
judgment and assist them in avoiding trouble. Further,
the theory is easy to learn and trains people to become
future leaders.
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Wednesday, March 6, 2013

Prof. Saad Eldin Helaly

Head of Comparative Jurisprudence
Faculty of Sharia and Law
Al Azhar University, Arab Republic of Egypt

Sharia and Islam
In Arabic, Islam means acceptance, surrender or voluntary
submission. Figuratively speaking and according to the
understanding of jurisconsults’ (faqih). Religious scholars
have differed in their understanding of the application of
Islam throughout history. Some have said that it applies to
all people irrespective of their faith; others have said that it
applies only to Muslims. Ibn Taymiyyah believes that Islam
has two connotations, one is a general one that covers all
divine religions; the second connotation is unique to the
Sharia of the Prophet Mohammed.
In Arabic, Sharia means “the clear, well-trodden
path to water.” In Islam, it is used to refer to the details of
religion that Allah has legislated for his servants. These
details of religion are clarified in Islamic jurisprudence
(fiqh).
The origins of Islam are similar to those cited in each
of the world’s main religions: ruling in a just manner, the
promotion of good deeds, and the forbidding all shameful
deeds, injustice and rebellion. Islamic scholars and
fundamentalists maintain a distinction between Islamic
ruling and Juristic ruling. Among the most important
differences in this regard are unity and plurality, stability
and change, infallibility and the possibility of error, and
suffering and joy.
Those who wish to study Sharia, jurisprudence,
religion, the Holy Quran and Sunnah texts, should desist
from speaking in God’s name, promote juristic pluralism,
correct religious instruction, commission legal or juristic
individuals for the purpose of guidance on Islamic rulings,
and stop the political infiltration of religion.
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2013  مارس6 األربعاء
 سعد الدين هاللي. د.أ
رئيس قسم الفقه المقارن
كلية الشريعة والقانون بجامعة األزهر
جمهورية مصر العربية

الشريعة واإلسالم
ِ
 إذ أشـار إىل أن اإلسلام،املحـاض موضـوع الرشيعة واإلسلام
تنـاول
 ويف.السـلم
ِّ يف اللغـة يطلـق على اإلذعـان واالنقيـاد والدخـول يف
 وهـو حقيقـة يف،اصطلاح الفقهـاء يطلـق على ديـن اللـه تعـاىل
 كما يعـرف مـن مفهـوم الفقهـاء لتلـك،والسـ ّنة
ُّ نصـوص الكتـاب
 وقـد اختلـف الفقهـاء يف نطـاق مصطلـح اإلسلام يف.النصـوص
، إنـه يصـدق على أهـل امللـل السماوية: فقيـل،التاريـخ اإلنسـاين
. إنـه يصـدق على األنبيـاء فقـط وأهـل ملّـة محمـد ﷺ:وقيـل
،ويـرى ابـن تيمية أن لإلسلام إطالقين؛ عام لكل الرشائع السماوية
 أمـا الشرع والرشيعـة والرشعـة.وخـاص لرشيعـة محمـد ﷺ
فتطلـق يف اللغـة على مـورد املـاء؛ أي الطريـق الـذي يوصـل منـه
 والشرع يف اصطلاح الفقهـاء يطلق عىل ما سـ ّنه اللـه لعباده.إليـه
 والفقـه يف. ويعـرف مـن علـم الفقـه،مـن الديـن وأمرهـم باتّباعـه
 وهـو يف اصطلاح الفقهـاء العلـم بأثـر.اللغـة يطلـق على الفهـم
.األحـكام الرشعيـة العمليـة املكتسـب مـن األدلـة التفصيليـة
ِ
،املحـاض أن أصول اإلسلام تتحدد يف كل ملة سماوية
وأكـد
 وتأمـر بالعـدل واإلحسـان وإيتـاء ذي،فكلهـا تقـ ّر بـأركان اإلسلام
 ومع ذلـك فإن تلك. وتنهـى عـن الفحشـاء واملنكر والبغـي،القـرىب
امللـل تتفـاوت يف فـروع الترشيعـات تفـاوت التـدرج الهرمـي الذي
.يناسـب التطـور الحضاري اإلنسـاين
وتتميـز الرشيعـة اإلسلامية الخامتـة مبرونتهـا التـي تعتمـد
الحكـم الفقهـي اإلنسـاين يف االمتثال؛ ليبقى الحكـم الرشعي الديني
. وعذرا ً مسـوغاً لتجديـد القانون،مظلّـة جامعـة للفقهـاء املتباينين
وهـذا مـا عالجـه الفقهـاء واألصوليـون يف تفرقتهـم بين الحكـم
 ومـن أهـم تلـك الفـروق مـا يتعلـق.الرشعـي والحكـم الفقهـي
، والعصمـة واحتامليـة الخطأ، والثبـات والتغير،بالوحـدة والتعـدد
. والتوقيـف والتقديـر،والسـعة والضيـق
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Monday, March 18, 2013

Dr. Manochehr Dorraj
Professor of Political Science
Texas Christian University
United States of America

Expanding Iran–China Relations:
Strategic Dimensions
The expanding energy and trade relations between Iran
and China, particularly since the Islamic Revolution
of 1979, are contributing to the emergence of a new
political map that has significant regional and global
implications. In this changing political landscape,
Tehran – which perceives itself as the leader of an
“axis of resistance” to Israel and its allies – is vying for
prominence in the Middle East while engaging in an
ideological struggle to diminish the influence of the
United States and its allies in the region.
The lecture examined the evolution of this unique
relationship, with a special emphasis on arms, energy
and Iran’s nuclear program. It analyzed the impact of
UN sanctions on the strategic triangle of Iran–China–
US relations that is contributing to a realignment of
power in the Middle East. Finally, it speculated on
the future of the Iran–China relationship based on its
current dynamics and the role it may assume in shaping
a new political map of regional and global significance.
The lecture concluded that China, which is Iran’s
leading energy and trade partner, will be a key player
and an important partner if Tehran is to realize its goals.
With its unprecedented economic growth, extensive
cash reserves and ‘peaceful rise’ strategy, China threatens
to challenge the United States as the world’s dominant
superpower—a global rise to prominence has been
fueled partly by Iranian energy.
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2013  مارس18 االثنني
 منوشهر دوراج.د
 جامعة،أستاذ العلوم السياسية
تكساس كريستشن
الواليات المتحدة األمريكية

األبعاد االستراتيجية لتعزيز
الصينية-العالقات اإليرانية
،املحاضة تطـور العالقة الفريدة بين الصني وإيران
تناولـت هـذه
َ
مـع الرتكيـز على األسـلحة والطاقة والربنامـج النووي اإليـراين؛ كام
أنهـا حللـت تأثري عقوبـات األمم املتحدة عىل املثلث االستراتيجي
(ممثَّلاً يف العالقـات اإليرانيـة – الصينيـة – األمريكيـة) الـذي
 كما حاولـت.يسـهم يف إعـادة توزيـع القـوة يف الشرق األوسـط
 والـدور الـذي قـد،املحـارضة اسـترشاف مسـتقبل هـذه العالقـة
تؤديـه يف تشـكيل خريطـة سياسـية جديـدة ذات أهميـة إقليمية
ِ
املحـاض أن العالقـات املتسـعة بين إيـران والصني
 وأكـد.وعامليـة
 والسـيام منـذ الثـورة اإلسلامية،فــي مجـايل الطاقـة والتجـارة
 أسـهمت فــي بـروز خريطـة سياسـية جديـدة ذات،1979 عـام
 وفــي هذا املشـهد السـيايس.انعكاسـات إقليميـة وعامليـة مهمـة
» تسـعى إيـران – التـي ترى نفسـها قائد «محـور مقاومة،املتغير
 فــي الوقت الذي،إرسائيـل وحلفائهـا – للربوز يف الرشق األوسـط
تخـوض فيـه رصاعـاً أيديولوجيـاً لتقليـص نفـوذ الواليـات املتحدة
.وحلفائهـا يف املنطقـة
ً  التـي تعـد رشيـكاً بـارزا،املحـاضة إىل أن الصين
وخلصـت
َ
ً سـتكون العباً رئيسـياً ورشيكا،إليـران فــي مجايل الطاقة والتجارة
 فمع النمـو االقتصادي.مهماً إن كانـت طهـران سـتحقق أهدافهـا
 واستراتيجية، واالحتياطيـات النقديـة الضخمـة،غير املسـبوق
 التـي يلعـب النفـط اإليـراين، تهـدد الصين،»«الصعـود السـلمي
املسـتورد دورا ً جزئيـاً فــي بروزهـا على السـاحة على الصعيـد
 بـأن تشـكل تحديـاً للواليـات املتحـدة بصفتهـا القـوة،العاملـي
.العظمـى املهيمنـة فــي العامل

370
1/8/2019 12:01:30 PM

سلسلة محاضرات ()364

)Lecture Series No. (364

السبت  25مايو 2013

Saturday, May 25, 2013

أ .د .فؤاد كيمن

Prof. Fuat Keyman

مدير مركز إسطنبول للسياسات
أستاذ العالقات الدولية بجامعة سابانجى
الجمهورية التركية

توجهات تركيا وإيران في الشرق
األوسط :سياسات ومصالح
املحـاضة العالقـات الرتكية – اإليرانية التي اتسـمت بالتقلب
تناولـت
َ
على مـدى العقـود الثالثـة األخيرة .فقـد أججـت الهـ ّزات النابعة من
ثـورة عام  1979يف طهران الشـكوك لـدى النخبة العلامنية الحاكمة يف
تركيا عىل مدى الثامنينيات والتسـعينيات من القرن العرشين .والقت
إيـران خلال تلك الفترة الكثري من االنتقادات الرتكية؛ بسـبب أهدافها
املزعومـة لتصدير الثورة اإلسلامية إىل الجارة الشمالية .ومـا بني أوائل
التسـعينيات وسـنوات العقد األول من األلفية الثالثة ،كانت الحكومة
الرتكيـة تضـع الالمئـة على الخاليـا اإليرانيـة يف تركيـا يف االغتيـاالت
السياسـية والعبـث باسـتقرارها .وكثيرا ً مـا كانـت إيـران مـن ناحيتهـا
تنتقـد تركيـا لتدخّلها يف شـؤونها الداخلية من خلال دعمها املعتدلني
واإلصالحيين يف إيـران .وقـد شـهدت العالقـات تحسـناً بعـد وصـول
حـزب العدالـة والتنميـة الحاكـم إىل السـلطة عـام 2002؛ فانتعشـت
العالقـات االقتصاديـة ،وبلـغ التبـادل التجـاري بينهما مسـتويات غري
مسـبوقة .وعلى صعيـد العالقـات السياسـية دافـع رئيـس الـوزراء
أردوغـان وحكومتـه عـن تطبيـع العالقـات بني إيـران وبقيـة املجتمع
الـدويل .واسـتضافت أنقـرة العديـد مـن االجتامعـات مـع ممثلني من
دول رئيسـية لتيسير اندمـاج إيـران يف املنظومـة العامليـة .ودافعـت
حكومـة العدالـة والتنميـة عـن مسـعى إيـران للحصـول على الطاقة
النوويـة لألغراض السـلمية .بيـد أن هذه املوجـة التدريجية من األلفة
والتعـاون بين أنقـرة وطهران ،تبددت مؤخـرا ً يف أعقاب امتـداد الربيع
العـريب إىل سـوريا ،وكذلـك األحـداث األخيرة يف العراق .وأكـد ِ
املحاض
أن الفتـور الحـايل يف العالقـات الرتكية – اإليرانية إمنا يعود إىل اسـتجابة
كل مـن البلديـن تجـاه الربيـع العـريب عىل وجـه الخصوص ،وأسـلوب
املطلوبين بإلحـاح يف املنطقـة.
توجهاتهما نحـو االسـتقرار والسلام
ْ
وناقشـت املحـارضة الخطـوط العريضة التي تنطلق منهـا كل دولة يف
اسـتجابتها للتطـورات الحادثة لـدى جريانها.
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Director, Istanbul Policy Center
Professor of International Relations
Sabancı University, Republic of Turkey

The Approaches of Turkey and Iran to
the Middle East: Policies and Interests
Turkish–Iranian relations have always had its ups and
downs over the last three decades and they have (to some
extent) been shaped once again, this time in the aftermath
of the Arab Spring. The tremors from the 1979 revolution
in Tehran fueled the suspicions of Turkey’s governing
secular elite throughout the 1980s and 1990s. It was in this
period that Iran drew criticism from the secular tenets
of the Turkish republic for its alleged aims to export the
Islamic revolution to its northern neighbor. Between the
early 1990s and 2000s, the Turkish government blamed
Iranian cells in Turkey for political assassinations and
tampering with its stability. Iran, on the other hand, often
criticized Turkey for interfering in its internal affairs
through gestures of support for moderates and reformers
within the mullah regime.
Relations improved after the rise to power in 2002
of the ruling Justice and Development Party (AKP).
Economic relations improved and trade between the
two countries skyrocketed to an unprecedented level. In
terms of politics and foreign relations, Prime Minister
Erdoğan and his cabinet advocated for the normalization
of relations between Iran and the rest of the international
community. The AKP government single-handedly
defended Iran’s quest for a peaceful use of nuclear energy.
However, this progressive wave of amity and cooperation
between Ankara and Tehran has dissipated recently
following the spread of the Arab Spring to Syria and in the
aftermath of recent events in Iraq.
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Thurday, April 18, 2013

Waddah Urabi

Behavioral Modification Specialist
Abu Dhabi Centre for Autism
United Arab Emirates

Raising Awareness about the “Ataya”
Project on Autism
The speaker started his lecture by defining autism
and its main social, communicational, and behavioral
characteristics. He highlighted the importance of
diagnosing autistic children, the most common tools
used to diagnose autism and the modes of safeguarding
autistic children’s futures through a combination of
detection, diagnosis and rehabilitation. The speaker
stressed the importance of opening a window of hope
and opportunity for sufferers of autism and raising
levels of community awareness over the possibility of
integrating individuals that suffer from autism in the
workplace. He spoke of the efforts needed to offer greater
support, such as the provision of computers and tablets
for students at autism centers. The speaker called for
the deployment of new communication and interactive
tools designed for autistic students; adding that the most
difficult problems that arise in terms of dealing with
autistic individuals is their inability to make full use of
programs that are provided by the Abu Dhabi Centre
for Autism and their inability to respond to structured
education. He explained that the direct causes of autism
are still largely unknown but most recent studies show
that genetic and environmental factors may play an
important role in that. He also showed the effective
strategies in the behavioral modification program for
autistic children.
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وضاح عرابي
أخصائي تعديل السلوك
مركز أبوظبي للتوحد
دولة اإلمارات العربية المتحدة

»توعية بخصوص مشروع «عطايا
الخاص باضطرابات التوحد
ِ
املحـاض تعريـف التوحـد وأهـم خصائصـه االجتامعيـة
تنـاول
 وأشـار إىل أهميـة تشـخيص،والتواصليـة والسـلوكية والحسـية
 وأشـهر األدوات املسـتخدمة يف تشـخيص،األطفـال التوحديين
 وكيفية الكشـف والتشـخيص، ومسـتقبل أطفال التوحد،التوحـد
 باإلضافـة إىل فتـح بـاب األمـل للمصابين بالتوحـد،والتأهيـل
وتوعيـة املجتمـع بإمكانيـة دمـج مصـايب التوحـد يف أماكـن
 واملطالبـة بتجهيـز،العمـل وتوحيـد الجهـود لدعـم التوحـد
 إضافـة.أجهـزة الحاسـوب واآليبـاد للطلاب يف مراكـز التوحـد
 وأكد،إىل نشر وسـائل جديـدة لتحسين تواصـل طلاب التوحـد
ِ
املحـاض أن أصعـب املشـكالت يف التعامـل مـع مـرىض التوحـد
تتمثـل يف السـلوكيات السـلبية التـي تـؤدي إىل عـدم اسـتفادته
مـن الربامـج التـي يخضع لهـا يف املركز وعـدم االسـتجابة لقواعد
 وأوضـح أن األسـباب املبـارشة التـي تـؤدي إىل اإلصابـة.التعليـم
 ولكـن،باضطرابـات التوحـد مـا زالـت مجهولـة إىل حـد كبير
معظـم الدراسـات الحديثـة تشير إىل أن الجوانـب الوراثيـة
بين
ّ  كما.والبيئيـة قـد تلعـب دورا ً مهماً يف اإلصابـة بالتوحـد
ِ
املحـاض االستراتيجيات الفعالـة يف برنامـج تعديـل السـلوك
.ألطفـال التوحـد
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االثنني  22إبريل 2013
معالي ليون بانيتا
وزير الدفاع السابق
الواليات المتحدة األمريكية

ميزانية الدفاع األمريكية وتأثيرها
في االلتزامات األمريكية عالمي ًا
املحاضة التحديات االستراتيجية واألمنية التي تواجه الواليات
ناقشـت
َ
املتحـدة على الصعيدين الداخيل والخارجـي ،إذ إن أبرز التحديات التي
تواجههـا اليـوم هـي منع إيـران مـن امتالك السلاح النـووي ،وهو خط
أحمـر لن تسـمح الواليات املتحدة بتجـاوزه ،فضالً عن أن التهديد بغلق
«مضيـق هرمـز» هو خط آخـر أحمر باملطلق ،وكل الخيـارات متاحة يف
حالـة التجـاوز ،فضلاً عـن التحديـات األخـرى املتمثلـة يف التحالف بني
إيـران ونظام بشـار األسـد و«حـزب اللـه» واإلرهاب يف املنطقـة والعامل.
وحـول تخفيـض اإلنفـاق العسـكري األمريكي ،أكـد ِ
املحاض أن سياسـة
تخفيـض اإلنفـاق مل ولن تؤثر يف التزامات الواليات املتحدة نحو حلفائها
ومصالحهـم ،بـل إن السياسـة الدفاعيـة للواليـات املتحـدة يف القـرن
الحـادي والعرشيـن تـم إعدادها ملواجهـة أكرث من عـدو يف وقت واحد،
وعلى سـبيل املثـال ،فإن االسـتعداد قائم للدفاع عـن املصالح األمريكية
يف شـبه القـارة الكوريـة ومواجهـة التهديـدات الكوريـة الشمالية ،ويف
الوقت نفسـه فإن اإلمكانات قامئة للدفاع عن هذه املصالح يف «مضيق
هرمـز» إذا مـا اقتضى األمر ذلـك .كام أكد ِ
املحاض أن الرتكيز يف سياسـة
الواليـات املتحـدة الدفاعيـة ،هـو أن يظل الجيش األمريكي أقوى جيش
يف العـامل ،فضلاً عـن اسـتعداد الواليـات املتحـدة األمريكيـة تكنولوجياً
لحـروب الفضـاء اإللكتروين مـن الخـارج التي ميكـن أن تهـدد مصالحها
وسـيادتها ،فمثل هذه الحرب إذا شـنت عىل الواليات املتحدة األمريكية
مـن دون اسـتعداد لهـا لـن تكـون أقـل من بيرل هاربـر أو  11سـبتمرب
أخـرى ،ألن بإمـكان مثل هذه الحرب أن تشـل ماكينة االقتصاد األمرييك
وبناه التحتية واملصالح القومية التجارية ،لهذا فإن استراتيجية الواليات
املتحـدة األمريكيـة تعتمد اعتامدا ً جوهرياً على التطورات التكنولوجية
والرسعـة الفائقـة يف التحـرك ومواجهة العـدوان واختـزال النفقات التي
باتـت غري رضوريـة ،يف ظل التطـور التكنولوجي.
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Monday, April 22, 2013

HE Leon Panetta

Former Secretary of Defense
United States of America

US Defense Budget and the Impact
on US Global Commitment
This lecture discussed strategic and security challenges
facing the US on both internal and external levels. The
major challenges facing the US today include preventing
Iran from obtaining nuclear weapons, as well as any
threat that Iran may pose to the Strait of Hormuz. All
options are on the table were Iran to cross either of
these red lines. Another challenge presented by Iran is
the alliances it has with the Bashar Al-Assad regime,
Hezbollah and other terrorist groups in the region and
the world.
Regarding the reduction of US military spending,
the speaker stressed that a policy of spending cuts has
not and will not affect the US obligations toward its
allies and interests, but the US defense policy in the
21st century has been prepared to cope with more than
one enemy at a time. For example, the country is ready
to defend US interests in the Korean Peninsula and to
address the aggressive posturing by North Korea.
The speaker also stressed that the US military
remains unrivalled. Panetta said that the US must
defend against cyber-attacks as the next 9/11 or Pearl
Harbor could in all likelihood be a cyber-attack that
paralyzes American infrastructure. That is why the US
strategy relies heavily on technological developments
and the superior speed of movement.
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Wednesday, May 1, 2013

Mark Birdsall

Editor and Managing Director
Eye Spy Intelligence Magazine
United Kingdom

The Future of Intelligence
in the 21st Century
In an ever changing, often unstable and unpredictable
world, the need for governments to secure accurate
intelligence and protect trade secrets has never been
more crucial. Instability, potential threats and political
turmoil continue apace in many countries. This is also
the dawn of a new chapter in communication, whereby
the flow of information is dominated by the Internet.
Infrastructure, technology companies, armed forces
and industry have all become reliant on computer
systems. All are vulnerable to cyber-attacks, security
breaches and espionage. Trying to predict how this will
impact intelligence collection, organization, distribution
and use in the coming decades is very difficult. Some
commentators describe intelligence as information. It
is not; intelligence is far more important and evolves
from information or raw data. Once information is
secured it can be examined, assessed, analyzed, utilized,
distributed, stored or discarded. MI6 describe this
as the “Product.” Various methods can be deployed
to gather information. This lecture highlighted and
examined some of the primary elements of how this is
achieved, as well as various successes and failures, using
case examples to identify results. Finally, the future of
espionage and espionage techniques were discussed.
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2013  مايو1 األربعاء
مارك بيردزل
محرر ومدير

Eye Spy Intelligence مجلة

المملكة المتحدة

مستقبل االستخبارات
في القرن الحادي والعشرين
،ت ُعـ ّد االسـتخبارات ذات أهميـة قصـوى لـدى جميـع الحكومـات
 ويف عـامل متغير ومحـاط بالهواجـس.ً وهـي سـلعة مثينـة جـدا
 ال متكـن معرفة القيمة الحقيقية لالسـتخبارات إال بعد،والشـكوك
 ولكنها، فاالسـتخبارات ليسـت امليدان الوحيـد للحكومة.اختبارها
 ومـع.ت ُسـتخدم مـن قبـل أطـراف معينـة يف عمليـة صنـع القـرار
،ً فقبـل عرشين عاما،التقـدم التقني تتعقد العملية االسـتخباراتية
مل يكـن الفضـاء السـايربي أو اإلنرتنت على لوائح االسـتخبارات أو
 واليـوم ت ُعتبر األنشـطة السـايربية الحقـل االسـتخبارايت.برامجهـا
 سـتظهر أجهـزة ومنظومات، ويف السـنوات املقبلـة.األكثر أهميـة
 واألجهزة التي نسـتخدمها اليوم رمبا يُشـار،ًحاسـوبية أكثر تقدمـا
 ومن غير الحكمة بالنسـبة إىل.»إليهـا بأنهـا «قطـع أثريـة عتيقـة
. أن تتجاهـل العامل السـايربي،الحكومـات
وقد ناقشـت هـذه املحارضة االحتامالت املسـتقبلية لتطور
االسـتخبارات يف القـرن الحـادي والعرشيـن يف ظـل التطـورات
،الهائلـة التـي شـهدها مـا بـات يعـرف بالنظـام العاملـي الجديـد
الـذي أعقـب نهايـة الحـرب البـاردة بانهيـار االتحـاد السـوفيتي
 وركـزت املحـارضة.وتفـكك مـا كان يعـرف باملعسـكر الشـيوعي
 باإلشـارة،عىل األدوار املتغرية لالسـتخبارات يف ظل تلك التطورات
إىل طبيعـة هـذه األدوار مقارنة باألشـكال التقليديـة لعمل أجهزة
.االسـتخبارات
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Tuesday, June 4, 2013

Prof. Loth Bounatiro

Member of the Expert Committee for Monitoring
the Seismic Simulator of Algeria; Director of Research
Institute of Aerospace and Civil Engineering
University of Saab Dahleb, Republic of Algeria

Natural Disaster Scenarios
and Seismic Activity in the
MENA Region
Volcanoes, earthquakes, floods, drought, the ozone layer,
desertification, the moon, the sun, magma, the atmosphere,
plate tectonics, and cyclones are the main actors involved
in a theatrical performance of nature that has continued
since the dawn of time to marvel, amaze, and terrify its
audience from the stage that is our planet.
The management of earthquakes requires an
understanding of the mechanisms that govern the movement
of tectonic plates. These movements are the result of a
multitude of forces acting on our planet, some of which
are external (such as astronomical, luni-solar forces and
planetary perturbations), and some internal (geochemical
and geophysical processes). Also of significance in this
respect is the interaction of the Earth’s magnetic field with
that of the sun. Protection against major risks in the future
will require the use of space technology, and will utilize a new
approach to the study of the earth in its broader environment.
Through the detailed study of these phenomena it is possible
to establish a relationship between seismic, climate and
volcanological phenomena that can explain the nature
of global seismicity, and more specifically that of the
Maghreb and the Middle East. Ultimately this can lead to
the development of a comprehensive disaster management
scheme for major natural hazards that could minimize the
human and material damage they cause around the world.
This scenario has allowed us since 2003 to make predictions
regarding seismic and climate changes and establish a pattern
for use in risk management.
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2013  يونيو4 الثالثاء
 لوط بوناطيرو. د.أ

عضو في لجنة الخبراء لمراقبة جهاز محاكاة
الزالزل في الجزائر ومدير أبحاث في معهد
 جامعة سعد دحلب،الفضاء والهندسة المدنية
 الجمهوية الجزائرية،في البليدة

سيناريوهات الكوارث الطبيعية
واألنشطة الزلزالية في الشرق
األوسط وشمال إفريقيا
املحـاضة قضيـة الـزالزل والكـوارث التـي تعـد مـن أبرز
ناقشـت
َ
 بعد الهـزات األرضية األخرية التي شـهدتها منطقة،قضايـا السـاعة
 وقال.الخليـج العـريب وإيـران حتى أفغانسـتان وباكسـتان والهنـد
إن مناطـق الـزالزل يف العامل تنقسـم من حيث نشـاطها الزلزايل إىل
 وتليها، اليابان وإندونيسـيا: ومنها مناطق يف آسـيا،»ً «سـاخنة جدا
 منطقـة البحر األبيض املتوسـط وإيران:)بدرجـات أقل (متوسـطة
. منطقـة الجزيـرة العربية والخليـج العريب:» ثـم «بسـيطة،وتركيـا
وتعـد منطقـة دولة اإلمـارات العربية املتحدة مـن املناطق الثالثة
مـن حيـث نشـاطها الزلـزايل بحكـم قربهـا مـن اململكـة العربيـة
السـعودية وإيـران اللتين متتلـكان مناطـق نشـيطة يف مجاليهما
 وهنـاك رضورة التخـاذ االسـتعدادات والتدابير الالزمة.الزلزاليين
املبكـرة قبـل وقـوع الـزالزل والكـوارث األخـرى؛ لتجنب الخسـائر
.البرشيـة واملادية قـدر اإلمكان
كما أن هنـاك حاجـة أيضاً إىل دراسـة العالقة بين الظواهر
 حيـث سيسـاعد ذلـك عىل تفسير،الزلزاليـة واملناخيـة والربكانيـة
 وعلى وجه الخصـوص حركة،طبيعـة الحـركات الزلزاليـة العامليـة
، ويف نهايـة املطـاف.الـزالزل يف املغـرب العـريب والشرق األوسـط
ميكـن أن تـؤدي هـذه الدراسـات إىل وضـع خطـة شـاملة إلدارة
 وهـذه الخطة،الكـوارث للتعامـل مـع األخطـار الطبيعيـة الكبرى
قـد تقلـل الخسـائر البرشيـة واملاديـة التي تسـببها تلـك الكوارث
.حـول العامل
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Wednesday, May 8, 2013

Prof. Thomas Lindemann
Professor of Political Science
Artois University (CERAPS Lille 2)
French Republic

Iran: Internal Narratives
and Real Security Challenges
The lecture discussed Iran’s aggressive behavior that has
been characterized by the launching of military threats
including those directed at Israel—in addition to the
threat of nuclear weapons capability that has caused
unrest in various nation–states with shiite majorities.
The possible consequences of Iran’s “activities” for the
Gulf region are far from negligible.
Many explanations have been offered for these
variations in Iranian foreign policy behavior, such as
profit motives, security opportunities brought about by
the spread of technology, or “American” encirclement by
troop deployments in Iraq and Afghanistan. While these
explanations have some merit, they do not answer some
intriguing key questions: why is it that Iranian decisionmakers declare themselves to be a great nuclear power
and threaten Israel before actually being able to employ
a nuclear deterrent? And why is Iran emphasizing
nuclearization in spite of the high economic costs (e.g., in
the form of sanctions) linked to this option? The lecture
showed that the chronological variations in internal
Iranian narratives and foreign policy approaches are
linked to the US and European framing of Iran.
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)369( سلسلة محاضرات

2013  مايو8 األربعاء
 توماس ليندمان. د.أ
أستاذ العلوم السياسية
جامعة أرتوا
الجمهورية الفرنسية

 توجهات الخطاب الداخلي:إيران
»والتحديات األمنية «الحقيقية
املحـاضة السـلوك اإليـراين املتسـم بالتهديـدات
ناقشـت
َ
 والتلميـح بالعسـكرة،العسـكرية ولغـة الرتهيـب ضـد إرسائيـل
النوويـة واملسـاعدة على التحريـض الثـوري يف الـدول ذات
 كام ناقشـت املحارضة تباين سـلوك السياسـة.األغلبيـة الشـيعية
 مثـل الدوافـع املتعلقة باملكاسـب أو الفرص،الخارجيـة اإليرانيـة
األمنيـة الناتجـة عـن انتشـار التقنيـات أو التطويـق األمريكي
 ومـع.إليـران مـن خلال نشر القـوات يف العـراق وأفغانسـتان
أن لهـذه التفسيرات مـا يربرهـا فإنهـا ال تجيـب عـن بعـض
 ملـاذا يعلـن صانعـو القـرار اإليـراين عـن: مثـل،التسـاؤالت
أنفسـهم باعتبارهـم يقـودون دولـة نوويـة كبيرة ويهـددون
إرسائيـل قبـل أن يكونـوا قادريـن على توظيـف هـذا الـردع
النـووي؟ وملـاذا تصر إيـران على الخيـار النـووي على الرغـم
مـن التكاليـف االقتصاديـة العاليـة املرتبطـة بهـذا الخيـار؟ وقـد
ناقشـت املحـارضة أيضـاً التباينـات الزمنيـة يف خطـاب إيـران
الداخلي ونهجهـا يف السياسـة الخارجيـة والصـورة التـي كونتهـا
.الواليـات املتحـدة األمريكيـة وأوروبـا عـن إيـران
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Lecture Series No. (370)

Thursday, May 9, 2013

Dr. Ahmad Shikara
Researcher, ECSSR
United Arab Emirates

Syria and Iraq: Repercussions
and Scenarios of Change
In this lecture, Dr. Ahmad Shikara discussed some of the
unfolding developments that are fuelling the fires in the
already volatile situation found in both Syria and Iraq.
These two strategically important countries are located
at the heart of the Arab world. Both have fallen victim
to erroneous ideological underpinnings implanted by
the ruling Ba’ath parties operating in their respective
territories. Syria has found itself in a state of utter chaos
as a result of the inherently flawed way in which the
Bashar Al-Assad regime has dealt with its opponents. As
for Iraq, the extent of the internal disintegration is truly
alarming; the security vacuum has been filled by a rise in
sectarian tension, which in turn has played directly into
the hands of Iran and its local proxies.
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)370( سلسلة محاضرات

2013  مايو9 الخميس
 أحمد شكارة.د
 مركز اإلمارات للدراسات والبحوث،باحث
 دولة اإلمارات العربية المتحدة،االستراتيجية

..سوريا والعراق إلى أين
التداعيات وسيناريوهات التغيير
تحـدث الدكتـور أحمد شـكارة يف محارضته عن تطـورات األوضاع
املتفجـرة يف كل مـن سـوريا والعـراق وآفاقهـا املحتملـة يف ضـوء
 إذ يتعلـق األمـر ببلديـن،املعطيـات اإلقليميـة والدوليـة املتوافـرة
مركزيين يف العـامل العـريب سـقط كل منهام ضحية قـراءات خاطئة
 فسـوريا وجـدت نفسـها يف.مـن حـزب البعـث الحاكـم فيهما
فـوىض عارمـة نتيجـة افتقـاد نظـام بشـار األسـد مسـتلزمات
 يف حين وصـل،الحكمـة السياسـية يف التعامـل مـع معارضيـه
العـراق إىل مرحلـة مقلقـة مـن بوادر التفـكك الداخيل والتسـيب
 ومن تحوله إىل فضـاء مفتوح للعبث،األمنـي واالحتقـان الطائفـي
.مـن طـرف النظـام اإليـراين ووكالئـه املحليين

Emirates Lectures Series

1/8/2019 12:01:33 PM

Lecture Series No. (371)

Monday, May 20, 2013

Dr. Jamal Khashoggi

)371( سلسلة محاضرات

2013  مايو20 االثنني
 جمال خاشقجي.د

General Manager and Editor-in-Chief
Al-Arab News Channel
Kingdom of Saudi Arabia

مدير عام ورئيس تحرير
قناة «العرب» اإلخبارية
المملكة العربية السعودية

The Role of the Arab Media
in the Internet Age

دور اإلعالم العربي
في عصر اإلنترنت

Dr. Jamal Khashoggi said that his colleagues are working
toward the launch of a new Arabic news channel —the “AlArab News Channel.” In this endeavor, they face a variety of
challenges that any newcomer to the market might expect
to encounter. In addition to the viewers’ expectations, there
are also professional conditions that serious and respectable
media agencies should abide by to elevate the viewers’ mind
and serve the society and its culture.

ِ
املحـاض عـن املسـاعي التـي يقودهـا برفقـة عـدد مـن
تحـدث
 تحـت اسـم قنـاة،زمالئـه لتأسـيس قنـاة إخباريـة عربيـة جديـدة
 واسـتعرض التحديات املتوقعـة والطموحات،«العـرب» اإلخباريـة
املعقـودة عليهـا ومـدى قدرتهـا على التجـاوب مـع توقعـات
 وتحـدث عـن الشروط املهنيـة التـي يجـب أن،املشـاهد العـريب
يتحلى بهـا اإلعالم الجاد واملسـؤول للرقي بعقل املشـاهد وخدمة
.مجتمعـه وثقافتـه

Dr. Khashoggi stressed that the use of aggregators and
the growing capacity of news-making media resources need
to be considered as well as the competitive atmosphere
among journalists. Moreover, the presence of media on
smart phones and tablets is a necessity.

،)Aggregator( كما توقف عنـد عملية اسـتخدام املحتـوى
والقـدرة املتناميـة لوسـائل اإلعلام االجتامعـي التـي باتـت صانعـة
 كام. ومنـاخ التنافس والتسـابق بين الصحفيني،للخبر ومصـدرا ً لـه
تحـدث عـن رضورة حضور الوسـيلة اإلعالمية على الهواتف الذكية
.واألجهـزة اللوحية

The media and broadcasting sector is facing many
ِ
challenges in the age of the Internet. These challenges are  متوقفـاً عنـد،املحـاض أيضـاً إىل تحديـات اإلعلام
وتطـرق
embodied in a triad: the user, the editor and the advertising.  املتمثل يف،التحـدي األكبر الـذي يواجـه اإلعالم يف زمـن اإلنرتنـت
In the same context, Dr. Khashoggi spoke with a  ويف السـياق نفسـه تحدث. واإلعالن، والتحرير، املسـتخدم:ثالثية
foretelling tone about the future of the media. He posed بنبرة اسـترشافية عـن مسـتقبل اإلعلام عرب طـرح تسـاؤالت تدور
questions about viewing news bulletins after five years, ،حـول كيفيـة مشـاهدة النشرة اإلخباريـة بعـد خمـس سـنوات
which device to watch them on, and the future of television.
وعلى أي جهـاز؟ وأي مسـتقبل لجهـاز التلفزيـون؟
Dr. Khashoggi expressed his belief in the perseverance
ِ
عبر
ّ كما
of the media, making a point that journalism remains  عـن إميانـه بدميومـة،املحـاض يف الوقـت نفسـه
and that without it, there would be no content for media  إذ مـن دونها ال، مؤكـدا ً أن مهنـة الصحافـة باقية،وظيفـة اإلعلام
organizations to provide to consumers.
.ميكـن أن يوجـد محتـوى لوسـائل اإلعلام
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Wednesday, May 29, 2013

2013  مايو29 األربعاء

Karim Sadjadpour

كريم سجادبور

Senior Associate Carnegie Endowment for
International Peace, Washington, DC
United States of America

 مؤسسة كارنيجي،باحث أول
 واشنطن،للسالم الدولي
الواليات المتحدة األمريكية

Beyond the 2013 Iranian Presidential Election

2013 ما بعد االنتخابات الرئاسية اإليرانية

Iran remains critical to numerous US national
security challenges, including Syria, Iraq, Afghanistan,
Arab–Israeli peace, terrorism, energy security, and
nuclear proliferation. However, varied attempts by the
Obama administration to compel and coerce Tehran
into a nuclear compromise have failed. Given the
unprecedented international pressure – including US
sanctions against its central bank and the EU oil embargo
– how sustainable is Tehran’s nuclear intransigence?

ِ
املحـاض عـن التهديـد الـذي تشـكله إيـران لألمـن القومي
تحـدث
، والتحديـات التـي تطرحهـا عىل مسـتوى ملفات ســوريا،األمريكي
، واإلرهـاب، والسلام العـريب – اإلرسائيلي، وأفغانسـتان،والعــراق
 وأشـار إىل فشـل السياسة األمريكية. واالنتشـار النووي،وأمن الطاقة
يف إجبـار طهـران على التخيل عـن برنامجها النـووي وتفاقم تأثريات
 وتسـاءل عـن مدى قـدرة طهران عىل،الضغـوط الدوليـة على إيران
.االسـتمرار يف متردهـا النووي

What is Iran’s nuclear “end-game?” Ahead of the
June 14, 2013 presidential election – which will bring
to an end the era of Mahmoud Ahmadinejad – key
questions about Tehran’s internal power dynamics
remain unclear. Who is Supreme Leader Ayatollah
Ali Khamenei’s preferred candidate? Does 79-year-old
former President Hashemi Rafsanjani stand a chance of
winning? How will the regime manage Ahmadinejad’s
abdication from power, especially if his close confidant
Rahim Mashaei is either not permitted to run or
loses the election? What is the likelihood of a popular
uprising, similar to that of 2009? Can the 73-year-old
Supreme Leader Ayatollah Khamenei retain his tight
grip on power, or has Tehran morphed from a clerical
autocracy into a military dictatorship ruled by the
Iranian Revolutionary Guards? Could the election of
a more moderate Iranian president alter Iran’s nuclear
policies, or lead to a diplomatic breakthrough with the
United States? At a time of unprecedented turmoil in the
Middle East, just how stable is the Iranian regime?
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ِ
املحـاض سـيناريوهات ما بعد
ويف هـذا السـياق اسـتعرض
 – التـي سـتنهي2013  يونيـو14 االنتخابـات الرئاسـية املقـررة يف
عهـد محمـود أحمدي نجاد – يف ضوء تفاعالت ديناميات السـلطة
 وأمـام ضبابيـة املشـهد السـيايس.الداخليـة الفاعلـة يف طهـران
ِ
املحـاض جملـة تسـاؤالت شـملت املرشـح املفضـل
اإليـراين قـدم
 وهل هناك فرصـة لفوز الرئيس،لـدى القائـد األعىل علي خامنئي
 عامـاً؟ وكيـف سـيعالج79 السـابق رفسـنجاين البالـغ مـن العمـر
 خاصة إذا خرس املرشـح،النظـام تنـازل أحمدي نجاد عن السـلطة
املقـرب منـه رحيـم مشـايئ االنتخابـات أو مل يُسـمح لـه بخوضها؟
 مشـابهة ملـا حـدث إثـر،ومـا احتماالت نشـوب انتفاضـة شـعبية
؟ وهـل يسـتطيع القائد األعىل علي خامنئي2009 انتخابـات عـام
 عامـاً مواصلـة اإلمسـاك بزمـام السـلطة73 البالـغ مـن العمـر
 أم إن طهـران تحولـت مـن نظـام األوتوقراطيـة،بقبضـة محكمـة
الدينيـة إىل ديكتاتوريـة عسـكرية تخضـع لحكـم الحـرس الثـوري
اإليـراين؟ وهـل سـيؤدي انتخـاب رئيـس إيـراين أكثر اعتـداالً إىل
 أم سـيؤدي إىل تحقيق اخرتاق،تغيير السياسـات النوويـة اإليرانية
دبلومـايس مـع الواليـات املتحـدة؟ ويف مرحلـة تئ ّن فيهـا منطقـة
 إىل أي مدى يتمتع،الشرق األوسـط مـن اضطرابات غير مسـبوقة
النظـام اإليراين باالسـتقرار؟
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Tuesday, June 4, 2013

Dr. Terrence Pierson

Vice President of Global Climate Change and
Environmental Sciences, RTI International
United Arab Emirates

)373( سلسلة محاضرات

2013  يونيو4 الثالثاء
 تيرنس بيرسون.د
نائب رئيس وحدة التغير المناخي العالمي
 معهد األبحاث الدولي،والعلوم البيئية
دولة اإلمارات العربية المتحدة

Environmental Successes and
Challenges in the United Arab Emirates

النجاحات والتحديات البيئية
في دولة اإلمارات العربية المتحدة

Many people think of Abu Dhabi as an Emirate with vast oil
wealth. The Emirate is home to islands, beaches, deserts, and
the diverse species that thrive in these pristine marine and
terrestrial environments. The deserts contain special habitats
and areas where unique animals and plants live. Fishermen,
farmers, falconers, family members, boat enthusiasts, and
tourists enjoy these natural areas in a number of ways. Each
of these environmental settings has both economic value
and other intrinsic benefits. Threats to the value of Abu
Dhabi’s environmental assets include rapid industrialization,
climate change, population growth, increases in waste and
pollution, etc. For example, air quality can be affected by the
high energy use needed to power development and support
a higher standard of living. The marine environment can be
altered due to higher pollutant and heat loads. Solid waste
– when not managed properly – can lead to polluted soil,
groundwater, and marine water. Groundwater depletion
is another environmental impact that can occur with
rapid development. Abu Dhabi Emirate pursues active
measures to protect its environment and counteracts these
threats. Specifically, the Emirate protects human health
and the natural environment in ways that are essential to a
sustainable economy. For example, the Environment Agency
– Abu Dhabi (EAD) has established a robust environmental
permitting/inspection/compliance system, which conducts
ongoing monitoring of the environment, and prepares
detailed reports on the state of the environment. Abu Dhabi
aspires to create a world class environmental governance
program. One characteristic of such a program is a research
function that can support science- or evidence-based
decision making.

ِ
املحـاض عـن ثـروات إمـارة أبوظبـي التـي تتعـدى اإلمكانيات
تحـدث
 فإمـارة أبوظبي تضم.النفطيـة لتشـمل مزايـا البيئة والطبيعة الجميلـة
 وأنواعـاً مختلفة من،كثيرا ً مـن الجزر والشـواطئ واملناطـق الصحراوية
.الكائنات التي تتكاثر يف هذه البيئات الربية والبحرية النظيفة واملميزة
،ويوجـد مـن ضمن زوارها صيادو األسماك واملزارعون وصيـادو الصقور
. وغريهم...،والسـياح
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ِ
املحـاض إن لكل واحدة من هذه املنظومات البيئية قيمة
وقـال
 وبالتايل وجبت حاميتهـا من جملة،اقتصاديـة وفوائـد أخـرى جوهريـة
التهديـدات التـي تعرتضهـا مـن قبيـل انعكاسـات التحـول الرسيع نحو
...، وازديـاد النفايات والتلوث، والنمو السـكاين، والتغري املناخي،الصناعة
 مشيرا ً إىل أن نوعية الهواء ميكن أن تتأثر بسـبب االسـتهالك العايل،إلخ
 والبيئة.للكهرباء الالزمة لتغذية التنمية وتوفري مستوى املعيشة املرتفع
البحريـة ميكـن أن تتغري بسـبب ازدياد املـواد امللوثة وحمـوالت الحرارة
 كما أن النفايـات الصلبـة ميكن أن.)...(محـركات التكييـف والسـيارات
 إذا مل تتم معالجتها،تـؤدي إىل تلـوث الرتبة واملياه الجوفيـة ومياه البحر
. وأشـار إىل تأثير نضوب املياه الجوفيـة يف البيئة.بشـكل صحيح
ِ
املحـاض مجهـودات السـلطات املختصـة يف إمـارة
كما اسـتعرض
 وتوقف عنـد إجراءات،أبوظبـي لحاميـة بيئتها والتصـدي لتلك التهديـدات
هيئـة البيئـة يف أبوظبي التي وضعت نظامـاً بيئياً حازماً للرتخيص والتفتيش
 وإعـداد تقاريـر تفصيليـة دورية حول، ومراقبـة مسـتمرة للبيئـة،وااللتـزام
.وضـع البيئة
ِ وتطـرق
املحاض أيضـاً إىل تطلعات إمـارة أبوظبي لوضع برنامج
 تتجلى أهـم مزايـاه يف إجـراء بحوث مكرسـة،عاملـي للحوكمـة البيئيـة
 واتخاذ اإلجـراءات،لدعـم صناعـة القـرار املبنـي على العلـم أو الدليـل
 وحامية،الكفيلـة بتعزيز حاميـة الرتاث الطبيعي الغني واملحافظة عليه
.صحة سـكان اإلمـارة ورفاهيتهم
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Sunday, September 29, 2013

Dr. Diane K. Wagener

Principal Scientist in Epidemiology
and Public Health, RTI International
United States of America

Agent-Based Modeling
and Infectious Disease Agents
Quantitative and analytic methods represent tools that
can be used to understand a broad range of processes that
depend on interactions between individuals or groups
of people, for instance from economic change to social
disorder. Dr. Diane K. Wagener discussed the use and
advances based on these tools for understanding the spread
of disease, focusing on research conducted as part of the
Models of Infectious Disease Agents Study (MIDAS). The
rising threats of avian influenza (bird flu) and SARS-like
diseases such as the currently circulating MERS-CoV as
well as concerns about a biodefense emergency convey the
need to prepare for, detect, and confront rapidly spreading,
infectious diseases. With the advent of cheap and powerful
computers, a new set of methods called agent-based models
(AMBs) have become commonplace and have emerged as
powerful alternatives to traditional modeling approaches.
Two compelling traits of ABMs are the use of flexible
population-mixing rules of behaviors, and the ability to
describe population movements and contacts at a close and
personal level of detail. ABMs have made a number of key
contributions in evaluating potential responses to emerging
infections, estimating key epidemiologic properties
of emerging infections, and characterizing features of
infectious diseases. Depending on the level of detail in
the data sources used to build the synthetic populations,
geographically-specific and time-specific differences can be
captured for very small areas. These synthetic populations
can be overlaid with behaviors – such as international airline
travel or domestic commuting, participation in public
health initiatives such as vaccination, or self-isolation in
response to outbreaks – to build models that can be used
to test impact of various mitigation and control responses.
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2013  سبتمرب29 األحد
 واجنر. ديان ك.د
كبيرة العلماء في علم األوبئة والصحة
»العامة بمعهد «آر تي آي إنترناشونال
الواليات المتحدة األمريكية

النمذجة المبنية على أساس العامل
المس ِّبب ومسببات األمراض السارية
ِ ناقشـت
 مع،املحاضة اسـتخدام األدوات املتاحة لفهم انتشار األمراض
الرتكيـز على األبحـاث التـي أجريت كجـزء من دراسـة منـاذج العوامل
 وقالـت إن التهديـدات املتزايـدة واملتمثلة.املسـببة لألمـراض املعديـة
 مثل،يف أمـراض خطيرة كإنفلونزا الطيور واألمراض الشـبيهة بالسـارس
 تبين لنا مـدى الحاجـة إىل التأهب اللازم فيام يتصل،فيروس كورونـا
 وذكـرت أنه يف ظل.ًباألمـراض املتفشـية واكتشـافها ومواجهتهـا رسيعا
ظهـور أجهـزة الكمبيوتر صارت مجموعة جديـدة من الطرق املعروفة
 وظهرت،باسـم «النمذجة املبنية عىل أسـاس العامل املسـبِّب» شائعة
 وهـي تتميـز باسـتخدام قواعـد،كبدائـل قويـة للنمذجـة التقليديـة
 وكذلـك القدرة عىل وصـف حركات،السـلوك املرنـة ملـزج املجتمعـات
 وأضافـت أن النامذج القامئة عىل أسـاس.املجتمعـات ونقـاط االتصـال
العامل املسـبِّب قدمت عددا ً من اإلسـهامات الرئيسية يف سياق تقييم
 وتقييم الخصائص،ردود األفعـال املحتملـة لحاالت العدوى املسـتجدة
 وتوصيـف سمات،الوبائيـة الرئيسـية لحـاالت العـدوى املسـتجدة
.األمـراض املعدية
وقالـت إنـه اسـتنادا ً إىل مسـتوى التفاصيل يف مصـادر البيانات
 ميكن رصد أوجه االختالف،املستخدمة يف بناء املجتمعات االصطناعية
 وإنـه من املمكن،الجغرافيـة والزمنيـة لـكل منطقة صغيرة عىل حدة
 مثل السفر الجوي،إضفاء سـلوكيات عىل تلك املجتمعات االصطناعية
 أو املشـاركة يف مبـادرات الصحة العامة،الـدويل أو التنقلات الداخليـة
 أو العزلـة الذاتيـة اسـتجابة لحـاالت تفشي األمـراض؛،مثـل التطعيـم
وذلـك لبنـاء مناذج ميكن اسـتخدامها الختبـار أثر ردود األفعـال الرامية
ِ
املحـاضة
 كما توقفـت.إىل تخفيـف أثـر األمـراض والسـيطرة عليهـا
عنـد أهميـة أبوظبـي باعتبارهـا وجهة مهمـة للمسـافرين يف املنطقة
 أهمية، ومن ثم،والعـامل ومخاطر انتقال األمراض املعدية بسـبب ذلك
«النمذجـة املبنيـة على أسـاس العامـل املسـبِّب» يف املسـاعدة على
.اسـتيعاب انتشـار األمراض املعدية والسـيطرة عليها
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Wednesday, October 9, 2013

Dr. Abdullah Al Seyid
Walad Abah

Professor of Philosophy and Social Studies
University of Nouakchott, Islamic Republic of Mauritania

New Arab Political Geography
The Arab world is currently witnessing qualitative shifts
that are affecting state structures and the very nature of
their political systems, reflecting the deep crisis belied by
circumstantial evidence of mobility born of the so-called
Arab Spring.
This lecture aimed to provide insight into the
new Arab political geography, based on the following
three determinants: the first is the ongoing political
reconstruction of the region, with the emergence of new
political constructs outside the control of the central
state, and in some cases representing totally separate
systems, albeit without international recognition (e.g.,
Iraqi Kurdish areas, Gaza and Northern Somalia, etc.).
The second is sovereignty: while the structure of the
modern nation–state is founded on the principle of
absolute sovereignty, the new Arab political geography
has revealed the emergence of tangled, multiple and
sometimes conflicting interpretations of sovereignty, the
impacts of which render countries vulnerable to being
described as “failed states” in contemporary political
science parlance—although this argument warrants
careful scrutiny. The third determinant is legitimacy: the
current political geography of the modern Arab state
poses fundamental problems arising from the experience
of democratic transition in Arab Spring countries.
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2013  أكتوبر9 األربعاء
 عبداهلل السيد ولد أباه.د
أستاذ بقسم الفلسفة والدراسات
االجتماعية بجامعة نواكشوط
الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

الجغرافيا السياسية العربية الجديدة
ِ
املحـاض إىل التحـوالت النوعيـة الراهنـة التـي متـس بنيـة
أشـار
الدولـة وطبيعـة النظـام السـيايس يف العـامل العـريب؛ مـا ينـم عـن
أزمـة عميقـة تتجـاوز املعطيـات الظرفيـة ملـا يطلـق عليـه حركية
.الربيـع العـريب
ِ
املحـاض إىل الكشـف عـن معطيـات الجغرافيـا
وسـعى
 يف اتجاهاتهـا ومسـارات تشـكلها،السياسـية العربيـة الجديـدة
 أولهـا املجـال اإلقليمـي الـذي يشـهد،مـن خلال محـددات ثالثـة
،إعـادة تشـكل واسـعة ببروز أمنـاط جديـدة مـن البنـاء السـيايس
 تصـل يف بعـض األحيان إىل،خـارج نطـاق تحكـم الدولـة املركزيـة
 الكيان الكردي: (مثـال،االنفصـال التـام ولـو دون االعتراف الدويل
،) ودولة الصومال الشمالية، والكيان الفلسـطيني يف غزة،العراقي
 وذلـك لكـون الجغرافيـا السياسـية،واملحـدد الثـاين هـو السـيادة
 تكشـف عـن انبثـاق دوائـر سـيادية متشـابكة،العربيـة الجديـدة
ومتعـددة ومتعارضـة أحيانـاً؛ مـا وصـل مـداه يف البلـدان التـي
أطلقـت عليهـا الدراسـات السياسـية الحديثـة مصطلـح «الـدول
 حيـث إن الجغرافيـا، واملحـدد الثالـث هـو الرشعيـة،»الفاشـلة
 صارت تطرح اليوم إشـكاالت،السياسـية العربيـة للدولـة الحديثة
 كشـفت عنها تجـارب االنتقال،محوريـة حول محددات السياسـة
.الدميقراطـي املتعثرة يف بلـدان الربيـع العـريب
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Thursday, November 14, 2013

2013  نوفمرب14 الخميس

Dr. Huda Al-Nuaimi

 هدى النعيمي.د

ECSSR
United Arab Emirates

UAE Foreign Policy
The speaker discussed foreign policy of the United Arab
Emirates and its contribution toward enhancing the
status of the UAE on both regional and international
levels. Dr. Huda Al-Nuaimi highlighted the keenness
of the UAE leadership to establish balanced relations
with countries in the region and beyond on the basis
of mutual respect, reciprocity, rationality and openness;
and noted how each of which has helped the UAE
improve and develop its international relations.
The speaker noted that the wise leaders of the UAE
recognize the importance of engaging in international
affairs, and their vision deftly guides the nation’s
international approach in a way that harnesses each
opportunity in an advantageous way. She said that the
UAE has also been able to maintain an efficient balance
between domestic and foreign affairs in order to ensure
the highest levels of security and stability.
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مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية
دولة اإلمارات العربية المتحدة

السياسة الخارجية
لدولة اإلمارات العربية المتحدة
ِ
املحـاضة السياسـة الخارجيـة لدولـة اإلمـارات العربيـة
تناولـت
 التـي احتلـت مكانـة مرموقـة على املسـتويني اإلقليمي،املتحـدة
والـدويل نتيجـة حـرص القيـادة اإلماراتيـة على إقامـة أفضـل
الصلات اإلقليميـة والدوليـة املتوازنـة ذات الجوانـب املتعـددة
مـن منطلـق التكافـؤ والندّيـة املشـفوعة بسـلوك عقلاين يعكـس
الحكمـة وسـعة الصـدر التـي رسـخت انفتاحـاً سياسـياً أسـهم يف
.تعزيـز العالقـات اإلماراتيـة – الدوليـة وتطويرهـا
ِ
املحـاضة أن النخبـة السياسـية اإلماراتيـة تـدرك
وأضافـت
طبيعـة السـلوك السـيايس الخارجـي الـذي يتعين على الدولـة
 وال تغفـل أهميـة االنغماس يف التفاعلات الدوليـة،اتباعـه
لالسـتفادة مـن اإلمكانـات والفـرص مـع الحرص عىل االسـتمرار يف
تبنـي سياسـة تجمـع بين التـوازن الداخلي والخارجي وصـوالً إىل
.أكبر قـدر ممكـن مـن األمـن واالسـتقرار
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األحد  17نوفمرب 2013
د .عبداهلل الشيـبة
مدير التدريب التخصصي
الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث
دولة اإلمارات العربية المتحدة

)Lecture Series No. (377

Sunday, November 17, 2013

Dr. Abdallah Al-Shaiba
Head of NCEMA’s Specialized
Training Unit
United Arab Emirates

دور برامج التعليم العالي في إعداد
The Role of Higher Education Programs in
Preparing UAE Nationals for Employment:
مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة
Current Issues and Challenges
لشغل الوظائف :القضايا والتحديات الراهنة
ِ
تحـدث
املحـاض عـن واقـع وآفـاق املنظومـة التعليميـة بدولـة The UAE has witnessed substantial challenges in terms
اإلمـارات العربيـة املتحـدة ومـا تجابهـه مـن تحديـات ،خاصـ ًة of the outcomes of higher education institutions and the
على مسـتوى الناتـج التعليمـي الخـاص مبؤسسـات التعليـم العايل increasing level of unemployment among UAE nationals.
وانعكاسـات ذلـك على مسـتوى البطالـة بين املواطنين.
There are 78 higher education institutions in
املحـاض أن عـدد مؤسسـات التعليـم العـايل يف دولـة the UAE, including three government institutions,
ِ
وذكـر
and the assumption is that these establishments
اإلمـارات العربيـة املتحـدة بلـغ  78مؤسسـة ،منها ثالث مؤسسـات employ a strategy that prioritizes the preparation
حكوميـة ،وعلى الرغـم مـن توافرهـا املفترض على استراتيجية of Emirati graduates for employment in the local
مدروسـة تعطـي األولويـة إلعـداد الخريجين اإلماراتيين ملتطلبـات labor market. However, some employers have noted
سـوق العمـل املحليـة ،فـإن بعـض أربـاب العمـل عبروا عـن عدم that graduates are not suitably qualified to enter the
رضاهـم عـن األداء املهنـي للخريجين وضعـف تأهيلهـم لدخـول workforce, particularly in the private sector, and
)according to the Federal National Council (FNC
سـوق العمـل ،والسـيام يف القطـاع الخـاص.
unemployment among nationals reached 13 percent in
وبحسـب «املجلـس الوطنـي االتحـادي» ،فإن نسـبة البطالة 2013, representing 40,000 Emiratis. This situation has
بين املواطنين بلغت  %13خلال عـام 2013؛ أي إن هناك  40ألف been accompanied by a fall in the number of Emiratis
إمـارايت عاطـل عـن العمـل .ويأيت هـذا الوضـع مصحوبـاً بانخفاض employed in the private sector, which accounts for only
أعـداد اإلماراتيين العاملين يف القطـاع الخـاص ،والـذي يوفـر seven percent of the national workforce, according to
the Ministry of Economy.
ما نسـبته  %7فقط للقـوى العاملة الوطنية ،وفقاً لـوزارة االقتصاد.
املحـاض إىل مسـألة إعـداد املواطنين اإلماراتيين This lecture tackled the issue of preparing UAE
ِ
كما تطـرق
locals for employment during higher education, and its
وتأهيلهـم لسـوق العمل خالل فترة التعليم العـايل ،وتأثريه املحتمل potential impact on Emiratization. The opinions of four
يف التوطين .واسـتعرض آراء األطـراف األربعـة املؤثـرة واملعنيـة بهذه – key stakeholders involved in this issue were reviewed
املسـألة ،وهـي :مؤسسـات التعليـم العـايل؛ وهيئـة تنميـة وتوظيف higher education institutions, TANMIA (the National
املـوارد البرشيـة الوطنيـة «تنمية»؛ والخريجـون اإلماراتيـون؛ وأرباب Human Resources Development and Employment
Authority), UAE graduates and employers.
العمل.
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األربعاء  4ديسمرب 2013

Wednesday, December 4, 2013

د .إبتسام الكتبي

Dr. Ebtesam Al-Ketbi

رئيسة مركز اإلمارات للسياسات
دولة اإلمارات العربية المتحدة

وثيقة قيم وسلوكيات
المواطن اإلماراتي
املحـاضة حـول مفهـوم املواطنـة واملبـادئ والقيـم والعـادات
دارت
َ
والسـلوكيات التي تسـهم يف تشكيل شـخصية املواطن ومتنحها خصائص
مت ّيـزه عـن غريه مـن املواطنين يف الـدول األخرى .وقـد قدّمـت الدكتورة
إبتسـام الكتبـي يف بدايـة املحارضة التهنئة لسـعادة الدكتور جامل سـند
السـويدي ،مديـر عام مركـز اإلمارات للدراسـات والبحوث االستراتيجية،
بتكريـم صاحب السـمو الشـيخ خليفة بن زايـد آل نهيان ،رئيـس الدولة
– حفظه الله – لسـعادته مبنحه وسـام «جائزة رئيس الدولة التقديرية»
تقديرا ً للسيرة الوطنية الطيبـة ،واإلنجازات املخلصة التـي قدّمها ،وكونه
مثـاالً يحتـذى بـه ،ومنوذجـاً يف مجـال «دعـم قيـم العطـاء» ،معربة عن
تقديرها الخاص لسـعادة الدكتور جامل سـند السـويدي ،مدير عام مركز
اإلمارات للدراسـات والبحوث االسرتاتيجية ،عىل تشجيعه إعداد البحوث
املتخصصة ،خاصة ما يتعلق باملوضوعات الوطنية ،وعىل حرصه
العلمية
ّ
الدائـم عىل عقـد املؤمترات والندوات واملحـارضات ذات العالقة بالقضايا
الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة ،مشـيدة بجهـود سـعادته يف جعـل مركز
اإلمارات للدراسـات والبحوث االستراتيجية قيمة علمية رفيعة املستوى،
مـا بـ ّوأه سـمعة محليـة وعربيـة ودولية ،أ ّهلتـه لنيل الكثري مـن الجوائز
وشـهادات التقديـر .وتناولـت بعـد ذلـك يف محارضتهـا مفهـوم املواطنة
وعرفتهـا بأنهـا صفـة املواطـن التـي تحـدد حقوقـه وواجباتـه الوطنيـة،
وقالـت إن الفـرد يعـرف حقوقـه ويـؤدي واجباتـه عـن طريـق الرتبيـة
الوطنيـة ،وتتم ّيـز املواطنـة بنوع خاص مـن والء املواطن لوطنه وخدمته
يف أوقـات السـلم والحـرب والتعـاون مـع املواطنين اآلخريـن عن طريق
العمل املؤسسـايت والفردي الرسـمي والتطوعي يف تحقيق األهداف التي
يصبـو إليهـا الجميـع وتو ّحد مـن أجلها الجهود وترسـم الخطـط وتوضع
املوازنـات ،مؤكـدة أن املواطنـة ال ب ّد من أن متارس بدوافع ذاتية وقناعات
نابعـة مـن اإلميـان بأهميّتهـا ،حيـث إن املواطنـة الحقّة تظهر يف سـلوك
املواطـن ومعامالتـه املختلفة مـع اآلخرين.
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President of the Emirates Policy Center
United Arab Emirates

The Emirati Citizen’s Code
of Values and Conduct
At the beginning of the lecture, Dr. Ebtesam Al-Ketbi
congratulated HE Dr. Jamal Sanad Al-Suwaidi, Director
General of the Emirates Center for Strategic Studies
and Research (ECSSR) for being honored with the
“Head of State Merit Award” by HH Sheikh Khalifa bin
Zayed Al Nahyan, President of the UAE, in recognition
of his sincere efforts and achievements, and being
an inspirational role model to others. She expressed
her sincere appreciation to HE Dr. Jamal Sanad AlSuwaidi for the active role he has played in promoting
specialized academic research in support of the UAE’s
national interests, and for his determination to hold
regular conferences, seminars and lectures that focus on
national, regional and international issues.
During the lecture itself, Dr. Al-Ketbi talked about
the concept of citizenship and described it as the central
characteristic that defines the rights and national
duties of individuals. She added that male and female
citizens know their rights and duties as a result of
national education and based on an understanding
that citizenship involves a special kind of loyalty that
the citizen has to their nation. For example, this loyalty
is often expressed by those who serve their nation
during times of war and peace alike, and those who
conduct official and voluntary work for the good of the
nation and society as a whole. Dr. Al-Ketbi stressed that
citizenship must be driven by a degree of self-motivation
and realization of their own individual importance.
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Lecture Series No. (379)

Monday, December 23, 2013

Dr. Sultan Mohammed Al-Naeimi
Researcher in Political Affairs
United Arab Emirates

Iran: Between Ahmadinejad
and Rouhani
As soon as Hassan Rouhani took over the reins of power,
Iran began to show more openness to the world, largely
regarding – but not limited to – the issue surrounding
its nuclear program. Improving relations with Iran’s
neighbors – especially the GCC states, and Saudi Arabia
in particular – came at the top of the list of priorities of
the Iranian government under President Hassan Rouhani,
who described them as “sister” countries. Visits by the
Iranian foreign minister to a number of GCC countries
are in keeping with this new priority.
This new policy was accompanied by a number of
puzzling questions for most observers of regional affairs;
for example, was the arrival of Rouhani the reason for such
openness, or had other factors contributed to this new trend?
If so, were these factors unique to the Rouhani era, or part
of the legacy of his predecessor, Mahmoud Ahmadinejad?
How important is it to recognize the difference between the
Iranian regime and the Iranian government, and what is the
common link between the two? What are the fundamentals
that must be taken into consideration when extrapolating
the future of Iran’s new approach? And what is the true
potential of this trend toward openness to the world,
especially to the GCC countries?
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)379( سلسلة محاضرات

2013  ديسمرب23 االثنني
 سلطان محمد النعيمي.د
باحث في الشؤون السياسية
دولة اإلمارات العربية المتحدة

 بين أحمدي نجاد:إيران
وروحاني
ِ
،املحـاض عـن تطـورات املشـهد السـيايس يف إيـران
تحـدث
مشيرا ً إىل ترافـق وصـول حسـن روحـاين إىل سـدة الحكـم مـع
 والسـيام فيما يتعلـق،بدايـة انفتـاح إيـران على العـامل الخارجـي
 وأضـاف أن ذلـك االنفتـاح مل يقتصر عىل هذا.بربنامجهـا النـووي
 وخاصـة دول، بـل جـاءت دول الجـوار اإليـراين،امللـف فحسـب
 على رأس، ويف مقدمتهـا اململكـة العربيـة السـعودية،الخليـج
أولويـات حكومـة الرئيـس اإليـراين حسـن روحـاين التـي وصفهـا
 وقـد جـاءت زيـارة وزيـر الخارجيـة اإليـراين.بالـدول الشـقيقة
لعـدد مـن دول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربية لتسير يف
.هـذا الركـب
ِ
املحـاض إىل أن هـذه السياسـة اإليرانيـة الجديـدة
وأشـار
تثير الكثير مـن التسـاؤالت املحرية لـدى معظم املراقبني لشـؤون
، هل كان وصول روحاين سـبباً لهـذا االنفتاح:املنطقـة؛ ومـن ذلـك
أم إن هنـاك عوامـل أخـرى لعبـت دورها يف هـذا التوجه الجديد؟
 فهل تعود إىل فترة روحاين التي،وإذا كانـت هنـاك عوامـل أخـرى
 أم إنهـا كانت جـزءا ً من الرتكـة التي ورثها عن سـلفه،بـدأت للتـ ّو
أحمـدي نجـاد؟ ومـا أهميـة إدراك الفـرق بين النظـام اإليـراين
والحكومـة اإليرانيـة؟ ومـا الرابـط املشترك بينهما؟ ومـا الركائـز
،التـي تجـب مراعاتهـا يف اسـتقرائنا ملسـتقبل االنفتـاح اإليـراين
،وواقعيـة توجهـات انفتـاح الحكومة اإليرانية الجديـدة عىل العامل
وخصوصـاً دول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربية؟
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Prof. Mohammed Yunus

)380( سلسلة محاضرات

2014  يناير8 األربعاء
 محمد يونس. د.أ

Nobel Peace Prize Laureate
President of Yunus Center, Founder of Garameen Bank
People’s Republic of Bangladesh

حائز جائزة نوبل للسالم
) مؤسس بنك جرامين (الفقراء،رئيس مركز يونس
جمهورية بنغالديش الشعبية

Socio-commercial Businesses:
A Way to Solve Critical Problems

 طريقة لحل:األعمال التجارية االجتماعية
المشكالت األكثر إلحاح ًا في المجتمع

At the beginning of his lecture, Dr. Mohammed Yunus
expressed his appreciation for the humanitarian role that the
UAE has played worldwide. He lauded the academic efforts
of the ECSSR on the local, regional and international levels,
and congratulated HE Dr. Jamal Sanad Al Suwaidi, ECSSR
Director General on the “benevolence” and contributions
of this “international, not just Emirati, center.” He presented
his own experience in promoting the idea of mini loans to
the poor who dwell in the rural areas of Bangladesh. So
much so that he would lend the poor from his own money
in order to start small projects that would prevent them
from begging. He indicated that most borrowers were the
women who lived in his village, after which the idea was
transferred to the neighboring villages. Dr. Yunus said that
the poor who paid back their debts were about 97 percent,
a percentage higher than that of the rich and those who had
incomes and credits for their loans. This continued until the
idea of lending spread throughout the country’s villages, and
then into Turkey. He added that the loans started to become
small non-profit projects of which the people benefited
first and foremost. He pointed out that the number of
borrowers in his country amounted to 11.5 million, out of
167 million borrower worldwide. He said that Garameen
Bank has expanded and has 2,600 branches in all the villages
of Bangladesh. Moreover, it has branches abroad, and its
activity reached the United States of America where the
number of borrowers in New York reached 20,000. Likewise,
the commitment to paying back the loans amounted to 99
percent. Dr. Yunus criticized the profit-making interest taken
by the banks, which makes these institutions inhumane.
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أعـرب الدكتـور محمـد يونـس يف مسـتهل محارضتـه عن تقديـره للدور
اإلنسـاين النبيـل الـذي تضطلـع بـه دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة
 وأشـاد بالجهود العلمية ملركز اإلمارات،وقيادتها الرشـيدة يف بلدان العامل
للدراسـات والبحـوث االستراتيجية على الصعـد املحليـة واإلقليميـة
، مدير عام املركز، وهنأ سـعادة الدكتور جامل سـند السـويدي،والدولية
.»على عطـاءات هـذا املركـز «العاملـي وليـس اإلمـارايت فحسـب
واسـتعرض تجربتـه الخاصـة يف الرتويـج لفكرة القـروض الصغرية
 حتى اضطـر إىل إقـراض الفقراء من،للفقـراء يف قـرى بنغالديـش النائيـة
 وأشار.جيبه الخاص إلنشـاء مرشوع صغري يغنيهم عن الحاجة والتسـول
إىل أن أكثر املقرتضين كانـوا مـن النسـاء يف قريته ثم انتقلـت الفكرة إىل
.القرى الصغيرة املحيطة
وأوضـح يونـس أن نسـبة الفقـراء الذين سـددوا قروضهـم املالية
 وهـي أكثر بكثير جـدا ً مـن نسـب تسـديد األثريـاء،%97 بلغـت نحـو
 حتـى إن فكـرة إقـراض الفقـراء،وذوي الدخـول واالئتامنـات لقروضهـم
 ثـم أخـذت تنترش،انتشرت يف جميـع أرجـاء القـرى واملناطـق يف بلاده
 وذكـر أن فكـرة القـروض بدأت تتحول إىل مشـاريع تجارية غري.يف تركيـا
.ربحيـة املسـتفيد األول منهـا هو الشـعب
11.5 وأشـار إىل أن عـدد املقرتضين الفقـراء يف بلاده بلـغ نحـو
مليـون مقترض يف وقـت يبلـغ عدد املقرتضين يف العامل مـن الفقراء نحو
2600  وأوضح أن «بنك جرامني» توسـع وبات لديه. مليـون مقترض167
 ووصل، كام صارت لـه فروع يف الخـارج،فـرع يف جميـع قرى بنغالديـش
 حيث،نشـاطه إىل الواليـات املتحـدة األمريكيـة فافتتح فروعاً عـدة فيها
 كما، ألـف مقترض20 بلـغ عـدد املقرتضين يف نيويـورك وحدهـا نحـو
 وانتقـد الفوائد الربحية التي.%99 بلـغ االلتزام بتسـديد القروض نسـبة
.تتقاضاهـا البنـوك مـن النـاس لتجردها من الصبغة اإلنسـانية
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Wednesday, January 15, 2014

HE Julia Gillard

Former Prime Minister
Commonwealth of Australia

)381( سلسلة محاضرات

2014  يناير15 األربعاء
معالي جوليا جيالرد
رئيسة الوزراء السابقة
كومنولث أستراليا

The UAE and Australia:
A Roadmap for Future Cooperation

:دولة اإلمارات العربية المتحدة وأستراليا
خريطة طريق للتعاون في المستقبل

Her Excellency Julia Gillard congratulated HE Dr Jamal
Sanad Al-Suwaidi and the employees of the ECSSR
on the 20th Anniversary of the Center’s establishment.
She praised the high prestige the ECSSR has earned
for its intellectual and research pursuits at the national,
regional and international levels.
HE Julia Gillard said that the development of a
strategic partnership between the UAE and Australia in
the field of economic and cultural relations as well as the
common political stance of the two sides over various
regional and international issues is a source of pride for
the two countries.

، رئيسـة وزراء أستراليا السـابقة،اسـتهلت معـايل جوليـا جيلارد
محارضتهـا بتوجيـه كلمـة تهنئـة لسـعادة الدكتـور جمال سـند
السـويدي وملنتسـبي مركـز اإلمـارات للدراسـات والبحـوث
 مبناسـبة احتفـاالت املركـز بالذكـرى العرشيـن،االستراتيجية
 مشـيدة باملكانـة الفكرية والبحثيـة املرموقة التي يقف،لتأسيسـه
،عليهـا املركـز اليـوم على الصعـد الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة
وقالـت إننـا فخـورون اليـوم أكثر مـن أي وقـت مضى بتطـور
عالقـات الرشاكـة االستراتيجية االقتصاديـة والثقافيـة بني أستراليا
ودولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة ووحـدة املواقـف السياسـية
.املشتركة للبلديـن إزاء القضايـا اإلقليميـة والدوليـة

Her Excellency lauded the UAE’s highly favorable
conditions in the field of investment and said that
the UAE ranks 11th among Australia’s leading trading
partners. Around 16,000 Australians are currently
residing in the UAE, and the two countries have
strong cooperation in the field of education with about
1,000 Emirati students studying in various Australian
universities. She also pointed out that several Australian
universities have opened their campuses in the UAE.

وأشـادت معـايل جوليـا جيلارد باملنـاخ االسـتثامري الـذي
16  ووجـود نحـو،تتمتـع بـه دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة
 مشيرة إىل أن،ألـف أسترايل يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة
التعـاون بين الدولتين يف مجـال التعليـم يشـهد مـن جانبـه قفزة
 طالـب إمارايت يحتلـون مقاعدهم1000  والسـيام أن نحـو،نوعيـة
 فضلاً عـن فـروع الجامعـات األسترالية،يف الجامعـات األسترالية
.املوجـودة يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة
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سلسلة محاضرات ()382

األحد  19يناير 2014
د .الخضر عبدالباقي محمد
مدير المركز النيجيري للبحوث العربية
جمهورية نيجيريا االتحادية

)Lecture Series No. (382

Sunday, January 19, 2014

Dr. Elkhidiru Abdul Baaq Mohammed
Director of Nigerian Center for Arabic Research
Federal Republic of Nigeria

التنظيمات اإلسالمية المتشددة في
Extremist Islamic Organizations in Africa:
إفريقيا :جدل الحاضر ورهانات المستقبل Present Controversies and Future Prospects
اسـتهل الدكتـور الخضر عبدالباقـي محمـد محارضتـه بالحديـث عن
تاريخ ظهور الجامعات األصولية املتشـددة ذات الشعارات والخلفيات
الدينيـة على السـاحة اإلفريقيـة ،وما نتـج عنها من أسماء لتنظيامت
ذات توجهـات جهاديـة دخلـت يف مواجهـات مـع السـلطات األمنيـة
يف عـدد مـن بلـدان إفريقيا جنـوب الصحـراء ،مسـتعرضاً حقيقة تلك
التنظيمات الجهاديـة مـن حيـث النشـأة وأطـر التكويـن «الفكـري
ِ
املحـاض إىل أبـرز عوامل وأسـباب الصعود الهائل
والفلسـفي» .وأشـار
لألنشـطة اإلرهابيـة لتلـك الجامعات ،والتـي عزاها إىل أسـباب داخلية
منهـا :عـدم وجود مؤسسـة ذات مرجعية عليا وفكر إسلامي ،وتنامي
حـركات اإلسلام السـيايس ،والتوتـر املذهبـي بين مكونـات املجتمـع
اإلسلامي يف إفريقيـا ،باإلضافـة إىل غيـاب الخطـاب اإلسلامي املعتدل
تجـاه األحـداث واملواقـف التـي تخـص الديـن اإلسلامي ،فيما أرجـع
األسـباب الخارجيـة لنشـوء تلك الجامعـات وصعودها إىل سـعيها نحو
وقـف التمـدد الغـريب يف إفريقيـا باعتبـاره جـزءا ً مـن أيديولوجياتهـا.
وتنـاول آليـات متويل التنظيمات اإلسلامية املتشـددة يف إفريقيا ،من
خلال الشـبكات التجارية باإلضافة إىل األمـوال التي تحصل عليها تلك
الجامعـات لقـاء احتجاز الرهائن ،وتعتمد أيضاً يف متويلها عىل أنشـطة
«غسـل األمـوال» والتربعـات الخرييـة التـي تصـل إليهـا .واختتمـت
املحـارضة بالحديـث عـن أهميـة الدراسـات املوضوعيـة ذات الصبغة
ِ
املحـاض :هـل هنـاك مصداقيـة
البحثيـة لتلـك الجامعـات ،وتسـاءل
لألخبـار حـول امتلاك تلـك التنظيمات املتشـددة ذات املرجعيـات
الدينيـة للقدرات القتاليـة ،أم إن هناك قوى خفية وتقاطع مصالح مع
بعـض الـدول التـي متد وتغـذي الجامعـات مبا تريـد لتكـون أداة مترر
مـن خاللهـا ما تريـده تلـك القوى؟
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Militant Islamic groups with Islamic slogans and
backgrounds have appeared in the African arena. In
the wake of this, radical jihadist-oriented organizations
have emerged and entered into confrontations with
security authorities in a number of sub-Saharan African
countries.
The speaker, Dr. Elkhidiru Abdul Baaq Mohammed,
exposed the truth about these organizations, their
establishment and ideological frameworks. The most
significant internal reasons for the dramatic rise of
their terrorist activities were the absence of an Islamic
ideological authority to refer to; the growth of political
Islam movements; sectarian trouble among the Islamic
social components in Africa; and the absence of
moderate Islamic discourse that defends Islamic ideals.
As for external reasons, Dr. Mohamed attributed
the dramatic rise of their terrorist activities to the
desire to stop Western expansion in Africa—this being
part of their ideology. He also tackled the logistics
of funding the extremist Islamist groups in Africa
through extortion money from hostage taking, money
laundering, as well as charity donations.
Dr. Mohamed questioned the credibility of the
media regarding this issue and mentioned the presence
of hidden powers that fund these groups. He ended his
lecture by stressing the importance of objectively in
studying these groups.
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الجنرال المتقاعد ديفيد بترايوس
رئيس مجلس إدارة معهد  KKRالعالمي
والمدير السابق لوكالة المخابرات المركزية
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Wednesday, January 29, 2014

General (Retd.) David H. Petraeus
Chairman KKR Global Institute
Former Director of the CIA
Former Commander of the United States
Central Command, United States of America

أمريكا الشمالية خالل العقود المقبلة

The Coming North American Decades

أعـرب الجنرال األمريكي املتقاعـد ديفيـد برتايـوس ،يف مسـتهل
محارضتـه ،عـن بالـغ تقديـره للتطـور الذي تشـهده دولـة اإلمارات
العربيـة املتحـدة والعاصمة أبوظبي ،مشـددا ً على أن الدولة تتمتع
بقيـادة تتسـم بالحكمـة وسـداد الـرأي ونفـاذ البصرية .وعـن عالقة
الواليـات املتحـدة األمريكيـة بدولة اإلمـارات العربيـة املتحدة ،أكد
املديـر السـابق لوكالـة املخابرات املركزيـة ،والقائد السـابق للقيادة
املركزيـة للقـوات املسـلحة األمريكيـة ،أنهـا تتأسـس على رشاكـة
استراتيجية ،مشيرا ً إىل اسـتمرار التواصـل والحوار وتبـادل اآلراء بني
اإلدارة األمريكيـة والقيـادة اإلماراتيـة ،خاصـة مـع صاحـب السـمو
الشـيخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان ،ويل عهـد أبوظبي نائـب القائد
األعلى للقـوات املسـلحة ،حفظـه الله.

General (retd.) David Petraeus expressed his
appreciation for the progress witnessed by the UAE
and Abu Dhabi (the capital) emphasizing that the state
enjoys wisdom and foresight.

The relations between the USA and UAE are based
on a strategic partnership, based on the continuity of
communication and exchange of opinions between
the US administration and UAE leadership, especially
with His Highness General Sheikh Mohamed bin
Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and
Deputy Supreme Commander of the UAE Armed
Forces.
بعـد ذلـك ،تحـدث برتايـوس عـن العقـد األول مـن القـرن
الحـادي والعرشيـن ،ومـا مثلـه بالنسـبة إىل الواليـات املتحـدة The first decade of the twenty-first century was
األمريكيـة ،واعتبره األسـوأ بالنسـبة إىل أمريـكا ،حيث شـهدت فيه the worst for America. The US witnessed the 9/11
هجامت  11سـبتمرب  2001اإلرهابية ،والكارثة الطبيعية املتمثلة يف terrorist attacks, Hurricane Katrina, as well as the
إعصـار كاترينـا ،إضافة إىل األزمـة املالية التي عصفـت بالعامل ،وهو 2007–08 global financial crisis. These events led
مـا دفـع مراقبني متعدديـن إىل التنبؤ بأن القرن الحـادي والعرشين several observers to describe the decade as Asian, not
سـيكون قرناً آسـيوياً وليـس أمريكياً ،مؤكـدا ً تهافت هـذه التنبؤات American. Yet, Petraeus pointed out that the US enjoys
بسـبب أن الواليـات املتحدة األمريكية تتمتـع بكل مصادر القوة مبا a relatively strong economy with Canada and Mexico
فيهـا االقتصاد القـوي ،وهو ما يؤهلها مع جارتيها :كندا واملكسـيك(the three nations making up the North American ،
اللتين تشـكالن إىل جانبهـا قـارة أمريكا الشمالية ،إىل جعـل القارة continent), and stressed that America will remain a
ترتبـع على عـرش القـوة االقتصادية للعامل خلال العقـود املقبلة.
predominant economic power in the coming years.
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Monday, February 3, 2014

Hekmat Karzai

Founding Director of the Centre
for Conflict & Peace Studies
Islamic Republic of Afghanistan

Afghanistan Beyond 2014
Afghans are faced with various post-2014 scenarios.
While some observers claim an all-out civil war is
imminent, others are optimistic about the outcome,
noting that Afghanistan has been around and will
continue to be around long after the foreigners leave.
No one, however, denies the fact that the country
will face serious challenges on several fronts and that,
if appropriate action is not taken, the worst possible
outcome could become a reality for Afghanistan.
Mr. Hekmat Karzai addressed some of the most
important challenges facing Afghanistan, including
the upcoming political–security–military transition.
What course of action will Afghanistan need to take
to ensure a successful transition? Will the contested
Bilateral Security Agreement between Afghanistan
and the United States be signed? What are the possible
consequences of a ‘bad deal’ for Afghanistan?
In addition, Mr. Karzai spoke about his personal
experience of the peace negotiations between the various
parties, with a focus on a political settlement with the
violent opposition.
Finally, he discussed the way forward for Afghanistan
and the international community; whether Afghanistan
can survive without the assistance of donors; and the
likelihood of the country turning to other states in the
region for assistance.

391
Al Hasad_Arb Eng Lectures_1.indd 391

)384( سلسلة محاضرات

2014  فرباير3 االثنني
حكمت كرزاي
المدير المؤسس
لمركز دراسات السالم والنزاع
جمهورية أفغانستان اإلسالمية

2014 أفغانستان ما بعد عام
ِ
املحـاض بوجـود سـيناريوهات مختلفـة ومتعـددة تنتظـر
ذكّـر
 وأشـار إىل.2014 األفغـان بعـد انسـحاب القـوات األجنبيـة عـام
اعتقـاد بعـض املراقبين باحتمال نشـوب حـرب أهليـة طاحنة يف
البلـد مقابـل تفـاؤل آخريـن بـأن تظل الدولـة صامدة بعـد رحيل
.القـوات األجنبيـة
 إذ،كما توقـف عنـد حجـم التحديـات التـي تواجـه البلـد
ال ينكـر أحـد حقيقـة أن البلاد سـتواجه مشـكالت خطيرة على
 وتفادي، مـا يحتـم اتخـاذ الخطـوات الصحيحـة،الص ُعـد
ُّ مختلـف
 وناقـش حكمـت كـرزاي أهـم.ً النتائـج املحتملـة األشـد سـوءا
 ومنها العملية الوشـيكة لنقل،التحديـات التـي تواجه أفغانسـتان
 كما اسـتعرض جملـة.األمنية-العسـكرية-السـلطات السياسية
أسـئلة حول املسـار الذي يجب أن تسـلكه أفغانسـتان ليك تضمن
 ومسـتقبل االتفاقيـة،االنتقـال الناجـح إىل السـلطات املحليـة
 وكذلـك التداعيـات،األمنيـة مـع الواليـات املتحـدة األمريكيـة
.»املحتملـة على أفغانسـتان يف حـال إبـرام «صفقـة سـيئة
 تحـدث كـرزاي عـن تجربتـه الشـخصية،وإضافـة إىل ذلـك
 مـع الرتكيـز على،يف مفاوضـات السلام بين األطـراف املتناحـرة
.التسـوية السياسـية مـع جامعـات املعارضـة التـي تتبنـى العنف
وأخيرا ً تحـدث عـن املسـار املسـتقبيل املتوقـع ألفغانسـتان
 وإذا مـا كانـت تسـتطيع البقـاء،وعالقاتهـا مـع املجتمـع الـدويل
 واحتامل لجـوء أفغانسـتان إىل دول،مـن دون مسـاعدة املتربعين
.أخـرى يف املنطقـة طلبـاً للمسـاعدة
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Sunday, February 9, 2014

Martti Ahtisaari

Nobel Peace Prize Laureate, Former President
of the Republic of Finland, Founder Chairman
of the Crisis Management Initiative, Republic of Finland

Conflict Resolution
as a Tool for Egalitarian Politics
Conflict resolution, be it at the national or international
level, requires a deep understanding of the roots of such
conflicts. Two main factors act as a driving force, namely
poverty and inequality. Likewise, the challenge that faces
conflict resolution is not embodied in achieving economic
growth, but rather in the way governments deal with
monetary revenues and their capacity to invest them in
improving the social and economic standard of living of
their peoples. This is achieved through providing equal
health, education and other opportunities to all sectors
in society. Abiding by social welfare policy and respecting
the law and social justice are the foundations of decisionmaking in Northern Europe countries, where peoples enjoy
the best living standards. Finland is one of these countries.
Democracy, in itself, does not lead to achieving a high
standard of living as is evidenced in China and India. The
regime plays an important role in avoiding conflicts, as
wise regimes are based on justice and equality in managing
financial resources. Democracy and good governance are
the two pillars in combating poverty and unemployment
and in attaining a good life.
As for conflict resolution and international mediation,
permanent peace is measured not by the absence of
violence, but by the provision of equal opportunities for
everybody. The Finnish experience (in overcoming the
civil war after World War I) is an example of moving
toward a democratic regime. Egalitarian principles are not
mere values. Rather, they are strategic measures taken by
fair political institutions capable of bringing about trust
between the people and state.
سلسلة محاضرات اإلمارات
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2014  فرباير9 األحد
مارتي أهتيساري
 والرئيس األسبق،حائز جائزة نوبل للسالم
لجمهورية فنلندا ومؤسس ورئيس مبادرة
 جمهورية فنلندا،إدارة األزمات

تسوية النزاعات كأداة
للسياسة القائمة على المساواة
 سـواء تلـك األهلية،أكـد الرئيـس الفنلنـدي األسـبق أن تسـوية النزاعات
 مسـألة، أو التي تندلع بني دولتني أو أكرث،التـي تنشـأ يف الدولـة الواحـدة
تتطلب فهامً عميقاً لجذورها السياسـية واألسـباب التي تدفع إىل نشوب
 مشيرا ً إىل أن أبـرز عامل َْين يف هـذا الصـدد هما الفقـر،هـذه النزاعـات
 ومشيرا ً إىل أن التحدي يف حل النزاع الناشـئ ال يكمن يف،وعدم املسـاواة
 بل يف كيفية تعامل الحكومات مـع اإليرادات،تحقيـق النمو االقتصـادي
املالية للدول ومدى قدرتها عىل اسـتثامرها يف تحسين املسـتوى املعييش
 عبر توفير فـرص متكافئـة لجميع،واالجتامعـي واالقتصـادي للشـعوب
فئـات املجتمـع للحصـول على أفضـل الخدمـات التعليميـة والصحيـة
 واسـتحرض السـيايس الفنلندي مثـاالً عىل ذلك بأن اتباع سياسـة.وغريهـا
الرفـاه االجتامعـي واحترام القانـون والعدالـة االجتامعيـة هما أسـاس
صناعـة القـرار يف دول أوروبـا الشمالية التـي تتمتـع شـعوبها بأفضـل
. وتنتمـي إليها بلاده فنلندا،مسـتويات معيشـة حـول العامل
 ال تفضي، يف حـد ذاتهـا،كما أوضـح أهتيسـاري أن الدميقراطيـة
 مستشـهدا ً بالحالتين الصينية،إىل تحقيـق الرفـاه االجتامعـي للشـعوب
ِ
املحـاض أن لنظام الحكم دورا ً أساسـياً يف تاليف اندالع
 وأضـاف.والهنديـة
 وإدارة املـوارد املالية، إذ إن الحكـم الرشـيد القائم على العدل،النزاعـات
 هما ركيزتـان لتحقيـق الحيـاة الكرمية للشـعوب،على أسـاس املسـاواة
 وفيما يخـص تسـوية النزاعـات.وضمان الحـد مـن الفقـر والبطالـة
 قال أهتيسـاري إن السالم الدائم ال يقاس من خالل،والوسـاطات الدولية
ً مسـتعرضا، ولكن بتوفير الفرص املتكافئة للجميع،غيـاب العنف فقـط
التجربـة الفنلنديـة يف تجاوز مرحلة الحرب األهليـة التي أعقبت الحرب
 وشـدد. واالنتقـال بالبلاد إىل الشـكل الدميقراطي للحكم،العامليـة األوىل
ِ
 بل هي إجـراءات،املحـاض على أن مبـادئ املسـاواة ليسـت مجرد قيـم
استراتيجية تقوم عىل وجود مؤسسـات سياسـية عادلة قادرة عىل إيجاد
.الثقـة املتبادلـة بني الدولة والشـعب
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Wednesday, February 19, 2014

Dr. Javier Solana

Former Secretary General of the Council of the EU
High Representative for Security and
Foreign Policy of the EU
Kingdom of Spain

The European Scene: 2014
In his lecture, Dr. Javier Solana said that Europe has
always been responsible for the Middle East and that it
has always strived to provide the region with a suitable
atmosphere for strengthening the relations among the
region’s countries. He stressed that energy is a major factor
for cooperation between Europe and the Gulf countries
that possess important energy resources.
Regarding the recent conditions witnessed by the
Arab world throughout the past few years, and in view
of the revolutions that broke out in many Arab countries,
Dr. Solana said the democratic transformation requires
perseverance and that all sides must commit to its rules.
He also spoke about the necessity of the presence of
steadfast political bodies and institutions, indicating that
sharing authority is crucial for democratic transformation.
As for the Iranian nuclear program – Dr. Solana said,
“much progress has taken place in the light of the recent
agreement between Iran and the P5+1 and that there is
some uncertainty regarding the future of the crisis.” He
also stated that the European Union should continue its
efforts in addressing this issue.
As for China’s rise as a major power, Dr. Solana said
it is the first commercial partner for the European Union,
and that its rise as a major power will immensely affect
the nature of international economic relations. He added
that China’s growing international role makes it necessary
for the European Union to develop its cultural relations
with China.
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2014  فرباير19 األربعاء
 خافيير سوالنا.د

،األمين العام السابق لمجلس االتحاد األوروبي
والممثل األعلى للسياسات الخارجية واألمنية
 واألمين العام لحلف الناتو سابق ًا،باالتحاد األوروبي سابق ًا
مملكة إسبانيا

2014 المشهد األوروبي في عام
قـال سـوالنا يف محارضتـه إن هنـاك التزامـاً تاريخيـاً لـدى أوروبـا تجاه
 وإنها تسـعى بشـكل دؤوب إىل توفير املناخ،منطقـة الشرق األوسـط
 مشيرا ً إىل أن الطاقة،املالئـم لتطويـر عالقـات وثيقة مـع دول املنطقة
 التي،متثـل محـورا ً مهماً للتعـاون بين أوروبـا ودول الخليـج العربيـة
.متتلك مـوارد هائلـة للطاقة
وحـول التطـورات التـي شـهدها العامل العـريب خالل السـنوات
 يف ظـل الثـورات الشـعبية التـي اندلعـت يف أكرث من،القليلـة املاضيـة
 قال سـوالنا إن عمليـات االنتقال الدميقراطـي تحتاج إىل،دولـة عربيـة
 وتحدث،مثابـرة وتحتـم التـزام جميع األطـراف بالقواعد الدميقراطيـة
عـن الضرورة القصـوى لوجـود هيـاكل سياسـية ثابتـة تعمل بشـكل
 مشيرا ً إىل أن فكرة تقاسـم السـلطة تعد فكرة حيوية للغاية،مؤسسي
.عنـد الحديث عـن رشوط االنتقـال الدميقراطـي الناجح
 قـال سـوالنا إن،وفيما يخـص أزمـة الربنامـج النـووي اإليـراين
 يف ظـل االتفاق،هنـاك تقدمـاً كبيرا ً حدث يف سـبيل حـل هـذه األزمة
 لكن هناك حالة مـن عدم اليقني،)1+5( األخير بين إيـران ومجموعـة
 مشيرا ً إىل أن االتحاد األورويب تجب،بخصوص املسار املستقبيل لألزمة
. وهو أمر غري مسـتحيل،عليـه مواصلـة جهـوده لحل هـذه األزمـة
، كقوة عظمى،وفيما يخـص صعود الصني على املرسح الـدويل
قـال سـوالنا إن الصين متثـل الرشيـك التجـاري األول لـدول االتحـاد
 وصعودهـا كقـوة عظمـى عىل السـاحة الدولية يؤثر بشـكل،األورويب
 مضيفاً أن الدور املتنامي،كبير يف طبيعة العالقات االقتصاديـة الدولية
للصين دوليـاً يحتـم عىل أوروبـا تطويـر العالقات مـع رشيك مختلف
.من الناحيـة الثقافية
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األربعاء  26فرباير 2014

Wednesday, February 26, 2014

معالي د .نبيل العربي

HE Dr. Nabil Elaraby

األمين العام لجامعة الدول العربية
جمهورية مصر العربية

مستقبل العمل العربي المشترك
ناقـش الدكتـور نبيـل العـريب الكثري مـن القضايـا العربيـة الراهنة
وامللحـة ،حيـث أكـد رضورة تفعيل اتفاقية الدفاع العريب املشترك
ملواجهـة التحديـات واألخطـار املحتملـة التـي ميكـن أن تتعـرض
لهـا أي دولـة عربيـة ،مشيرا ً إىل أن هنـاك خطة وضعتهـا الجامعة
العربيـة سـتعرض أمـام القمـة العربيـة املقبلـة لتطويـر عمـل
الجامعـة وآلياتها.

Secretary General of the Arab League
Arab Republic of Egypt

The Future of Collective Arab Action
Dr. Nabil Elaraby discussed various pressing Arab issues
and stressed the need for collective action to tackle the
challenges facing the Arab world. He pointed out that
a plan drawn up by the Arab League to develop this
mechanism will be presented during the next Arab
League summit.
Dr. Elaraby emphasized that the Palestinian issue
will always remain an Arab cause. He said that continued
Israeli occupation has repercussions at various levels
(be it strategic, political, or ethical) and this is an
international law issue because all the people, except the
Palestinians, have gained independence.

وفيما يخـص القضيـة الفلسـطينية ،أكد العـريب أنها «تبقى
دامئـاً القضيـة العربيـة املحوريـة مـن حيث تأثريهـا» ،الفتـاً النظر
إىل أن «اسـتمرار االحتلال اإلرسائيلي لـه تداعيـات متعـددة
استراتيجية وسياسـية وأخالقيـة متـس مصالـح الجميـع وتتحـدى
سـلطة القانـون الـدويل ،وأن كل الشـعوب نالت اسـتقاللها ما عدا
الشـعب الفلسـطيني».
Dr. Elaraby said that four factors should be taken
وفيما يتعلـق بالقضيـة السـورية ،أوضـح العـريب أن «حـل into account while making efforts to resolve the conflict
هـذه القضيـة يجـب أن يكـون مـن أربـع زوايـا :األوىل ،أن أي حـل in Syria. First, the solution must be political and not
للقضيـة يجـب أن يكـون سياسـياً وليس عسـكرياً .والثانيـة ،رضورة military. Second, the Security Council should stop
fighting in the country as soon as possible. Third, efforts
صـدور قـرار من مجلس األمن بوقف القتال يف سـوريا بأرسع وقت
must be made to alleviate the suffering of over six
ممكـن .والثالثـة ،رضورة رفـع املعانـاة عـن أكثر مـن سـتة ماليين million people displaced inside Syria. Fourth, we must
نـازح داخـل سـوريا بـأرسع مـا ميكـن .والرابعـة ،رضورة التفكير يف think about the reconstruction of the country after all
كيفيـة إعـادة إعمار سـوريا بعـد كل هـذا الخـراب الـذي أصابها».
this devastation.
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األربعاء  5مارس 2014
د .أوالفور راغنار غريمسون
رئيس جمهورية آيسلندا

اقتصاد الطاقة النظيفة سبيل
للتعافي من األزمات المالية
املحـاضة يف إطـار احتفـاالت مركـز اإلمـارات للدراسـات
أتـت
َ
والبحـوث االستراتيجية بالذكـرى العرشيـن لتأسيسـه ،وحرصاً من
املركـز يف ظـل أنشـطته الثقافية عىل اسـتضافة خبراء ومتخصصني
وأكادمييين ملناقشـة مختلـف القضايـا السياسـية واالقتصاديـة
والثقافيـة ،سـواء املتعلقـة بدولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة أو
مبنطقتـي الخليـج العـريب والشرق األوسـط أو بالشـؤون العامليـة
وانعكاسـاتها على الدولـة ،وإسـهاماً منـه يف إيجـاد تصـورات
واضحـة حـول املسـتقبل وقضايـاه ،والتحديـات التـي ميكـن أن
تواجـه العـامل بشـكل عـام ،ودول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج
العربيـة بشـكل خـاص.
ِ
املحـاض الكثير مـن املوضوعـات املتعلقـة
وقـد تنـاول
مباهيـة الطاقـة النظيفـة ،وتطورهـا ،وكيفيـة اسـتثامرها يف التعـايف
مـن األزمـات املاليـة التـي تعرضت لهـا دول العامل خالل السـنوات
يصب
القليلـة املاضيـة ،وكيفية االسـتفادة مـن كل هذه األمـور مبا ّ
يف املصلحـة الوطنيـة لدولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة التـي تويل
أهميـة كبيرة لتعزيـز الوصول إىل طاقـة آمنة ونظيفة ومسـتدامة،
مـن خلال دعـم املبـادرات العلميـة وإقامـة املرشوعـات املبتكـرة
مـن أجـل إيجـاد الحلـول البديلـة والنظيفـة للطاقة.
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Wednesday, March 5, 2014

Dr. Ólafur Ragnar Grímsson
President of the Republic of Iceland

The Clean Energy Economy: A Road
to Recovery from a Financial Crisis
The lecture was held within the framework of the
ECSSR 20th anniversary celebrations and the Center’s
interest in hosting experts and academics to discuss
a variety of political, economic and cultural subjects
pertaining to the UAE, the Gulf region, the Middle
East, and beyond. In addition, the ECSSR is planning
to participate in setting clear scenarios regarding
future international challenges, particularly related to
the GCC.
Dr. Grímsson tackled many subjects relevant to
the nature of clean energy, its progress, how to invest
in it while recovering from financial crises – which
several countries have witnessed throughout the past
few years – and how the UAE benefits from using it.
He said that the attainment of clean and sustainable
energy is achieved through scientific initiatives and
innovative projects.
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األحد  9مارس 2014
ليخ فاونسا
رئيس سابق ،حائز جائزة نوبل للسالم
الجمهورية البولندية

تحدياتالعولمة
والحاجة إلى التضامن
أشـاد ليـخ فاونسـا بنمـوذج دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة
لقيامهـا «على القيـم ،وليـس املـال فقـط» ،مؤكِّـدا ً أن «دولـة
اإلمـارات العربيـة املتحـدة متكَّنـت مـن بنـاء بلد جميـل وحديث
وسـط الصحـراء ،يرتكـز على القيم الروحيـة ،واملحافظـة عىل قيم
النظـام االجتامعـي» ،مشيرا ً إىل أهميـة بيئـة األمـان واالسـتقرار
التـي تتوافـر فيها يف ظل القيادة الرشـيدة لصاحب السـمو الشـيخ
خليفـة بـن زايـد آل نهيـان ،رئيـس الدولـة ،حفظـه اللـه ،وأخيـه
صاحـب السـمو الشـيخ محمد بـن راشـد آل مكتوم ،نائـب رئيس
الدولـة ،رئيـس مجلـس الـوزراء ،حاكـم ديب ،رعاه اللـه ،وإخوانهم
أصحـاب السـمو أعضـاء املجلـس األعىل لالتحـاد حـكام اإلمارات،
وصاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان ،ويل عهـد
أبوظبـي ،نائـب القائـد األعلى للقـوات املسـلحة ،رئيـس مركـز
اإلمـارات للدراسـات والبحـوث االستراتيجية ،حفظـه اللـه.
وعبر ليـخ فاونسـا عـن أملـه يف تطويـر عالقـات بلـده مـع
ّ
اإلمـارات ،والسـيّام يف مجـال تبـادل البعثات التعليميـة .وركز عىل
رضورة بنـاء عوملـة إنسـانية مرتكـزة عىل قيـم التضامن اإلنسـاين،
واملحافظـة على البيئـة ،وإرسـاء أسـس التوزيـع العـادل للرثوات،
مشيرا ً إىل أن الجمعيـة العامـة لألمم املتحدة حـدَّدت «التضامن»
بصفتـه إحـدى القيـم األساسـية والعامليـة التـي ينبغـي أن تقـوم
عليهـا العالقـات بني الشـعوب .ولفت فاونسـا النظـر إىل أن هناك
احتجاجـات قويـة يف أوروبـا ضـد الرأسمالية ،مؤكـدا ً رضورة حـل
مشـكلة البطالـة يف العـامل لضمان اسـتمرار التجربـة الرأسمالية
مسـتقبالً .وتطـرق إىل تحديـات العوملـة التـي يجـب حصر
اسـتخدامها يف املجـاالت التـي تفيـد اإلنسـان فقـط ،مبـا يحقـق
مزيـدا ً مـن العدالـة والتـوازن يف إدارة الثروات وتوزيعهـا.
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Sunday, March 9, 2014

Lech Wałęsa

Former President, Nobel Peace Prize Laureate
Republic of Poland

The Challenges of Globalization
and the Need for Solidarity
President Lech Wałęsa described the UAE as a model
nation and said that the country is “based on values
and not just money.” He said that the UAE’s leadership
has built a beautiful and modern state in the middle
of the desert and that the country has preserved its
spiritual and social values. Wałęsa also noted the
importance of UAE security and stability under the
country’s wise leadership.
Wałęsa expressed his country’s keenness to
develop relations with the UAE, especially in the field
of education. He highlighted the need to build values
of solidarity in the process of globalization. He called
for environmental conservation, and urged equitable
distribution of wealth across the globe. Wałęsa
noted that the United Nations General Assembly
has identified solidarity as one of the fundamental
and universal values that should define international
relations in the 21st century. Wałęsa noted that protests
have taken place in Europe against capitalism and said
that the problem of unemployment must be resolved if
capitalism is to survive in the future.
According to President Wałęsa, globalization
poses new challenges to the world and it must be
limited to areas that benefit human beings so that the
larger objectives of equality and equitable distribution
of wealth are achieved.
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Wednesday, March 12, 2014

Jihad Al-Khazen
Writer and Journalist
Al Hayat Newspaper
United Kingdom
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2014  مارس12 األربعاء
جهاد الخازن
كاتب صحفي
»جريدة «الحياة
المملكة المتحدة

The Press: Arab and Western Perspectives

الصحافة بين بالدنا وبالدهم

Journalism is not rocket or nuclear science, but it does
involve two things: news and opinion. Although a news
story must be true, opinion is the sacred right of its
owner. A professional journalist in the West usually
retains the material used in writing the news story: be it
an exclusive interview, press conference or a symposium.
The speaker, Mr. Jihad Al-Khazen, went to courts in
London on several occasions and the first question he
heard was, “Did you take notes for the published story?”
Opinion, on the other hand, is sacred. One can
criticize any official and accuse him of failure and
inaction, but if he oversteps that and says he is a ‘thief,’
then this is a misdemeanor to be proven in court by
answering the questions: What did he steal? From
whom? Who took the money? Whoever loses the case
will have to pay the lawyer fees of the two parties, as well
as financial compensation to whoever wins the case as
decided by the judge.
Mr. Al-Khazen found, however, that to win a lawsuit
based on a false charge in the United States is more
difficult. There, freedom of speech is guaranteed by
the first amendment of the US constitution; hence, the
defendant needs to prove that the charge is false, and
then prove that the charge has caused him material
harm, such as losing employment or a contract with the
state, in order to get a compensation.
Finally, Mr. Al-Khazen discussed modern journalistic
writing, giving examples from lawsuits that he followed
or was a party in.

ِ
،املحـاض أن الصحافـة ليسـت علـم صواريخ أو طاقـة نووية
ذكـر
 هـي الخبر الـذي يجـب أن يكـون، خبر ورأي:بـل هـي كلمتـان
، وهـي أيضـاً الـرأي املقـدس والحـق الخـاص بصاحبـه،ًصحيحـا
وأضـاف أن الصحفـي املحترف يف الغـرب يحتفـظ عـادة باملـادة
 أو مؤمتر، مقابلـة خاصـة:التـي تـوكأ عليهـا يف كتابـة الخبر؛ مثـل
 وبخصـوص املشـكالت القضائيـة. أو نـدوة حرضهـا،صحفـي
ِ
املحـاض إىل السـؤال الذي عادة
املرتبطـة بالعمـل الصحفي أشـار
 هل احتفظــت:مـا ســمعه يـتردد يف محــاكم لنـدن ومضــمونه
 عـن املـادة املنشـورة؟The Notes بــ
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ِ
 وقـال إن بإمكان،املحـاض أيضـاً عند معنـى الرأي
وتوقـف
،أي شـخص أن يهاجـم أي مسـؤول ويتهمـه بالفشـل والتقصير
 فهنـا يقـع يف،»ولكـن إذا تـم تجـاوز ذلـك ووصفـه بأنـه «سـارق
 ويجـب عليـه أمام املحكمـة إثبات مـاذا رسق؟ ومن أين؟،جنحـة
 فـإن الخارس سـيدفع أجور،و َمـ ْن قبـض النقـود؟ ويف هـذه الحالة
. ومعهـا تعويـض مـادي للرابـح يقـرره القايض،محامـي الطرفين
ِ
املحـاض إن الفـوز بقضيـة على أسـاس تهمـة زائفـة
وقـال
 فحريـة الـكالم هنـاك،أصعـب يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة
 فاملتَّ َهـم يحتـاج إىل أن،يحميهـا التعديـل األول للدسـتور؛ ولذلـك
 وأنهـا أرضت بـه ماديـاً؛ كأن طُـ ِر َد مـن،يثبـت أن التهمـة زائفـة
. أو فقـد عقـدا ً مـع الدولـة؛ ليحصـل على تعويـض،عملـه
ِ
املحـاض على أسـلوب الكتابـة الصحفيـة
وأخيرا ً عـ َّرج
. أو تابعهـا، وقـدم شـواهد مـن قضايـا كان طرفـاً فيهـا،الحديثـة
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Wednesday, March 26, 2014

خالد عمر بن ققه

Khaled Omer Benguega

كاتب وصحفي
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الجيش الجزائري ومسار
الدولة في المستقبل المنظور

Writer and Journalist
People’s Democratic Republic of Algeria

The Algerian Army
and the Future Course of the State

ِ
املحـاض عـن مسـتقبل الدولـة الجزائريـة ،وتحديـدا ً يف Any discussion concerning the course of the Algerian
تحـدّث
مرحلـة مـا بعـد االنتخابـات ،ودور املؤسسـة العسـكرية وعالقتها state in the foreseeable future, particularly following the
مسـعى لفهم presidential elections (held in April 2014), should begin
بالسياسـيني ،وحـاول اإلجابة عن أسـئلة جوهرية يف
ً
with a review of the role of the military establishment and
دور الجيـش ووظيفتـه يف الحيـاة السياسـية الجزائريـة.
its relationship with politics.
وأكّـد أن االنتخابـات الرئاسـية املقبلـة سـتجرى وسـط حـراك
The speaker, Mr. Khaled Omer Benguega, emphasized
اجتامعـي وتوتـرات على أكثر من جبهـة .وفيام يتعلـق بالـدور الذي that the forthcoming presidential elections will take place
يلعبـه الجيـش الجزائري يف صناعة القرار ،قدَّم عرضـاً تاريخياً ،قال فيه
within an atmosphere of social unrest on several fronts.
إنـه منـذ نهايـات األربعينيـات مـن القرن املـايض بدأت تظهر سـيطرة
Concerning the role that the Algerian army will
الجيـش الجزائـري على الحياة السياسـية يف البالد ،حيـث كانت هناك play in decision making, Mr. Benguega gave a historical
دامئـاً خالفـات بني الحكومـات املؤقتة والجيش ،وغالبـاً ما كانت الكفة review in which he stated that in the end of the 1940s,
متيـل إىل مصلحـة العسـكريني ،وظـل الجيـش حـارضا ً بقـوة يف واجهة the Algerian army’s hegemony over the political scene
لي ملصلحـة took root. This was triggered by the ever-present tensions
املشـهد ،إىل أن تـم يف النهايـة حسـم املسـألة بشـكل ج ّ
الجيـش ،وذلك عبر إبعاد الزعيم التاريخي أحمد بـن بيال عن القيادةbetween the army and the interim government at the time. ،
وتـول هـواري بومديـن ،الـذي سـعى إىل أن يتوىل الجيـش إقامة دولة The army overthrew President Ahmed bin Bella, giving
ّ
تحقـق التنميـة عبر الرتكيـز عىل بنـاء طبقة مـن الفالحني تكـون نواة way to Mr. Hawary Bumedien, who strove to make the
army take charge of development. Mr. Bumedien made
لعملية التنميـة يف الجزائر.
farmers central to national development in Algeria.
ِ
املحـاض إىل أن الجيـش الجزائـري يختلـف عـن بقيـة
وأشـار
He noted that the Algerian army is different from
صنـع
الـذي
هـو
الجيـش
أن
أوالهـا
ّة،
د
عـ
ات
ز
مبميـ
العربيـة
الجيـوش
;all Arab armies for three reasons: first, it made the state
الدولـة ،وثانيتهـا أنـه حافـظ عليهـا وعلى وحـدة كيانهـا ،وثالثتهـا أنـه second, it preserved the unity of the state; third, it has had
كانت له عالقات عميقة باملجتمع الجزائري .وبخصوص السـيناريوهات
strong ties with the Algerian society.
ِ
املحتملـة خلال الفترة املقبلـة ،أشـار املحـاض إىل أنـه إذا أجريـت Mr. Benguega indicated that if the elections are held
االنتخابـات مـن دون احتجاجـات عنيفـة ،فـإن الجيش سـيلتزم الحيادwithout violent opposition, the army will be neutral. Yet, if ،
أ ّمـا إذا تحولـت الحملـة االنتخابيـة إىل فـوىض؛ فإن الجيـش قد يتدخل the elections become chaotic, the army might interfere to
لحاميـة العمليـة االنتخابيـة .ورأى ِ
املحاض أن الحالـة الوحيدة ،التي قد protect the election campaign. He said that the only case
يتدخل فيها الجيش لالسـتيالء عىل السـلطة بشـكل مبارش ،هي حدوث in which the army may interfere to take authority is that of
turmoil that threatens national unity and security.
اضطرابـات مبسـتو ًى يهـدد الوحـدة الوطنيـة وكيـان الدولـة الجزائرية.
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Tuesday, April 29, 2014

Dr. Khaled Fattah

Scholar, Carnegie Middle East Center
Lecturer, University of Lund
Kingdom of Sweden

Political Geography of
Violence in Yemen
Dr. Khaled Fattah discussed the spread and increase
of violence in Yemen and other regions as well as the
interactions among non-governmental bodies to address
this issue. He also discussed the results of the national
dialogue conference. The conference lasted nearly nearly
ten months and 565 representatives of Yemen attended
(from various parties and factions). Yemen is the weakest
link in the chain of GCC security. Years before the arrival
of the effects of the Arab Spring on Yemen in early 2011,
analysts had repeatedly warned of the potential for the
country to become another Afghanistan or Somalia. The
scenario of a collapsed state on the doorstep of Saudi
Arabia, and along the northern shore of the strategic Gulf
of Aden and the Strait of Bab el-Mandab, is a nightmare
not only for the population of Yemen but also for regional
and international security.
Today, three years after the eruption of anti-regime
popular uprisings, the fragile Yemeni state has been
weakened further; the military remains dangerously
divided; entrepreneurs of violence have expanded their
geographical influence; sectarianism has taken a violent
turn; and the shortage of basic public goods and law
and order has become severe. The most worrisome
consequences can be found in the northern, eastern
and southern provinces of the country, where armed
non-state actors have flourished and many districts have
turned into a poisonous cocktail combining the explosive
ingredients of Iraq, Somalia and Afghanistan. Dr. Khaled
Fattah provided recommendations to prevent Yemen from
descending into total anarchy.
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2014  إبريل29 الثالثاء
 خالد فتاح.د
باحث بمركز كارنيجي للشرق األوسط
ومحاضر بجامعة لوند
مملكة السويد

الجغرافيا السياسية
للعنف في اليمن
املحـاضة تسـليط الضـوء على التفاعلات بين
حاولـت هـذه
َ
 وتزايـد أحـداث العنـف يف اليمـن،التنظيمات غير الحكوميـة
 كما تناولـت نتائـج مؤمتـر،وانتشـارها إىل العديـد مـن املناطـق
ً مندوبا565 الحـوار الوطنـي الـذي امتـد نحو عشرة أشـهر وجمـع
 ورأى.ميثلـون مجموعة واسـعة من األحـزاب والجامعـات يف اليمن
ِ
املحـاض أن اليمـن ميثـل الحلقـة األضعـف يف السلسـلة األمنيـة
 وقبل سـنوات من.لـدول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة
 حذر املحللون،2011 وصـول الربيـع العريب إىل اليمن يف أوائل عـام
مـرات عـدة مـن خطـر تحـول البلاد إىل دولـة فاشـلة على غـرار
 ووجـود دولـة منهارة عىل حـدود اململكة.أفغانسـتان أو الصومـال
 وعلى الشـاطئ الشمايل لخليج عـدن ومضيق،العربيـة السـعودية
 هـو كابوس ليس،بـاب املنـدب املعروفين بأهميتهام االستراتيجية
.ً بـل لألمـن اإلقليمـي والـدويل أيضا،لسـكان اليمـن فحسـب
ِ
املحـاض أنـه حاليـاً وبعـد مـرور ثلاث سـنوات على
وأكـد
 ازدادت الدولـة،انـدالع االنتفاضـات الشـعبية املناهضـة للنظـام
 واتسـع، وال يزال الجيش يعاين انقسـامات خطرية،اليمنية هشاشـة
 وأخذ الصراع الطائفي ينحو منحى،النفـوذ الجغـرايف لدعاة العنف
 وازداد شـح السـلع األساسـية وتدهـورت األوضـاع األمنية يف،ًعنيفـا
 وتظهـر نتائـج ذلـك جليـة يف املحافظـات.غيـاب النظـام والقانـون
 حيـث تكاثرت الجامعات،الشمالية والرشقيـة والجنوبية من البالد
 وتحولت مناطق كثرية إىل مزيج سـام يجمع بني العوامل،املسـلحة
 واختُتمـت املحارضة.املوجـودة يف العـراق والصومـال وأفغانسـتان
باإلشـارة إىل الخطـوات الحيويـة التـي ينبغـي اتخاذهـا ملنـع انزالق
.اليمـن إىل هـ ّوة الفوىض الشـاملة
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Simon Cole

Assistant Head of Futures Development
Concept and Doctrine Centre Ministry of Defence
United Kingdom

Global Strategic Trends: Challenges
and Opportunities out to 2045
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2014  مايو6 الثالثاء
سايمون كول
)مساعد مدير إدارة (السيناريوهات المستقبلية
مركز التنمية والمفاهيم والعقيدة في وزارة الدفاع
المملكة المتحدة

:االتجاهات االستراتيجية العالمية
2045 التحديات والفرص حتى عام

The UK’s Development, Concepts and Doctrine Centre
(DCDC) has been running the Global Strategic Trends
Program since the late 1990s. The program seeks to
understand the potential future strategic context in
which to conduct defense and security planning in
an increasingly complex strategic environment. Each
increment of Global Strategic Trends looks out into the
future in five-year steps; hence, current work is on the
fifth iteration that looks out to 2045, whereas Global
Strategic Trends Four looked out to 2040.

املحـاضة برنامج «االتجاهات االستراتيجية العاملية» الذي
تناولـت
َ
يعمـل «مركـز التنميـة واملفاهيـم والعقيـدة» يف اململكـة املتحـدة
 ويسـعى.على إدارتـه منـذ أواخـر تسـعينيات القـرن العرشيـن
هـذا الربنامـج إىل فهـم السـياق االستراتيجي املسـتقبيل املحتمـل
الـذي ميكـن أن يجـري فيه التخطيـط الدفاعي واألمنـي ضمن بيئة
 وتغطـي كل إضافـة على «االتجاهـات.ً استراتيجية تـزداد تعقيـدا
 فـإن،االستراتيجية العامليـة» خمـس سـنوات مسـتقبلية؛ وبالتـايل
.2045 العمـل الحـايل هـو النسـخة الخامسـة التـي متتد حتى عـام
This presentation was not intended to be  «االتجاهـات االستراتيجية العاملية،أمـا النسـخة الحاليـة املوجودة
a comparison between iterations. Rather it sought
.2040  فقـد امتـدت حتى عـام،»الرابعـة
to articulate plausible futures, highlighting those
ِ
وذكـر
strategic and global trends assessed as having the most املحـاض أن القصد من هذا العـرض ليس إجراء مقارنة
significance for defense and security policy as well بين العمليـات املكـررة؛ بـل اسـتعراض سـيناريوهات مسـتقبلية
as decision makers. It provided a context for further
 وتسـليط الضـوء على تلـك االتجاهـات االستراتيجية،معقولـة
national and strategic level considerations in a global
environment that is interconnected, complex, often in والعامليـة التـي اعتبرت األكثر أهميـة للسياسـة األمنيـة والدفاعيـة
transition, and subject to ambiguity and change.
.وصانعـي القـرار
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Wednesday, May 14, 2014

2014  مايو14 األربعاء

Khalil Ali Haidar

خليل علي حيدر

Writer and Researcher
State of Kuwait

كاتب وباحث
دولة الكويت

Political Islam: Between Thought and Reality

اإلسالم السياسي بين الفكر والواقع

Many newspapers and political analyzes talk about
“political Islam.” What is this movement? What are its
distinguishing features? When did it appear in the modern
Arab world? How has it evolved since the emergence of
the Muslim Brotherhood, founded in 1928 in Egypt, to
the present day? Some researchers assert that political
Islam groups are “those that do not differentiate in their
perceptions and practices between religion and politics,
and in doing so they politicize religion and ‘religionize’
politics.” Significant features that characterize followers of
political Islam include the following:
1. They give priority to the quest for their own version
of power;
2. They reject Western political and legal systems, refusing
to acknowledge the nation-state system. Rather, they
promote the “caliphate” or “Islamic system”; and
3. They give particular priority to the establishment of
parties and committees based on an ideology derived
from a partisan study of Islam and their interpretation
of its history, teachings, texts, and jurisprudence.
Despite the spread of political Islam, it has fallen short
of what can be considered a comprehensive and profound
Islamic renaissance, and it has not shown itself to be a
mature response to the challenges of development and
societal modernization in the Arab world. The Muslim
Brotherhood has had exceptional opportunities in Sudan
and Egypt to tackle such challenges but did not succeed.
The struggle with political Islam and its complexities
depends largely on raising the awareness of the Arab people,
in particular strengthening education and mainstream
religious culture, promoting understanding and tolerance,
avoiding exclusion, and enhancing political and economic
life in general. Finally, addressing the risks of this movement
is the responsibility of both peoples and governments.

املحـاضة مـا يسـمى ظاهرة «اإلسلام السـيايس» من حيث
ناقشـت
َ
 ومتـى بـدأ يف العـامل العريب، وميزاتـه،البحـث يف حقيقـة هـذا التيـار
 مع تأسـيس حركة1928 الحديـث؟ وكيـف تطـور منـذ ظهـوره عـام
 إىل يومنـا الراهـن؟ وتُعـ َّرف جامعات أو،اإلخـوان املسـلمني يف مصر
ً تيـارات اإلسلام السـيايس بأنهـا «تلك الجامعـات التي ال تقيـم متييزا
 وهـي بهـذا تقـوم،يف تصوراتهـا ومامرسـاتها بين الديـن والسياسـة
 وهنـاك مجموعـة مـن املالمـح.»بتسـييس الديـن وتديين السياسـة
: أبرزها،البـارزة لتنظيمات اإلسلام السـيايس يف معظـم الـدول
تعطـي األولويـة ملسـألة السـلطة والوصـول إليهـا وإقامـة1.1
.نظامهـا الخـاص
 وال تعترف،ترفـض املنظومـة السياسـية والقانونيـة الغربيـة2.2
 وتطـرح بدالً منهـا «دولة،مبدئيـاً بالدولـة الوطنيـة القُطريـة
.»الخالفـة» أو «النظـام اإلسلامي
 وتقـوم بعـض،ًتـويل الحـزب والتنظيـم اهتاممـاً خاصـا3.3
،األحـزاب على تشـكيالت منظمـة دقيقـة ولجـان متخصصـة
وأيديولوجيـا عبـارة عـن تحليل حـزيب للدين اإلسلامي ونهج
.خـاص يف فهـم تاريخـه وتعاليمـه ونصوصـه وترشيعاتـه
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ِ
املحـاض أنـه على الرغم مـن الحجـم الكبري واالنتشـار
وأكـد
الواسـع لتيـار اإلسلام السـيايس فإنـه مل يحقـق على أرض الواقـع
 ومل يكـن اسـتجابة ناضجـة،ما ميكـن اعتبـاره نهضـة عميقـة شـاملة
.للتحديـات التنمويـة ومتطلبـات تحديث املجتمـع يف العـامل العريب
وقـد أتيحـت لإلخـوان خاصـة فـرص مثينـة يف السـودان ومصر مل
املحـاضة إىل أن الرصاع مع تحديات اإلسلام
 وخلصت.ينجحـوا فيهـا
َ
السـيايس وتعقيداتـه يعتمـد إىل حـد بعيد عىل توعية شـعوب العامل
، وخاصـة باالرتقاء مبناهج الدراسـة والثقافة الدينية السـائدة،العـريب
وحـث املجتمـع يف مختلـف مؤسسـاته على التفاهـم والتسـامح
 والنهوض بالحياة السياسـية،وتجنـب مشـاعر اإلقصاء وإلغـاء اآلخـر
 وهكـذا فـإن التصـدي ملخاطر هـذا التيار.واالقتصاديـة بشـكل عـام
.مسـؤولية الشـعوب بقـدر مـا هـو مسـؤولية الحكومات
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Wednesday, June 4, 2014

Dr. Abdulreda Assiri

Dean, College of Social Sciences
University of Kuwait
State of Kuwait

The GCC after 33 Years: Between
Optimism and Pessimism
The strong political and security challenges and
developments in the 1970s and 1980s created conditions
that required the Gulf Arab States (UAE, Oman, Qatar,
Saudi Arabia, Bahrain and Kuwait) to find a new political
body capable of weathering common challenges facing these
countries, and to engage in collective work to overcome the
weaknesses of individual countries. Therefore, the collective
formation was a deterrent power, albeit symbolic, against
various threats. The birth of the GCC in 1981 in Abu
Dhabi (the UAE) stemmed from the idea of forming a subregional order seeking to create a single Gulf state based on
security, safety, stability and prosperity.
There is a serious desire for the participation of civil
society forces in developing the new functional approach
between economic, cultural and academic development.
This participation would help build interacting Gulf
societies across the political boundaries of the GCC region.
The GCC countries have to play a dynamic role in
order to create a sound and healthy environment for
regional peaceful co-existence with their immediate
neighboring countries. This is especially important
given the circumstances of the 21st century, which are
characterized by political, economic and security blocs
and the integration of common interests. The goal of
forming a single GCC state may seem far-fetched or even
impossible. However, the successful experience of the
UAE in forming a single entity from seven political units
(emirates) encourages us more and more to push for a
unified political entity, now or in the foreseeable future.
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2014  يونيو4 األربعاء
 عبد الرضا أسيري.د
عميد كلية العلوم االجتماعية
جامعة الكويت
دولة الكويت

مجلس التعاون لدول الخليج العربية
 عام ًا بين التفاؤل والتشاؤم33 بعد
املحاضة واقع ومسـتقبل مجلس التعاون لدول الخليج العربية
تناولت
َ
 الـذي جـاء اسـتجابة للتحديـات واملتغريات، عامـاً مـن إنشـائه33 بعـد
السياسـية واألمنيـة الحـادة يف السـبعينيات والثامنينيـات مـن القـرن
، و ُعامن،العرشيـن التـي أوجبـت على دول الخليـج العربيـة (اإلمـارات
 إيجاد تنظيم سـيايس جديد،) والكويت، والبحريـن، والسـعودية،وقطـر
 والعمل،قـادر على الصمـود يف وجـه التحديات املشتركة لهـذه الـدول
 لذا كان التشـكيل،الجامعي لتجاوز الضعف األحادي لكل دولة منفردة
. ضد التهديـدات املختلفة، ولو رمزيـة،الجامعـي قـوة رادعـة
وقـد جـاءت والدة مجلـس التعاون لـدول الخليـج العربية عام
 يف مدينـة أبوظبـي (دولـة اإلمـارات العربية املتحـدة) من فكرة1981
تشـكيل نظـام إقليمـي فرعي جديـد يسـعى إىل إيجـاد دولة خليجية
. قامئـة على األمن واألمـان واالسـتقرار والتنمية،واحـدة
ِ
املحـاض بضرورة توافـر الرغبـة الجـادة يف مشـاركة
وطالـب
قـوى املجتمـع املدين يف تطويـر التعاون الوظيفـي الجديد بني التنمية
االقتصاديـة والثقافية واألكادميية إلنشـاء تجمعـات خليجية متقاطعة
 مؤكـدا ً على أن دول مجلـس،عبر الحـدود السياسـية لـدول املجلـس
التعاون القيام بدور دينامييك إليجاد بيئة سـليمة وصحية يف التعايش
 والسـيام يف ظروف،السـلمي اإلقليمي مع دول الجوار الجغرايف املبارش
القـرن الحـادي والعرشيـن التـي تتميـز بوجـود التكتلات السياسـية
.واالقتصاديـة واألمنيـة ودمج املصالح املشتركة
املحـاضة إىل أن هـدف تشـكيل الدولـة الواحـدة
وخلصـت
َ
 لكن تجربـة دولـة اإلمارات،قـد يعتبر بعيـد املنال أو شـبه مسـتحيل
العربيـة املتحـدة الناجحـة يف تشـكيل كيـان جديد من سـبع وحدات
سياسـية (إمـارات) تشـجع أكثر فأكثر على اإلرصار على بنـاء الكيـان
. ولـو بعـد حني،السـيايس املوحـد
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االثنني  23يونيو 2014
اللواء الركن طيار رشاد محمد
سالم السعدي
قائد كلية الدفاع الوطني
دولة اإلمارات العربية المتحدة

الخـدمـة الـوطنيـة
وتأثيراتها األمنية والعسكرية
املحاضة التأثريات األمنية والعسـكرية ملرشوع الخدمة
اسـتعرضت
َ
الوطنيـة الـذي أقرتـه دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة عـام 2014
الـذي يعرب عـن دراية تامة بأن الوطن يحتـاج إىل قدرات وخصائص
فرديـة ومجتمعيـة كبيرة ،وإىل كفـاءات مميـزة ميكنهـا التعامل مع
ِ
املحـاض أن برنامـج الخدمـة الوطنيـة
مثـل تلـك التحديـات .وأكـد
والصعد ،وسـيعزز
الجوانب
من
الكثري
سـتكون له آثاره املختلفة يف
ُّ
حتامً القدرات الدفاعية للدولة ،ويرفع ثقة الشـباب بأنفسـهم ،كام
أن عطاءهـم للوطـن سـيزيد ،وسـينالون فرصـة عظيمـة لتأهيلهـم
وإعدادهـم لتحمـل املسـؤوليات التي تنتظرهم يف مسـتقبل ال أحد
يعـرف مـداه ،ما يجعل اآلمـال املرج ّوة من جني مثـار هذا املرشوع
كبيرة ،والثقـة بالنجـاح ال حـدود لهـا .كما أكـد أن تعزيـز القدرات
الدفاعيـة للدولـة سـيوفر االسـتقرار األمنـي الـذي سـيعود بالفائدة
على الوطـن واسـتمرار مسيرته التنموية املظفـرة وفـق التطلعات
والخطط املرسـومة.
ِ
املحـاض بهـذا املشروع الـذي تبنتـه قيـادة دولـة
وأشـاد
اإلمـارات العربيـة املتحـدة التـي متثـل منوذجـاً حضاريـاً فريـدا ً يف
الحصافـة السياسـية والحكمة والعـدل واالهتامم بأبنائهـا منذ قيام
االتحـاد حتـى اليـوم ،حيـث متثـل الدولـة حالـة خاصـة يف النشـأة
والتكويـن ويف التطـور والتعمير والبنـاء واألمـن واالسـتقرار ،فهـي
تنظـر إىل املسـتقبل بطمـوح ،وتتخـذ التخطيـط العلمـي املنهجـي
السـليم والعملي أسـلوباً لبلـوغ الهـدف ،وتسـتعد للمتغيرات
وتأثرياتهـا ،وتحـرص على أن تكـون يف املقدمـة وضمـن الطليعـة،
وتسـهم بـكل جديـة يف تحقيـق االسـتقرار اإلقليمـي والعاملـي
مبشـاركات حقيقية ،إرسـا ًء للسلام ،وإمياناً بأهمية اإلنسـان أياً كان.
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Monday, June 23, 2014

Maj. Gen. Rashad Mohamed
Salem Al-Saadi

)Commander of the National Defense College (NDC
United Arab Emirates

National Service: Implications
for Security and the Military
The lecture delineated the security and military outcomes
of the national service project, which was put into effect
by the UAE state in 2014. This project expresses a full
awareness that the country needs great individual and
societal capacities, as well as special competencies that
could deal with various challenges.
Major General Rashad Mohamed Salem Al-Saadi
emphasized that the national service program has
various effects on several levels. It boosts the country’s
defense capabilities, raises the youth’s self-confidence and
enhances their giving to their fatherland. Likewise, the
youth have a great opportunity to improve professionally
and increase their confidence. Indeed, boosting defense
capabilities of the state provides stability, providing a
great benefit to the country.
The leadership of the United Arab Emirates
represents a unique model of political prudence,
wisdom, justice and care for its citizens—a model that
has endured ever since the establishment of the union.
The leadership looks to the future with ambition and
adopts practical and methodological planning to achieve
its goals. The UAE is getting ready for changes and
their effects. It is also keen on being on top and actively
participates in achieving regional and international
stability to instill global peace.
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Wednesday, June 25, 2014

2014  يونيو25 األربعاء

Prof. Mark Tessler

 مارك تسلر. د.أ

Professor of Political Science
University of Michigan
United States of America

The Social and Political Attitudes of
Arab Publics: Selected Findings from
the Arab Barometer
Professor Tessler presented findings from the two most
recent waves of Arab Barometer surveys, conducted in
2010–2011 and 2012–2013, respectively. Included in
one or both of these waves were surveys conducted in
Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt, Sudan, Palestine,
Lebanon, Jordan, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia and Yemen.
These findings dealt with questions such as How do
ordinary citizens in the Arab world want their countries
to be governed? To what extent do they have confidence in
their country’s political institutions? Do they believe that
religious officials should have influence in government
decisions? In what areas do they favor gender equality and
in what areas do they think men and women should not
have equal rights and opportunities?
Findings from the Arab Barometer survey project
address these and other questions about the social
and political attitudes of Arab publics. Developed and
governed in cooperation with scholars and institutions
in Arab countries, the Arab Barometer has conducted 28
nationally representative surveys in 14 countries since it
was established in 2006.
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أستاذ العلوم السياسية
جامعة ميشيغان
الواليات المتحدة األمريكية

المواقف االجتماعية والسياسية
 نتائج مختارة من:للجماهير العربية
مشروع الباروميتر العربي
املحـاضة النتائـج املسـتقاة من أحـدث دورتني
اسـتعرضت هـذه
َ
 وهما الدورتـان اللتـان أجريتـا،»ملشروع «الباروميتر العـريب
 وشـملتا، على التوايل،2013 و2012  وعامـي2011 و2010 عامـي
، وتونـس، والجزائـر، املغـرب:دراسـات اسـتقصائية أجريـت يف
، والعـراق، واألردن، ولبنـان، وفلسـطني، والسـودان، ومصر،وليبيـا
 وعالجت هـذه النتائج مجموعة. واليمـن، والسـعودية،والكويـت
مـن التسـاؤالت املتعلقـة باملواقـف االجتامعيـة والسياسـية
 كيف يريـد املواطنـون العاديون يف:للجامهير العربيـة مـن قبيـل
العـامل العـريب أن ت ُحكـم بلدانهـم؟ ومـا مـدى ثقتهـم باملؤسسـات
السياسـية يف بلدانهـم؟ هـل يعتقـدون أنـه يجـب أن يكـون
هنـاك تأثير لرجـال الديـن يف القـرارات التـي تتخذهـا الحكومة؟
ومـا املجـاالت التـي يفضلـون فيهـا املسـاواة بين الجنسين؟
وما املجـاالت التـي يعتقـدون أنـه ينبغـي أال تكون هنـاك حقوق
،وفـرص متسـاوية بني الرجـال والنسـاء فيها؟ وقد أجـرى املرشوع
الـذي تـم تطويـره وتنظيـم العمـل فيـه بالتعـاون مـع باحثين
 دراسـة اسـتقصائية28 ،ومؤسسـات يف مختلـف البلـدان العربيـة
.2006  دولـة منـذ إنشـائه عـام14 يف

404
1/8/2019 12:01:45 PM

سلسلة محاضرات ()398

الثالثاء  1يوليو 2014
د .علي راشد النعيمي
مدير جامعة اإلمارات العربية المتحدة
دولة اإلمارات العربية المتحدة

)Lecture Series No. (398

Tuesday, July 1, 2014

Dr. Ali Rashid Al-Naeimi

Vice Chancellor, United Arab Emirates University
United Arab Emirates

دور التطور التكنولوجي
في دعم اإلعالم (مشتركة)

The Role of Technological Development
)in Supporting the Media (Joint

اسـتعرض ِ
املتغي التكنولوجي يف دعم وسـائل االتصال
املحاض أهمية دور ّ
اإلعالمية وتطويرها ،من حيث اتسـاع دائرة انتشـارها وتأثريها يف املجتمع
مـن جهـة ،وتحـول العـامل إىل قريـة صغيرة بحكـم هـذا التطـ ُّور الحاصل
عما أفرزته ظاهرة وسـائل
يف التقنيـات االتصاليـة مـن جهة أخـرى ،فضالً َّ
اإلعلام الحديثة ومواقع التواصل االجتامعي اإللكرتونية ،مثل« :فيسـبوك»
و«تويتر» و«يوتيـوب» ،مـن أهميـة لحجـم املشـاركة االتصاليـة للفـرد يف
عاملنـا االتصـايل املعـارص كمصـدر للخبر أو الحـدث وناقـل ومحلـل لـه،
بخلاف مـا كانت عليـه الحال قبل عقـود من الزمن ،حيـث مل تكن تتوافر
للمتلقي املشـاركة الفعلية واالختيارية.

Dr. Ali Rashid Al-Noaimi discussed the important role
played by modern technology in supporting media
communication. He said that modern technology widens
the scope of media communication and increases its
influence on society on the one hand, and converts the
world into a small village (due to communications means
progress) on the other hand. Social media (e.g., Facebook,
Twitter and YouTube) also has a role in boosting the
individual’s communication and participation capacity,
being a source of news and incidents, transporting and
analyzing them—unlike in the past when receivers could
not actively or selectively participate. Dr. Al-Noaimi
supported his assertions using UAE’s experience in
implementing modern technology in their media and
websites. It was the first time to display “Thanaweya
Amma” results through YouTube. He noted that it is
important that the media transfer and analyze incidents
with credibility and professionalism, especially that there
is a large number of news websites and social media
from which individuals can choose, taking credibility as
a criterion. Dr. Al-Noaimi emphasized the importance of
the interaction between the user and the medium, which
takes place through explaining incidents and analyzing
their social, political and economic dimensions. This is
a crucial factor in preserving traditional media as it faces
competition in the communications market. He gave as
an example the daily tweets published in newspapers. This
shows that live participation in explaining and analyzing
incidents is acceptable, even if it contradicts the traditional
newspaper approach of reporting the news.

ِ
املحـاض بتجربـة اسـتيعاب دولـة اإلمـارات العربيـة
واستشـهد
املتحـدة التطـ ُّورات التكنولوجية يف وسـائل اإلعالم واملواقـع اإللكرتونية ،إذ
إنـه ألول مـرة تجـرى عمليـة إعلان نتائـج الثانويـة العامـة يف الدولـة من
خلال «يوتيـوب» بخلاف طـرق إعالنهـا يف الفترات املاضيـة ،مشيرا ً إىل
رضورة التـزام وسـائل اإلعلام التقليديـة ،كالصحـف واإلذاعـة والتلفزيون،
املصداقيـة يف نقـل الحـدث كمصدر إعالمـي ،واعتامد الحرفيـة واملهنية يف
الدقة والتحليل ،وخاصة أن هناك أعدادا ً كبرية من وسـائل اإلعالم واملواقع
اإلخباريـة ووسـائل التواصل االجتامعي ،وبـات متاحاً للفرد أن ينتقي منها
مـا ينسـجم مع تطلُّعاته ،والسـيام من ناحية املصداقيـة واملهنية .وبخالف
ذلـك فإنـه ليس مجبرا ً على متابعة الوسـيلة اإلعالميـة التقليدية .وشـدَّد
ِ
املحـاض على رضورة التفاعـل واملشـاركة بين املتلقي والوسـيلة اإلعالمية
ضمـن حـوار لتفسير األحـداث وتحليـل أبعادهـا االجتامعية والسياسـية
واالقتصاديـة وغريهـا كعنصر مهـ ٍّم وجوهـري يف إبقـاء الوسـيلة اإلعالمية
التقليديـة حـارض ًة يف سـوق املنافسـة االتصاليـة ،وتحظى باهتمام األفراد
ومتابعتهـم لهـا ،مستشـهدا ً مبـا يُنشر يف الصحف يوميـاً مـن «تغريدات»
الجمهور ،كنوع من قبول املشـاركة الحية من الجمهور يف تفسير الحدث
وتحليلـه ،حتـى لو كان مخالفـاً لتوجهات الصحيفة نفسـها.
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Tuesday, July 1, 2014

Mohammed Al-Hammadi
Editor-in-chief, Al-Ittihad Newspaper
United Arab Emirates

The Role of Technological Development
in Supporting the Media (Joint)

)399( سلسلة محاضرات

2014  يوليو1 الثالثاء
محمد الحمادي
رئيس تحرير جريدة االتحاد
دولة اإلمارات العربية المتحدة

دور التطور التكنولوجي
)في دعم اإلعالم (مشتركة

املحـاضة أهمية إيجاد وسـائل اإلعلام التقليدية لألرضية
تناولـت
َ
وللمنـاخ املناسـ َبني لخلـق مشـاركة جدِّيـة وعمليـة بينهـا وبين
 والسـ َّيام يف متابعـة الشـائعات التـي تنتشر،العامـة مـن املتلقين
 بـل،يف وسـائل التواصـل االجتامعـي بهـدف تفنيدهـا ودحضهـا
 عبر اإلقنـاع واملهنية،إفشـال األهـداف التـي انطلقـت مـن أجلها
واملصداقيـة يف نقـل املعلومات والشـفافية يف التعامـل معها «وإال
ِ
املحـاض أبـرز التطـ ُّورات
 واسـتعرض.»فإننـا سـنخرس املعركـة
 وكيـف قفـز عـدد مسـتخدمي،الحاصلـة يف تكنولوجيـا االتصـال
The speaker discussed the most important developments شـبكة املعلومـات الدوليـة «اإلنرتنـت» يف العـامل ليصـل إىل نحـو
in communication technology as well as the increase to 2
 الذيـن يبلغ، مـن سـكان األرض%30 مليـاري مسـتخدم؛ أي نحـو
billion Internet and smart phone users, which is roughly
 فضلاً عـن ملياريـن مـن،عددهـم نحـو سـبعة مليـارات نسـمة
30 percent of the earth’s population of 7 billion.
.الهواتـف الذكيـة
The speaker also spoke about the role of companies and
businessmen in supporting and developing technology— املحـاض عـن دور الشركات ورجـال األعمال
ِ
وتحـدث
which is mainly due to its use in marketing products ،واملؤسسـات التجاريـة يف دعـم تكنولوجيـا االتصـال وتطويرهـا
and services. He discussed the role that businessmen
play in sustaining newspapers in the media market, as ،بصفتهـا إحـدى أدواتهـم يف تسـويق منتجاتهـم وخدماتهـم
technological developments have exerted great pressure مشيرا ً إىل أن هـؤالء هـم الذيـن يدعمون اسـتمرار بقـاء الصحف
on traditional forms of media following the boom of  فضلاً عـن أن التطـور،وحضورهـا يف سـوق اإلعلام الحديـث
smart and electronic communications. In a bid to keep up ،التكنولوجـي بـات يشـكل ضغطـاً على وسـائل اإلعلام التقليدية
with the modern means of communication, Al-Hammadi
والسـيَّام بعد انتشـار وسـائل االتصال الذكيـة واإللكرتونية؛ إذ بات
stressed that is has become necessary for traditional media
outlets to embrace the rapid developments and to follow- مـن الضروري لوسـائل اإلعلام التقليديـة انتهـاج الرسعـة والدقة
up with incident analysis and explanation in a timely, ،واملصداقيـة يف متابعـة الحدث وتحليله وتفسير أبعـاده املختلفة
meticulous and credible manner.
.وذلـك للَّحـاق بوسـائل التواصـل الحديثـة

The lecture addressed the importance of finding suitable
grounds where there is a serious participation between
users and traditional media. This is particularly essential
in terms of refuting rumors that fill social media and
destroying the ill-intentions of those who spread such
lies through persuasion, professionalism and credibility
through transparency and knowledge transfer.
Mohammed Al-Hammadi said that unless this happens,
we will lose that battle.
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الثالثاء  8يوليو 2014
معالي د .ميثاء
سالم الشامسي
وزير دولة
دولة اإلمارات العربية المتحدة

التنمية في دولة اإلمارات العربية
المتحدة :الفرص والتحديات (مشتركة)
ِ
املحـاضة فـرص التنميـة يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة
ناقشـت
والتحديـات التـي تواجههـا ،حيـث إن الفكر التنموي ليـس بجديد عىل
اإلمـارات؛ فقـد بـدأت عجلة التنمية بكل أشـكالها ويف جميـع املجاالت،
منـذ تأسيسـها يف الثـاين من ديسـمرب  ،1971يف ظـل الكاريزمـا القيادية،
والرؤيـة الحكيمـة النافذة ،والفطرة التنموية التـي امتلكها املغفور له –
بإذن الله تعاىل – الشـيخ زايد بن سـلطان آل نهيان – ط ّيب الله ثراه –
الـذي أدرك منـذ بداية االتحاد حجـم الرثوة البرشية واملادية التي متلكها
يصب يف خدمة اإلنسـان
الدولة ،وسـعى إىل تسـخريها يوماً بعد يوم مبا ُّ
اإلمـارايت ،وضمان توفير حياة الرفاه الكرمية واملسـتقبل املشرق له عرب
األجيـال املتالحقـة ،يف تو ُّجـه فطـري نحـو ما بـات يُعرف الحقـاً مبفهوم
التنمية املسـتدامة الذي تسـعى كربيـات دول العـامل إىل تطبيقه اليوم.
ِ
املحـاضة اإلنجازات واملكتسـبات الالفتة للنظر،
واسـتعرضت
واملراتـب املتقدِّمـة عربياً وعاملياً التي حققتها دولـة اإلمارات العربية
املتحـدة على مـدى اثنين وأربعين عامـاً ،منـذ نشـأتها ،يف مختلـف
املجـاالت التنمويـة ،والسـ َّيام االقتصاديـة والبرشيـة منهـا ،مؤكِّـدة،
بشـأن مـا يتعلـق باالقتصـاد ،أن الدولـة بإنجازاتهـا الباهـرة تسـعى
إىل تخطِّـي النماذج االقتصاديـة التقليديـة ،وارتقـاء سـلم التنافسـية
العامليـة ،والوصـول إىل تحقيق االقتصـاد املعريف القائم عىل اسـتثامر
الفكـر اإلبداعـي كأداة تنموية أساسـ َّية .وإزاء التنمية البرشية أكدت
معـايل الدكتـورة ميثاء الشـاميس أن مبدأ بناء اإلنسـان وتأهيله علمياً
وعمليـاً وجعله رشيكاً أساسـياً يف العملية التنمويـة هو جزء ال يتجزأ
مـن رؤيـة الدولـة االستراتيجيَّة منذ قيـام االتحاد ،ملقيـ ًة الضوء عىل
مـا بلغـه الرجـل اإلمـارايت واملـرأة اإلماراتيـة يف زمـن قيايس مـن تب ُّوؤ
أعلى املراتـب يف املجـاالت كافـة بفضل حرص القيـادة الحكيمة عىل
االسـتثامر يف الجانـب البرشي.
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Tuesday, July 8, 2014

HE Dr. Maitha
Salem Al-Shamsi
Minister of State
United Arab Emirates

Development in the UAE:
)Opportunities and Challenges (Joint
The lecture discussed the development opportunities in
the UAE versus the challenges it faces. Since its foundation
—in 1971, the UAE has continuously strived to develop
which has taken place under the charismatic vision
of the late Sheikh Zayed bin Sultan Al-Nahyan (May
God bless his soul). Later to be deemed as sustainable
development, the late Sheikh Zayed viewed the human
and material wealth of the nation as the greatest resource
for building a prosperous life and future for the Emirati
people. Harnessing such capabilities is truly the goal of
great nations.
The lecture also discussed the remarkable achievements
and the advanced ranks which the UAE attained on the
Arab and international levels throughout the past 42
years in several developmental fields, especially in the
fields of economic and human development. Concerning
the economy, the state strives to overcome traditional
economic models, be globally competitive and attain a
knowledge-based economy, which is rooted in investing
in creativity as the main development tool. Concerning
human development, HE Dr. Al-Shamsi asserted that the
qualification of cadres in the academic and professional
realms to establish them as partners in development is
an integral aspect of the UAE’s strategic vision ever since
the federation was established. Shedding light on the
achievements and top positions of the Emirati men and
women reached in just a short span of time, she noted
that all has been possible due to the keenness of the wise
leadership to invest in human development.
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Tuesday, July 8, 2014

Dr. Fatma Said Al-Shamsi
Deputy Administration Director
Sorbonne University, Abu Dhabi
United Arab Emirates

Development in the UAE:
Opportunities and Challenges (Joint)
The lecture shed light on the economic development
experience of the United Arab Emirates. It discussed the
great achievements of the state in all economic sectors,
pointing to the wise leadership’s focused efforts on
diversifying the sources of national income and reducing
the dependence on petroleum despite the remarkable
advancement in its development. The lecture additionally
discussed the methods used to foster and create an
atmosphere suitable for the national economy to compete
globally. Likewise, the lecture tackled the challenges
which are still facing the country’s development, such
as diversifying the sources of income, the demographic
imbalance, labor market and the unemployment, which
some Emirati women suffer from in the northern
emirates. The discussion additionally involved the rise
in consumption rates versus the rates of saving and
investment, as well as pushing the private sector to be an
active participant in the development process.
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)401( سلسلة محاضرات

2014  يوليو8 الثالثاء
 فاطمة سعيد الشامسي.د
نائب المدير للشؤون اإلدارية
 أبوظبي،جامعة السوربون
دولة اإلمارات العربية المتحدة

التنمية في دولة اإلمارات العربية
) الفرص والتحديات (مشتركة:المتحدة
ِ
املحـاضة الضوء عىل التجربة التنمويـة اإلماراتية يف املجال
ألقـت
 مسـتعرض ًة اإلنجـازات الضخمـة التي حققتهـا الدولة،االقتصـادي
 والفتـة االنتبـاه إىل تركيـز جهـود،يف القطاعـات االقتصاديـة كافـة
 والتقليـل،القيـادة الرشـيدة على تنويـع مصـادر الدخـل القومـي
ًاملضي قدما
مـن االعتماد على القطـاع النفطـي على الرغـم مـن
ِّ
 إضافـة إىل،يف الوقـت نفسـه يف تطويـر هـذا القطـاع الحيـوي
ً الوطنـي ليكـون قـادرا
الرتكيـز على خلـق منـاخ مالئـم لالقتصـاد
ِّ
ِ
املحـاضة إىل التحديـات التي
 كما تط َّرقـت.ًعلى املنافسـة عامليـا
 ومنها تحـدِّي تنويع،ال تـزال ماثلـة أمام املسيرة التنمويـة للدولة
، والخلـل يف الرتكيبـة السـكانية وسـوق العمـل،مصـادر الدخـل
والبطالـة التـي تعانيهـا املواطنـات اإلماراتيـات يف بعـض اإلمارات
 وارتفـاع معـدالت االسـتهالك مقابـل معـدالت االدخـار،الشمالية
 إضافـ ًة إىل تحـدِّي تفعيـل دور القطـاع الخاص ليكون،واالسـتثامر
.رشيـكاً أساسـياً يف عمليـة التنميـة
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Tuesday, July 15, 2014

HE Prof. Mohamed
Mokhtar Gomaa

)402( سلسلة محاضرات

2014  يوليو15 الثالثاء
 محمد. د.معالي أ
مختار جمعة
وزير األوقاف

Minister of Religious Endowments (Awqaf)
Arab Republic of Egypt

جمهورية مصر العربية

A Culture of Coexistence:
Toward a New Vision (Joint)

:ثقافة العيش المشترك
)نحو رؤية جديدة (مشتركة

The speaker discussed the conflicts and crises witnessed
by the region that are partly attributed to the absence
of the culture of coexistence and the weakness of the
human values supporting it. He warned against the
danger which the extremist groups constitute in the Arab
and Islamic region. These groups strive to use religion to
attain their goals, even if they are at the expense of the
unity of nations and societies. As such, they threaten
not only the security and stability of the region, but they
also the culture of coexistence. The speaker discussed
how Islam is innocent from the extremist practices of
these groups, as true Muslims believe in the values that
support the culture of coexistence, namely: forgiveness,
diversity and mutual respect among all segments of
society.
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ِ
املحـاض الرصاعـات واألزمـات التـي تشـهدها املنطقـة
ناقـش
 والتـي يعـزى جانـب منهـا إىل غيـاب ثقافـة،والعـامل مـن حولنـا
 وضعـف منظومـة القيـم اإلنسـان َّية الداعمـة،العيـش املشترك
ِ
املحـاض من الخطـر الذي متثلـه الجامعـات املتطرفة
 وحـذَّر.لهـا
 والتـي تسـعى إىل،واملتشـددة يف املنطقـة العربيـة واإلسلامية
 حتـى لـو كان ذلـك،توظيـف الديـن لتحقيـق أهدافهـا الخاصـة
 وهـي بذلك، وتفتيتهـا،على حسـاب وحـدة الـدول واملجتمعـات
 وإمنـا تد ِّمـر ثقافـة العيـش،تهـدِّد ليـس األمـن واالسـتقرار فقـط
 وديننـا اإلسلامي بـريء مـن هـذه السـلوكيات املتط ِّرفة.املشترك
والشـاذة التـي متارسـها هـذه الجامعـات املتشـدِّدة؛ ألنـه ديـن
يؤمـن بالتسـامح واالختلاف والتنـ ُّوع واالحترام املتبـادل بين
 وهي منظومـة القيم التي تعـ ِّزز ثقافة،الطوائـف داخـل املجتمـع
.العيـش املشترك
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Tuesday, July 15, 2014

Talib Mohammed
Yousuf Al-Shehhi

Director of Preaching Department
General Authority of Islamic Affairs
& Endowments (GAIAE), United Arab Emirates

A Culture of Coexistence:
Toward a New Vision (Joint)
The speaker emphasized the importance of boosting
global human values, upon which religions should
agree to support the culture of coexistence. He said
that these values are truly loftier than any other type of
ideological or cultural difference that may arise from
the difference in religions and creeds. He noted that the
UAE represents a unique model for coexistence among
the myriad of nationalities that bring with them their
different cultures, religions and creeds—and yet all live
together in harmony. Under the guidance of the wise
leadership of His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed
Al Nahyan, the President of the UAE (May God protect
him), the UAE supports this model on both regional and
international levels.
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)403( سلسلة محاضرات

2014  يوليو15 الثالثاء
طالب محمد
يوسف الشحي
 الهيئة العامة،مدير إدارة الوعظ
للشؤون اإلسالمية واألوقاف
دولة اإلمارات العربية المتحدة

:ثقافة العيش المشترك
)نحو رؤية جديدة (مشتركة
ِ
 التي تتوافق،املحاض رضورة تعزيز القيم اإلنسـانية العامليـة
أكـد
حولهـا األديـان كافـة؛ مـن أجل تعزيـز ثقافة العيش املشترك؛ ألن
أي اختالفات فكريـة أو ثقافية قد تنشـأ
ِّ هـذه القيـم تسـمو على
 وأشـار إىل أن دولـة اإلمارات.نتيجـة اختلاف األديـان واملعتقدات
العربيـة املتحـدة تقـدِّم منوذجـاً فريدا ً للعيش املشترك بين الكثري
،مـن الجنسـيات التـي تختلـف يف الثقافـات واألديـان واملعتقدات
 كما أن دولـة اإلمـارات،حيـث يعيـش الجميـع يف تناغـم ووئـام
العربيـة املتحـدة يف ظل القيادة الرشـيدة لصاحب السـمو الشـيخ
 رئيـس الدولـة – حفظه اللـه – ترعى،خليفـة بـن زايـد آل نهيـان
.ًهـذا النموذج وتدعمه يف الداخـل والخارج معا
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Tuesday, July 15, 2014

Prof. Radwan El-Sayed
Writer and Thinker
Lebanese Republic

A Culture of Coexistence:
Toward a New Vision (Joint)
The speaker lauded the UAE experience in cultural
coexistence as quite remarkable. He said this is due to
its ability to blend the shared norms and traditions in
the society alongside its guarantee that all nationalities,
regardless of culture or religion, are able to live freely
with the right and duties allotted to them through the
application of the law and justice.
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)404( سلسلة محاضرات

2014  يوليو15 الثالثاء
 رضوان السيد. د.أ
كاتب ومفكر
الجمهورية اللبنانية

:ثقافة العيش المشترك
)نحو رؤية جديدة (مشتركة
ِ
املحـاض بتجربة دولة اإلمـارات العربية املتحـدة يف التعايش
أشـاد
 بصفتهـا إحـدى التجـارب الرثيـة يف املنطقـة العربيـة،املشترك
واإلسلامية والعـامل؛ ألنهـا تقـوم على املـزج بين التقاليـد واألعراف
 كما تضمـن لجميـع الجنسـيات التي تعيش،املشتركة يف املجتمـع
 الحقـوق والواجبات، واملختلفـة يف األديان والثقافات،على أراضيهـا
. وتحقيـق العدالـة للجميع،كافـة مـن خلال تطبيـق القانـون
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األربعاء  6أغسطس 2014
حيدر ملك
أستاذ غير متفرغ
كلية الحرب البحرية
الواليات المتحدة األمريكية

)Lecture Series No. (405

Wednesday, August 6, 2014

Haider Mullick

Adjunct Professor
Naval War College
United States of America

جذور انعدام استقرار الردع النووي
في جنوب آسيا :التحديات والفرص

Roots of South Asian Nuclear Deterrence
Instability: Challenges and Opportunities

املحاضة أسـباب انعدام اسـتقرار الـردع النـووي بني الهند
حللـت هـذه َ
وباكسـتان وتأثيره يف املصالـح األمنية العاملية الرئيسـية يف جنوب آسـيا.
فمنـذ  11سـبتمرب  ،2001نزعت الواليات املتحـدة األمريكية فتيل اثنتني
مـن األزمـات الكبرى بين الهنـد وباكسـتان ،تصاعدتـا (كما يعتقد كثري
من املسـؤولني األمريكيني) وصوالً إىل املسـتوى النووي .وأكد ِ
املحاض أن
الهنـد وباكسـتان مل تحققا اسـتقرار الردع النووي بسـبب سـبعة عوامل:
سـلوك الدولـة العـدواين ونـوع نظـام الحكـم ،والصراع املعقـد بشـكل
اسـتثنايئ والطويـل األمـد ،وعـدم فاعليـة حـل النـزاع ،واملواقـف النووية
الخطـرة ،وغيـاب الضوابـط على األسـلحة النوويـة واختباراتهـا ،وغيـاب
املعرفـة النوويـة ،واألمـن النـووي غري املوثوق بـه .كام أشـار إىل أن هناك
ثالثـة عوامـل توفـر فرصة السـتقرار الـردع النـووي بني الهند وباكسـتان،
هي :التكامل االقتصادي اإلقليمي ،والسياسـة الداخلية ملصلحة االنفراج،
ونجاح املعاهدات السـابقة .وفضالً عن ذلك ،فإن لدول الرشق األوسـط،
مثـل دولـة اإلمـارات العربية املتحـدة ،عالقات اقتصاديـة قوية مع الهند
وروابـط ثقافيـة وعسـكرية مـع باكسـتان ميكـن االسـتعانة بهـا لتعزيـز
ِ
املحـاض دور الواليـات املتحـدة
االنفـراج بين الهنـد وباكسـتان .وتنـاول
األمريكيـة يف منـع النزاعـات يف املنطقـة ،إذ إنـه تحـت قيـادة الواليـات
املتحـدة ،تلتـزم معظـم البلدان مبنـع اندالع حـرب بني الهند وباكسـتان.
ويُعتبر دعـم الشراكات ملكافحـة اإلرهـاب وحاميـة املـواد النوويـة من
املنظمات اإلرهابيـة مـن املصالـح األمنيـة املهمـة للواليـات املتحـدة
األمريكيـة ،وكذلـك تعزيـز تجـارة الطاقـة والتقـدم االقتصـادي .كما أن
هنـاك حاجـة إىل مقرتحات بشـأن السياسـة الفعالة التي تسـتهدف عىل
وجـه التحديـد جذور انعدام اسـتقرار الـردع النووي يف جنوب آسـيا .وما
مل تبـذل الواليـات املتحـدة األمريكية (بدعم مـن دولة اإلمـارات العربية
املتحـدة) جهـودا ً متأنّيـة نحـو تحقيق اسـتقرار الـردع النـووي بني الهند
وباكسـتان ،وحفزهما للعمـل معـاً ،فـإن تكلفـة الصراع الدائم سـتكون
باهظـ ًة جـدا ً من الناحيتين االقتصادية والجيوسياسـية.

This paper analyzes the lack of India–Pakistan nuclear
deterrence stability and its impact on key global security
interests in South Asia. Since September 11, 2001, the
United States has defused two major crises between India
and Pakistan that (many US officials thought) could
have escalated to the nuclear level. The paper discussed
argues that India and Pakistan have not achieved nuclear
deterrence stability because of seven factors: aggressive
state behavior and regime type; uniquely complex
;and protracted conflict; ineffective dispute resolution
dangerous nuclear postures; lack of nuclear arms and
testing controls; lack of nuclear learning; and questionable
nuclear security. However, three factors provide
opportunities for India–Pakistan Nuclear Deterrence
Stability (NDS): regional economic integration, domestic
politics in favor of détente, and precedents of successful
treaties. Moreover, Middle Eastern countries, such as the
United Arab Emirates, have strong economic ties with
India and cultural and military ties with Pakistan that can
be leveraged to promote India–Pakistan détente. Under
the leadership of the United States, most countries are
committed to preventing an India–Pakistan war. Sustaining
counterterrorism partnerships and securing nuclear
materials from terrorist organizations are important
US security interests, as is promoting energy trade and
economic progress. Yet, effective policy proposals are
lacking that specifically target the roots of South Asian
nuclear deterrence instability. Unless the United States
(with the support of the UAE) makes deliberate efforts
toward India–Pakistan NDS, and India and Pakistan work
together, the cost of perpetual conflict in economic and
geopolitical terms will be too great.
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Wednesday, August 20, 2014

Dr. Muwaffaq Ajlouni

Former Ambassador and Director of the Department
for Latin and Central America, Ministry of Foreign Affairs
Hashemite Kingdom of Jordan

The Media’s Role in the Security
Apparatus of the Arab World
The progress of countries is measured by the level of
security and stability felt by their citizens. Media Security is
a new concept which appeared in the late 1980s, but has not
yet been properly defined and investigated. Despite having
different perspectives, security and the media have the same
ultimate goal of serving the interests of citizens. Media
focuses on the right of people to access knowledge and
information, and security services focus on maintaining
public order and protecting citizens. Security is the demand
of citizens, and to maintain it, a balanced and integrated
relationship between media and the security services is
required. The media’s role in highlighting dysfunctional
areas helps states and societies avoid trouble and security
situations. Therefore, interest in security issues should
not be limited to official and private media; the role of
Arab citizens should be activated by developing their
security awareness and making it an integral part of
the security system. This will enhance the citizen’s role
in maintaining security and stability. The concept of
security in society means cohesion of social segments
and living in harmony with Islamic values and cultural
and ethical standards without prejudicing public and
personal freedoms of individuals and communities. These
dimensions cannot be divorced from political, economic,
social and educational aspects. As such, maintaining
security is a collective responsibility that is not limited to
the media, but encompasses all active players in society,
including intellectual, political and religious elites, societal
and civil society organizations, as well as the legislative,
executive and judicial authorities.
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)406( سلسلة محاضرات

2014  أغسطس20 األربعاء
 موفق العجلوني.د
سفير ومدير سابق إلدارة أمريكا الالتينية
والوسطى في وزارة الخارجية
المملكة األردنية الهاشمية

دور اإلعالم في المنظومة
األمنية في العالم العربي
ِ
املحـاض أن مـدى تقـدم الـدول يقـاس مبقـدار إحسـاس شـعوبها
أكـد
 وال تسير عجلة التطـور والتنمية والتقـدم واالزدهار،باألمـن واالسـتقرار
ً اللذيـن يـؤدي اإلعلام دورا ً أساسـيا،يف حـال غيـاب األمـن واالسـتقرار
 وقـد بـرز يف نهاية عقـد الثامنينيات مصطلح أمنـي جديد أطلق.فيهما
 فإنه ال يـزال يف مرحلة،عليـه (األمـن اإلعالمي)؛ ولحداثـة هذا املصطلح
 وقلـة مـن الباحثين تناولـوه بالبحـث،التأصيـل والتمحيـص العلمـي
 والـدور الـذي يؤديه اإلعلام يف إبراز جوانـب الخلل يج ّنب.والتمحيـص
، ومن ث ّم.الـدول واملجتمعـات الكثري من الحـوادث والتداعيات األمنيـة
فـإن االهتمام اإلعالمـي بقضايـا األمـن ال يقترص عىل اإلعالمني الرسـمي
 ولكـن يجـب تفعيـل دور املواطن العـريب يف صياغة،والخـاص فحسـب
 وإدماجـه يف املنظومة األمنيـة بحيث يتعزز،ثقافتـه األمنيـة وتشـكيلها
.دوره يف الحفـاظ على األمـن واالسـتقرار
ِ
املحـاض إىل أنـه من الصعب جـدا ً أن نجـزم بوجود إعالم
وأشـار
 فمـن املالحـظ أن،عـريب لـه دور تكاملي مـع منظومـة األمـن العربيـة
اإلعلام العريب يكـون أحياناً رد فعل آنياً تجاه بعض األزمات األمنية التي
 وهـذا يتناقض مـع املفهوم التكاملي لإلعالم يف،تعصـف بالعـامل العـريب
 ومن هنا ال بد من تشـجيع املؤسسـات اإلعالمية.منظومة األمن العريب
 وأن يتم توفير الدعم الالزم،التـي تهتـم يف طروحاتهـا باملوضوع األمنـي
،لهـا مـن حيث الكوادر الفنية املؤهلة وبرامـج التدريب املتعلقة باألمن
 مع االهتامم،وأن يكـون هناك إعالميون متخصصـون وأمنيون محرتفون
بعملية التدريب والتطوير املسـتمر للعاملني يف املجـال اإلعالمي األمني
 ونظرا ً إىل حساسـية القضايا األمنيـة وأحياناً لخطورتها وما ميكن.العـريب
ً فـإن التعامل مع القضايـا األمنية إعالميا،أن ينجـم عنهـا مـن ردود فعل
،يجـب أن يتـم وفق الضوابـط واملعايري املهنيـة واألخالقيـة واملوضوعية
 وتوظيفهـا بشـكل هـادف وعىل،واسـتخدام الرسـالة اإلعالميـة األمنيـة
نحـو يجعلهـا قادرة على التعبري املوضوعـي عن الحـدث والتعريف به
. ال ترهيبه وتخويفـه وإرباكه،وإطْلاع املواطـن عليه
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Monday, August 25, 2014

Dr. Elsadig Bakheit Elfaqih

)407( سلسلة محاضرات

2014  أغسطس25 االثنني
 الصادق بخيت الفقيه.د

Secretary General, Arab Thought Forum (ATF)
Hashemite Kingdom of Jordan

األمين العام لمنتدى الفكر العربي
المملكة األردنية الهاشمية

Turkey: Political Change and the
Transformation of Society

 تحوالت المجتمع:تركيا
ومتغيرات السياسة

For several decades, Turkey has been going through very
important societal transformations in terms of their scope
and depth. It is not yet clear whether political changes
were motivated by these transformations or came as an
accumulative result of political acts which affected social
structures and intellectual discourse. Political changes can
be seen as key indicators of transformations in the views of
the elite and the people’s cultural identity.
The deep cognitive problems in Turkey, and the way
the past, present and future are viewed, are a matter of
methodology, which is essentially connected with cultural
identity, civilizational perception and the accompanying
transformation in the country’s elite; this includes attempts
at using geography to restore history, reinterpreting time
and place, and reconsidering the complete divorce from the
cultural and religious heritage imposed by Kamalists for
over eight decades. The re-emergence of Islam in politics,
and the rise to power of the Justice and Development
Party, is a result of changes in Turkish society, in a country
with a Muslim majority, and an inevitable outcome of
increased democracy, which has widened the political
choices of social forces. The Turkish elites attribute these
transformations to natural domestic developments within a
strictly local dimension that has nothing to do with changes
in neighboring Arab countries, while the Arabs look at
the ideological and regional dimensions rather than the
domestic issues. This results in varied, cognitively different,
and seemingly contradictory expectations depending on
the perspective of each party, which makes a comparative
and conciliatory approach even more difficult, especially
in the light of historical concerns and the burden of their
current interpretations.
سلسلة محاضرات اإلمارات
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املحـاضة التحـوالت االجتامعيـة التـي عاشـتها تركيـا
ناقشـت هـذه
َ
 والتي متيـزت بأهميتها مـن حيث حجـم تأثرياتها،منـذ فترة طويلـة
 والتسـاؤل اليـوم هو حول إذا. ونوعية انتقاالتها واتجاهاتها،وعمقهـا
 أم،مـا كانـت هـذه التحوالت هـي الباعث على املتغريات السياسـية
أن النتيجة الرتاكمية للفعل السـيايس هي التي أثرت يف بُنى املجتمع
 وبرغم أن متغريات السياسـة ميكن أخذها.ونُسـق التفكري العام فيه
كمـؤرش بالـغ الداللـة إىل ما يعرتي الحالة الرتكيـة من تبدالت مواقف
 فلا بـد مـن األخـذ يف االعتبـار،النخـب والهويـة الثقافيـة للشـعب
أن الحـوارات الحاليـة يف تركيـا مل تكـن أبـدا ً خـارج سـياق التطـورات
.االجتامعيـة واتجاهات الـرأي العام
ِ
 والنظرة للحارض،املحاض أن املشكالت املعرفية يف تركيا
وأكد
 هـي قضيـة منهجيـة تتعلـق بالهويـة الثقافيـة،واملـايض واملسـتقبل
 أو محاوالت، ومـا يرافقهما مـن تحوالت النخبـة،واإلدراك الحضـاري
 ومراجعـة حالـة االنقطـاع،العـودة إىل التاريـخ مـن بـاب الجغرافيـا
الكامل والحاسـم مـع املرياث الثقايف والديني التي مارسـها الكامليون
، فقـد اتخـذوا إجـراءات صارمة لقطع الصلة باإلسلام.لثامنيـة عقـود
 وبنـوا على أنقاضهـا مؤسسـات،وهدمـوا البنـى الثقافيـة للمجتمـع
، إن بروز اإلسلام يف السياسـة من جديد.جديدة تنسـجم مع العلامنية
 هام منتج لتحوالت املجتمع،ووصول حزب العدالة والتنمية إىل الحكم
 ونتيجة حتميـة للدميقراطية التي،التريك يف دولـة ذات أغلبيـة مسـلمة
 وهـذا أمر قد تختلف.وسـعت الخيـارات السياسـية للقـوى االجتامعية
يف قراءتـه النخـب العربيـة والرتكيـة مبقـدار البعـد واالقتراب العاطفـي
منـه؛ ففـي حني يـرده األتراك إىل تفاعلات داخلية طبيعية ومنحرصة يف
 فإن كثيرا ً من العرب ينظرون عرب انشـغاالتهم،حـدود التجربـة املحليـة
 ما،إىل موضـع تركيـا وتك ّيفاتهـا األيديولوجيـة واإلقليميـة قبـل املحليـة
 وليسـت محكومـة مبيـزان معـريف،يجعـل تجليـات الرهانـات متفاوتـة
. وتبـدو كأنهـا متعارضة بحسـب رؤيـة كل طـرف وتصوراته،واحـد
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Wednesday, September 3, 2014

Daniel Sloper

G20 Special Representative
Commonwealth of Australia

Australia and the G20:
Working toward Global
Economic Growth and Prosperity
The lecture discussed Australia’s and the G20’s
participation in working to achieve progress and
prosperity on various levels, especially economic.
Australia is set to preside over the G20, which was made
up of the leaders of the world’s biggest economies in 19
countries and the European Union at a time when the
world’s economy was in the course of recovering from
its crisis. This group strives to adjust the strategies of
boosting development and establishing global economic
flexibility.
The G20 Summit is to be held in Brisbane in
November. Its agenda includes boosting economic
growth through improving the results of commerce
and employment, as well as making the global economy
more flexible in dealing with future shocks.
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)408( سلسلة محاضرات

2014  سبتمرب3 األربعاء
دانييل سلوبر
الممثل الخاص لمجموعة العشرين
كومنولث أستراليا

:أستراليا ومجموعة العشرين
العمل لتحقيق النمو واالزدهار
االقتصادي في العالم
املحاضة موضوع إسـهام أستراليا ومجموعة العرشين يف
تناولـت
َ
العمـل املشترك يف سـبيل تحقيـق النمـو واالزدهـار على مختلف
 وكانـت. والسـيام على الصعيـد االقتصـادي يف العـامل،الصعـد
أستراليا قـد تولـت رئاسـة مجموعـة العرشيـن التـي تتكـون مـن
 دولـة19( قـادة أكبر االقتصـادات املتقدمـة والناشـئة يف العـامل
واالتحـاد األورويب) يف الوقـت الـذي ال يـزال فيه االقتصـاد العاملي
 وتسـعى هذه املجموعة إىل ضبط استراتيجيات،يتعاىف من أزمته
.لتحفيـز النمـو وبنـاء املرونـة االقتصاديـة العاملية
ويُنتظـر أن تعقـد قمـة قـادة مجموعة العرشيـن يف مدينة
 ويتضمـن جـدول أعاملهـا،بريسـبان (أستراليا) يف نوفمبر املقبـل
تعزيـز النمـو االقتصـادي مـن خلال تحسين نتائـج التجـارة
والتوظيـف وجعـل االقتصـاد العاملـي أكثر مرونـة للتعامـل مـع
.الصدمـات يف املسـتقبل
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Tuesday, October 21, 2014

John Howard

Prime Minister of Australia (1996–2007)
Commonwealth of Australia

Current Socio-political
Developments in the Middle East
The speaker discussed the ongoing socio-political
incidents that might have serious repercussions that
affect not only the countries within the region, but
also the nations of the world. As such, the speaker
highlighted the need to shed light upon the situation
and to consider such incidents that are of growing
importance due to the region’s economic and strategic
characteristics that make it the center of major powers’
attention. Hence, these powers strive to preserve their
interests in this vital region. The speaker discussed the
said developments through presenting a deep vision
of their nature and consequences. He gave a detailed
explanation of the Western countries’ vision and the
way of dealing with them to alleviate their negative
effects. On top of these countries comes Australia. These
negative effects include threatening the security and
stability of the region and the world.
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)409( سلسلة محاضرات

2014  أكتوبر21 الثالثاء
جون هوارد
)2007–1996( رئيس وزراء أستراليا سابق ًا
كومنولث أستراليا

التطورات السياسية واالجتماعية
الراهنة في الشرق األوسط
املحـاضة لتناقش ما متـ ُّر به منطقة الرشق األوسـط
جـاءت هـذه
َ
مـن تطـ ُّورات سياسـية واجتامعيـة عـدة ميكـن أن تكـون لهـا
 وإمنـا على، ليـس على دول املنطقـة فقـط،انعكاسـات خطـرة
مختلـف دول العـامل أيضـاً؛ مـا يجعـل تسـليط الضـوء على تلـك
التطـ ُّورات واالهتمام بهـا أمـرا ً رضوريـاً؛ وهـو األمـر الـذي تـزداد
أهميتـه بالنظـر إىل ما تتمتع بـه املنطقة من مميزات استراتيجية
واقتصاديـة تجعلهـا محـ َّط أنظـار القـوى الكبرى واهتاممهـا؛ إذ
تسـعى هـذه القـوى بشـدة إىل الحفـاظ على مصالحهـا يف هـذه
ِ
املحـاض الضوء على تلك التطـورات من
 وألقـى.املنطقـة املهمـة
 كما عـرض،خلال تقديـم رؤيـة عميقـة لطبيعتهـا وانعكاسـاتها
 لهـذه، ويف مقدمتهـا أستراليا،بالتفصيـل رؤيـة الـدول الغربيـة
التطـورات وكيفيـة التعامـل معها للحد من أي انعكاسـات سـلبية
 تهـدد حالـة األمـن واالسـتقرار يف املنطقـة،ميكـن أن تنجـم عنهـا
. وتعـ ِّرض دول املنطقـة ومصالـح القـوى الكبرى للخطـر،والعـامل
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االثنني  10نوفمرب 2014
نايف حواتمة
األمين العام للجبهة
الديمقراطية لتحرير فلسطين
دولة فلسطين

القضية الفلسطينية
في ضوء التطورات اإلقليمية
ِ
املحـاض مسـتقبل القضيـة الفلسـطينية يف ضـوء التطـورات
ناقـش
اإلقليميـة الحاليـة .وكيف أنـه عىل مـدى  47عاماً من املقاومـة والنضال
السـيايس منذ يونيو  ،1967متت إعادة بناء الكيانية والشـخصية الوطنية
الفلسـطينية التـي ضاعـت منـذ النكبـة ،لتنحصر الحقـوق الوطنيـة
الفلسـطينية يف قضيـة الالجئين ،إذ تجاهـل قـرارا مجلـس األمـن الدويل
 242و ،338حقـوق الشـعب الفلسـطيني يف تقريـر املصير وإقامـة
الدولـة املسـتقلة وعودة الالجئين .وتحدث ِ
املحاض عن توحد الشـعب
الفلسـطيني يف الوطـن والشـتات حـول الربنامـج الوطني املو ّحـد ،1974
وتعريـب الحقـوق الوطنيـة يف قمـة الربـاط العربيـة عـام  ،1974وعلى
هـذا تـم تدويـل القضية والحقـوق الوطنية باعتراف األمـم املتحدة عام
 1974بحـق الشـعب الفلسـطيني يف االسـتقالل ومنـح منظمـة التحرير
الفلسـطينية عضوية بصفة «مراقب» باعتبارها املمثل الرشعي والوحيد
للشـعب الفلسـطيني .ثم بدأ مسـار جديد يف سـبيل حل شـامل متوازن
للقضيـة عىل أسـاس قرارات ومرجعيـة الرشعية الدولية ،ومبادرة السلام
العربيـة .وتـم تتويـج هـذا املسـار بقـرار األمـم املتحـدة يف  29نوفمبر
« 2012االعتراف بدولـة فلسـطني على حـدود  1967وعاصمتها القدس
الرشقيـة ،وحـل قضيـة الالجئين وفـق القـرار األممـي  .»194كما تنـاول
ِ
املحاض السياسـات االسـتيطانية التي متارسها إرسائيل من تهويد للقدس
ٍ
وتوسـع اسـتيطاين «لخلق أمر واقع عىل األرض»؛ بضم القدس وأراض يف
الضفـة الغربية وغـور األردن ،وفرض حدود توسـعية تتناقض مع قرارات
الرشعية الدولية .ويأيت السـلوك اإلرسائييل يف سـياق معطيات فلسطينية
وعربية غري معززة للموقف الفلسـطيني .وطالب ِ
املحاض الفلسـطينيني
بضرورة إنهـاء االنقسـام ،والعـودة إىل األمـم املتحدة ،واالنضمام إىل كل
مؤسسـاتها ،وخاصـة توقيـع ميثـاق رومـا الخـاص باملحكمـة الجنائيـة
الدوليـة ،والربـط بني املفاوضات والوقف الكامل لالسـتيطان ،والبناء عىل
قـرار األمـم املتحـدة يف  29نوفمبر  ،2012الـذي حدّد األسـاس السـيايس
والقانـوين لحـدود دولة فلسـطني وعاصمتها.
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Monday, November 10, 2014

Nayef Hawatmeh

Secretary General of the Democratic
)Front for the Liberation of Palestine (DFLP
State of Palestine

The Implications of Regional
Developments for the Palestinian Cause
It is no longer possible to overlook the Palestinian cause
and the national rights of the Arab Palestinian people
in light of the developments that have occurred at the
Palestinian, Arab and international levels since 1967. The
)Democratic Front for the Liberation of Palestine (DFLP
is a national liberation movement that struggles to secure
the Palestinian people’s right to self-determination and
the establishment of an independent state based on
)the borders of June 4, 1967, with occupied Arab (East
Jerusalem as its capital, and to solve the refugee issue in
accordance with United Nations Resolution (194) of 1948
and the Arab Peace Initiative.
The cause and the issue of national rights were
internationalized with the 1974 recognition by the
United Nations of the right of the Palestinian people to
independence, and the granting of observer status to
the Palestine Liberation Organization as the sole and
legitimate representative of the Palestinian people. The
UN resolution of November 29, 2012 recognized the
State of Palestine with reference to the 1967 borders and
with East Jerusalem as its capital, and solved the question
of refugees in accordance with UN Resolution (194).
Palestinians should put an end to division, return to the
United Nations, and join all its institutions—in particular
by signing the Rome Statute of the International Criminal
Court. Negotiations should be linked to a complete halt
of settlement expansion, and action should be based on
the UN Resolution of November 29, 2012, specifying
the political and legal foundation of the borders and the
capital of the State of Palestine.
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Wednesday, November 12, 2014

Edward Maloka

Special Advisor Minister of
International Relations & Cooperation
Republic of South Africa

The Future of Arab–African Relations:
Opportunities and Challenges
This lecture focused on the development of Arab–African
cooperation, since it is one of the oldest forms of regional
cooperation. It exceeds beyond a simple geographic
relationship due to its great influence on all aspects of
economic, educational and human development.
The lecture delved into the causes of interaction
between the Arab and African people, traced the
development of this interaction, and examined the effects
of the current international political, economic and social
order on the African and Arab societies.
Thus, this lecture demonstrated current Arab–African
relations in the globalization era and examined the efforts
to adopt a strategy for Arab–African cooperation for
facing challenges of globalization. It also highlighted the
shared aspects that should prompt further unity. Finally,
the lecture examined means for enhancing cooperation
between the people of the United Arab Emirates and
the people of South Africa that will help bridge the gap
between the Arab and African peoples.
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2014  نوفمرب12 األربعاء
إدوارد مالوكا
مستشار خاص لوزيرة العالقات
الدولية والتعاون
جمهورية جنوب إفريقيا

- مستقبل العالقات العربية
 الفرص والتحديات:اإلفريقية
املحاضة عىل تط ّور التعـاون العريب – اإلفريقي الذي
ركـزت هـذه
َ
 ويفوق بكثير النظر،يعتبر أحـد أقـدم أشـكال التعـاون اإلقليمـي
إليـه كعالقـة جغرافيـة بسـيطة ملـا لـه مـن تأثير كبير يف جميـع
.جوانـب التنميـة والعالقـات االقتصاديـة والثقافيـة واإلنسـانية
وبحثـت املحـارضة يف أسـباب التفاعـل بين الشـعوب اإلفريقيـة
 ودرسـت كيف أثـر النظام، وتتبعـت تطورهـا وتنميتهـا،والعربيـة
السـيايس واالقتصـادي واالجتامعـي العاملـي الحـايل يف كل مـن
 وعلى هـذه الخلفيـة اسـتعرضت.الشـعوب اإلفريقيـة والعربيـة
،املحـاضة العالقـات العربيـة – اإلفريقية الحاليـة يف عرص العوملة
َ
 العتماد استراتيجية للرشاكـة،ً  مؤخـرا،ودرسـت الجهـود املبذولـة
املحاضة
 وأولـت.العربيـة – اإلفريقيـة ملواجهـة تحديـات العوملة
َ
اهتاممـاً خاصـاً للقواسـم املشتركة التي ينبغي أن تـؤدي إىل مزيد
ِ
املحاض
 وأخريا ً ناقـش.مـن الوحـدة مـن أجل رسـم مصري مشترك
كيـف ميكـن لجنـوب إفريقيا ودولة اإلمـارات العربيـة املتحدة أن
تسـهام معـاً يف تعزيـز روح التعـاون بني شـعبيهام التي من شـأنها
.أن تسـاعد على تعزيـز العالقـات اإلفريقيـة – العربية
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2014  نوفمرب24 االثنني
مصطفى بكري
رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير
»جريدة «األسبوع
جمهورية مصر العربية

 طريـق إلى:داعـش
شــرق أوســط جديــد

Bakri started his lecture by praising the UAE’s اسـتهل مصطفـى بكـري محارضتـه باإلشـادة بدولـة اإلمـارات
government and people for their great stances toward  ملـا تتميـز بـه مـن،ًالعربيـة املتحـدة قيـادة وحكومـة وشـعبا
their brethren, especially toward the Egyptian people and
 والسـيام،مواقـف عروبيـة تاريخيـة أصيلـة نحـو أشـقائها العـرب
the June 30 Revolution.
. يونيـو30 موقفهـا األصيـل مـن الشـعب املصري وثـورة
He emphasized that the UAE was the first state
to attract attention to the dangers that will arise from وأكـد أن دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة كانـت أول مـن
terrorism and its threat toward nations. He added that نبـه إىل املخاطـر التـي سـتنجم عـن اإلرهـاب السـتهداف األمـة
ّ
the UAE encompasses a unique stance toward terrorism,
as exemplified through its vision in 1999 at the UN  مبيِّنـاً أنـه ليـس يف مقـدور أحـد أن يُزايـد على موقف،واملنطقـة
when it warned against keeping quiet about the realities دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة مـن اإلرهـاب الـذي حـددت
of terrorism or of the support from some groups and  وحـذرت مـن مخاطـر،1999 رؤيتهـا لـه يف األمـم املتحـدة عـام
countries toward it. Moreover, the UAE had called for ،ًالتـزام الصمـت إزاءه أو دعـم بعـض الدول والجامعات لـه أحيانا
the need to confront terrorism before it expands as it بـل دعـت إىل رضورة التحـرك ملواجهته قبل أن يسـتفحل وتتمدد
has done in Iraq, Syria, Libya, Egypt, and North Africa جـذوره كما نـراه اليـوم ينتشر يف كل مـن العـراق وسـوريا وليبيا
among other regions.
.ومصر وشمال إفريقيـا وغريهـا
Bakri discussed the roots of terrorist organizations
Al-Qaeda, ISIL, Bait Al-Maqdis, Al-Nusra and other واسـتعرض بكـري الجـذور التاريخيـة لـوالدة التنظيمات
extremist jihadist organizations. He said that all of »اإلرهابيـة مثل «القاعـدة» و«داعش» و«بيت املقـدس» و«النرصة
these terrorist organizations have one origin, namely,  وقـال إن جميـع هـذه.والتنظيمات الجهاديـة املتشـددة األخـرى
the Muslim Brotherhood—which leaders, governments املنظمات اإلرهابيـة مصدرهـا واحـد ويتمثـل يف جامعـة «اإلخوان
and external intelligence agencies have used in a bid to
bolster their own agenda. The speaker used the example املسـلمني» التـي عمـل قادتهـا على ارتهانهـا يف أيـدي أجهـزة
of Egypt’s former president Mohamed Morsi, and how  موضحـاً كيـف عمـل،املخابـرات الخارجيـة وأجنـدات حكوماتهـا
he had become involved in supporting extremist activity  مشيرا ً إىل تورطـه يف دعـم،الرئيـس املصري األسـبق محمـد مـريس
and terrorism to kill Egyptian soldiers and officers in the شـبكة مـن املتطرفني اإلرهابيني ليقتلـوا ضباطاً وجنـودا ً مرصيني يف
August 2012 Sinai attack, which left 16 soldiers dead—all  وقـد راح ضحيتها،»العمليـة التـي أطلـق عليها «عملية رفـح األوىل
of whom were killed during Ramadan.
.2012  ضابطـاً وجنديـاً يف شـهر رمضـان عـام16
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Dr. Gulshan Pashayeva

 قولشن باشاييفا.د

Deputy Director at the Center
for Strategic Studies
Republic of Azerbaijan

نائب رئيس مركز
الدراسات االستراتيجية
جمهورية أذربيجان

Conflict in the South Caucasus:
Regional and International Contexts…
Unsuccessful Mediation Efforts in
the Nagorno–Karabakh Conflict – A
Possible Glimpse of Hope

 السياق:الصراع في جنوب القوقاز
 جهود الوساطة..اإلقليمي والدولي
غير الناجحة في نزاع ناجورنو كاراباخ
بارقة أمل محتملة

This lecture was devoted to the mediation efforts regarding
the unresolved conflict between Armenia and Azerbaijan
over Nagorno–Karabakh, which is considered the most
daunting issue for regional security, peace and cooperation
in the South Caucasus. The thorny path of negotiation
around this conflict started more than 20 years ago. Since
1994, when a ceasefire was reached between the parties,
many mediation attempts have been made by the OSCE
Minsk Group to find a political solution to this conflict;
however, no tangible results have been achieved in the
negotiation process so far.
Once again, the recent developments in Ukraine
show the vulnerability of countries facing a violation of
the territorial integrity. Due to Russia’s annexation of
the Crimea and the continuing instability in the east of
Ukraine, the European Union and United States imposed
sanctions against Russia in the recent months. At the same
time, this crisis has revealed that a considerable part of the
internationally recognized territories of Azerbaijan are
currently not under the control of the state, and around
a million people have become refugees and internally
displaced persons (IDP) as a direct consequence of this
conflict.
The geopolitical situation has changed noticeably
since the Ukraine crisis and more mediation efforts to
solve the Armenian–Azerbaijani conflict over NagornoKarabakh have been made. However, some differences
still exist between the conflicting parties that render the
negotiation process inconclusive, putting serious obstacles
in the way of achieving a long-awaited breakthrough. If
wide-ranging mediation efforts continue, perhaps it will
be possible to reach a comprehensive peace agreement
between the parties in the future.

ِ
املحـاضة على جهـود الوسـاطة يف النـزاع الذي مل تتم تسـويته
ركـزت
 ويُعترب هذا النزاع هو.بعـد بين أرمينيا وأذربيجان حول إقليم كارابـاخ
.األكثر خطرا ً عىل األمن اإلقليمي والسلام والتعـاون يف جنوب القوقاز
وقـد بـدأت عمليـة املباحثات الشـائكة حول هـذا النزاع منـذ أكرث من
، وبعد أن تم التوصل إىل وقـف إطالق النار بني الطرفني.ًعرشيـن عامـا
بذلـت مجموعـة «مينسـك» املنبثقـة من منظمـة األمن والتعـاون يف
أوروبـا الكثير مـن الجهود للوسـاطة بين الطرفني من أجـل إيجاد حل
 ولكن مل يتم التوصـل إىل أي نتائج،1994 سـيايس لهـذا النزاع منذ عـام
.ملموسـة يف عملية املباحثات حتى اآلن
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وتُظهـر التطـورات األخيرة يف أوكرانيـا مـرة أخـرى مدى ضعف
 وبسـبب ضم روسـيا شـبه.الـدول التـي تواجه انتهاكاً لسلامة أراضيها
 فُرضت،جزيرة القرم واسـتمرارها يف زعزعة االسـتقرار يف رشق أوكرانيا
مـن قبـل االتحـاد األورويب والواليـات املتحدة األمريكيـة عقوبات ضد
 ويف الوقت نفسـه أبرزت هذه األزمة وأكدت.روسـيا يف األشـهر األخرية
ًحقيقـة أن جـزءا ً كبريا ً من أرايض جمهورية أذربيجان املعرتف بها دوليا
 وأن نحو مليون،ليس تحت سـيطرة هذه الجمهورية يف الوقت الحايل
.شـخص أصبحوا الجئني ونازحني بسـبب هـذا النزاع
ومـن ثـم فقـد تغير الوضـع الجيوسـيايس بعـد أزمـة أوكرانيـا
 وبـذل املزيـد مـن جهـود الوسـاطة لحـل النـزاع،بشـكل ملحـوظ
 ولكـن بعـض الخالفـات.األرميني–األذربيجـاين حـول إقليـم كارابـاخ
 مـا يجعـل عمليـة التفـاوض،ال يـزال قامئـاً بين األطـراف املتصارعـة
. ويضـع عقبـات كثيرة على طريق إيجـاد حل لهـذه القضية،غامضـة
 فرمبا سـيكون من،ولكن إذا اسـتمرت جهود الوسـاطة واسـعة النطاق
.املمكـن التوصـل إىل اتفـاق السلام الشـامل بني الطرفني يف املسـتقبل
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كمال قاسيموف
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Republic of Azerbaijan

الخبير في مركز الدراسات االستراتيجية
جمهورية أذربيجان

Conflict in the South Caucasus:
Regional and International Contexts…
The Role of the Organization of Islamic
Cooperation in Resolving the Conflict
in Nagorno–Karabakh

 السياق:الصراع في جنوب القوقاز
 دور منظمة..اإلقليمي والدولي
التعاون اإلسالمي في تسوية
الصراع في ناجورنو كاراباخ

This lecture focused on the resolutions of the
Organization of Islamic Cooperation (OIC) concerning
the Nagorno–Karabakh conflict. The OIC is the largest
organization representing Muslims around the world
and is counted as the second largest international
organization after the United Nations. The lecture
examined whether the OIC can affect the negotiation
process concerning the Nagorno–Karabakh conflict,
and what options the OIC might utilize in its efforts to
bring about a solution.

املحـاضة على قـرارات منظمـة التعـاون اإلسلامي حـول
ركـزت
َ
 ومـع األخذ يف االعتبار أن منظمة التعاون اإلسلامي.نـزاع كارابـاخ
 وت ُعترب،هـي أكبر منظمـة متثـل املسـلمني يف جميـع أنحـاء العـامل
: طرحت املحارضة السـؤال اآليت،أكبر منظمـة بعـد األمم املتحـدة
هـل تسـتطيع منظمـة التعـاون اإلسلامي أن تقـدم أي بديـل يف
عمليـة التفـاوض حـول تسـوية نـزاع كارابـاخ؟ ومـا الخيـار الـذي
ميكـن لهـا أن تسـتخدمه مـن أجـل تسـوية النزاع؟

The lecture also examined the effectiveness of the
OIC resolutions, the positions that the OIC member
states (mainly Turkey, Pakistan, Iran, Saudi Arabia and
UAE) are taking on Nagorno–Karabakh, and what role
they can play in conflict resolution.
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 مـدى:املحـاضة
ومـن بين األسـئلة األخـرى التـي ناقشـتها
َ
،فاعليـة القـرارات التـي اتخذتهـا منظمـة التعـاون اإلسلامي
واملواقـف التـي اتخذتها الـدول األعضاء يف تلـك املنظمة (وخاصة
الجمهوريـة الرتكيـة وجمهوريـة باكسـتان اإلسلامية وجمهوريـة
إيـران اإلسلامية واململكـة العربيـة السـعودية ودولـة اإلمـارات
 وطبيعة الدور الـذي ميكن لهذه،العربيـة املتحـدة) تجاه كارابـاخ
.الـدول أن تلعبـه يف تسـوية النـزاع
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Tuesday, January 13, 2015

HE Chen Xiangqun

Deputy Head of the Organization Department
of the Central Committee of the Communist
Party of China, People’s Republic of China

China: Future Directions
In the first part of his lecture, His Excellency Chen Xiangqun,
Deputy Minister of the Organization Department of Central
Committee of the Communist Party of China (CPC),
gave details of the inception of the CPC in 1921, which
currently has more than 86 million members—with women
constituting around one quarter of the membership. He also
highlighted that the CPC has led the Chinese people toward
accomplishing three major tasks. The first has been the task
of establishing the People’s Republic of China, the second is
the process of laying down a socialist system while the third
is reform and modernization.
The speaker shed light on the challenges of power, the
rise of destabilization and the undefined elements in the
international environment, and the more complex external
environment for China’s development. He also highlighted
the progress made in areas such as industrialization,
information and urbanization, and discussed the role of the
market, the deepening of internationalization processes, and
the development of new data and circumstances.
Four targets have been set to ensure a prosperous
Chinese society by 2020. Chinese GDP should reach 80
trillion Yuan—with the average per capita income of the
urban and rural populations reaching 38,000 and 12,000
Yuan respectively. Moreover, comprehensive reforms of
the country’s economic, political, cultural, social, party
and environment systems should be carried out by this
time. Finally, he emphasized the strengthening of the rule
of law at all levels through sound legislation, strict law
enforcement, judicial equality and ensuring that all people
obey the law.
سلسلة محاضرات اإلمارات
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2015  يناير13 الثالثاء
معالي تشن شيانغتشيون
نائب وزير دائرة التنظيم
للحزبالشيوعيالصيني
جمهورية الصين الشعبية

الصين إلى أين؟
املحـاضة أربعـة محـاور؛ تعلـق أولهـا بالتعريـف بالحـزب
تناولـت
َ
 وتطـرق الثـاين إىل خطـة العمـل التـي رسـمها،الشـيوعي الصينـي
الحـزب منـذ انعقـاد مؤمتره الوطنـي الثامن عرش يف نوفمبر من عام
 وركّـز املحـور الثالـث عىل كيفية تطبيق الحـزب حكم الدولة.2012
 واهتم املحور الرابع بكيفية نظر الحزب الشـيوعي الصيني،بالقانون
.إىل العـامل وكيفية تطويـره العالقـات الخارجية
ِ
املحاض يف املحور األول إىل تأسـيس الحزب الشيوعي
وأشـار
86  وإىل أنـه يضـم يف عضويتـه أكثر مـن،1921 الصينـي يف عـام
ِ
 واسـتعرض. ربعهـم تقريبـاً مـن النسـاء،مليـون عضـو
املحـاض
 فذكـر،املكانـة القياديـة التـي يحتلهـا الحـزب الشـيوعي يف الصين
 وأبـرز أن.أن التاريـخ والشـعب اختـارا الحـزب الشـيوعي الصينـي
هـذا الحـزب متكن من قيادة الشـعب الصيني يف إنجـاز ثالث مهام
 تكريس،ً ثانيا. تأسـيس جمهوريـة الصني الشـعبية،ً أوال: هي،كبيرة
وبي
ّ . اإلصالح واالنفتـاح والتحديث،ً ثالثا.النظام االشترايك األسـايس
ِ
:املحـاض أن الحـزب الشـيوعي الصينـي يواجـه تحديـات أربعـة
. وثانيهـا اإلصلاح واالنفتـاح. مامرسـة الحكـم ملـدة طويلـة،أولهـا
. ورابعهـا البيئـة الخارجية. اقتصـاد السـوق،وثالثهـا
،وجـرى إقـرار دفـع حكـم الدولـة بالقانـون عىل نحو شـامل
، الترشيـع العلمـي وإنفـاذ القانـون برصامـة:وذلـك مـن خلال
 كام. وضمان اسـتجابة الشـعب كلـه للقانـون،والعدالـة القضائيـة
 ذلك أن حسـن،تـم إقـرار إدارة الحـزب برصامـة وعلى نحو شـامل
 وإدارة الحزب قبل حكم،معالجـة األمـور الصينية مرهـون بالحـزب
 كما جرى إبراز كيفية. ولـذا ال بـد من إدارة الحزب برصامة،الدولـة
االلتـزام بتنفيـذ القانـون على نحـو شـامل على أسـاس اسـتخالص
 وذلك مـن أجل بناء،الخبرات الناجحـة وتجنـب التجـارب الفاشـلة
 وإن،دولـة القانون االشتراكية؛ ألنه إذا سـاد القانون نهضـت الدولة
. اضطربـت الدولة،غابـت سـيادة القانـون
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Wednesday, February 25, 2015

Lord Alex Carlile

Lord of Berriew CBE, QC
Member of the House of Lords
United Kingdom

The Globalization of Terror and the
Future of the World Order
This lecture explored the evolution of terrorism over the last
fifteen years and identified lessons for the future. September
11, 2001 acted as a turning point in the globalization of
terror - a clear statement that militant extremism can
hit anywhere, at any time and cause the highest level of
damage and consternation. Much of the last decade and
a half has been dominated by governments’ focus on
terrorism and counter-terrorism in response to various
major terrorist attacks. This lecture discussed the shift
in the form of these attacks from bombings to shootings
and stabbings and attempts by governments to respond to
this changing ‘terrorscape.’ It also examined how this has
affected international cooperation and raised questions
regarding the balance between ensuring civil liberties and
maintaining national security. In an era dominated by
political and religious conflict, where nations have waged
war against extremist ideologies, there has been a shift from
symmetrical to asymmetrical conflicts in which religion
and foreign policy have often been used as justification.
Lord Carlile shared his thoughts on the roles played by
religion and foreign policy in the growth of terrorism, and
whether they are the true reasons for the globalization of
terror or simply excuses used by its fanatical perpetrators.
The lecture provided some concluding thoughts on the
rebalancing of the world order and the part this might
play in combating the ever present threat of terrorism. It
made reference to the future path of the United Nations
and discussed how new economic powers in the world
should adjust their policies to encourage and facilitate the
prosperity, peace and security of people worldwide.
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2015  فرباير25 األربعاء
اللورد أليكس كاراليل
لورد بيريو
عضو مجلس اللوردات البريطاني
المملكة المتحدة

عولمة اإلرهـاب ومستقبـل
النظــام العالمـي
املحـاضة إىل استكشـاف تطـور اإلرهـاب على مـدى
هدفـت هـذه
َ
املسـتخلصة لالستفادة
 وتحديد ال ِع َب،السـنوات الخمس عرشة املاضية
َ
 التـي شـكّلت نقطـة2001  سـبتمرب11  فأحـداث.منهـا يف املسـتقبل
 أن أذى التطـرف، بيّنـت بشـكل واضـح،تحـول يف عوملـة اإلرهـاب
 ويسـ ّبب أعلى، ويف أي وقـت،املتشـدد ميكـن أن يصـل إىل أي مـكان
.مسـتويات الضرر والذعـر
،وقـد سـاد تركيـز الحكومـات على اإلرهـاب ومكافحـة اإلرهاب
معظم السـنوات الخمس عرشة املاضية؛ نتيجة شتى الهجامت اإلرهابية
املحاضة ناقشـت كيـف تحولت هذه الهجامت
َ  فإن هذه،الكبرى؛ ولذا
 وكيف حاولـت الحكومات الر ّد،مـن التفجيرات إىل إطلاق النار والطعن
 إىل أثر،ًاملحـاضة أيضـا
 وتطرقت.املتغير
»على هـذا «املشـهد اإلرهـايب
َ
ّ
 وإىل التسـاؤالت املطروحة حيال تحقيق التوازن،ذلـك يف التعـاون الدويل
.بين ضمان الحريات املدنيـة والحفاظ عىل األمـن الوطني
 وتشـ ّن،ففـي عصر يهيمـن عليـه الصراع السـيايس والدينـي
 حدث التحـ ّول من،فيـه الـدول حربهـا ضـد األيديولوجيـات املتطرفـة
الرصاعـات املتناظـرة إىل الرصاعات غري املتناظرة التي كثريا ً ما اسـتُخدم
الديـن والسياسـة الخارجية فيها مسـوغاً؛ ولذلـك طرح اللـورد كاراليل
،أفـكاره املتعلقـة بـدور الدين والسياسـة الخارجية يف تنامـي اإلرهاب
 أو،وبين مـدى إمـكان اعتبارهام السـببني الحقيقيين لعوملة اإلرهـاب
ّ
.أنهام ببسـاطة مج ّرد عذرين يتذ ّرع بهام مرتكبـو اإلرهاب املتعصبون
 حـول إعادة التوازن،املحاضة بعض األفكار الختامية
 طرحـت،وكذلـك
َ
 والدور الذي ميكـن أن يلعبه ذلك يف مكافحة التهديد،للنظـام العاملـي
 كما متـت اإلشـارة إىل املسـار املسـتقبيل.الدائـم املتمثـل يف اإلرهـاب
املحـاضة الكيفيـة التـي ينبغي بهـا للقوى
 وناقشـت،لألمـم املتحـدة
َ
االقتصاديـة الجديـدة يف العـامل أن تضبط سياسـاتها لتشـجيع االزدهار
.وإرسـاء السلام واألمـن للنـاس يف أنحاء العـامل كافة
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Toshifumi Suzuki

توشيفومي سوزوكي

Chairman and CEO of 7-Eleven
Japan Co. Ltd, Japan

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
 اليابان،إليفن المحدودة-لشركة سيفن

The Role of the Private Sector in Community
Development: A Japanese Model

دور القطاع الخاص في تنمية
 نموذج من اليابان:المجتمع المحلي

At the beginning of the lecture Mr. Toshifumi Suzuki
expressed his admiration for the United Arab Emirates’
model of development, describing it as a great country
with successful people. Mr. Suzuki discussed, in detail,
his experience in the retail sector in Japan and narrated
the history of 7-Eleven, and how it brought about a
transformation in the country’s retail sector and the society.
He said that the UAE, which has a rapidly growing strong
economy, has great potential for a promising future in the
retail sector. Mr. Suzuki noted that private sector has become
a strategic partner with governments in the implementation
of many projects related to community development plans.
He is regarded as a pioneer and innovator in the Japanese
retail industry as someone who realized years ago that the
best way to ensure sustained development in countries
and communities is to maximize the role of the private
sector and make it an essential component of the process
of modernization in the society. He said that a successful
retail network is always keen to fulfill customer needs and
tries to understand their priorities and concerns at all times.
7-Eleven Japan Co., Ltd. operates more than 17,000 stores
in Japan and 55,000 stores globally. Mr. Suzuki is also the
Chairman and CEO of Seven & i Holdings Co., Ltd., which
is the largest retailing conglomerate in Japan with more
than 18,000 stores in its domestic market. Its network also
includes convenience stores, general merchandising stores,
department stores, supermarkets, restaurants, specialty
stores, financial institutes and e-commerce services. The
company’s annual sales amount to around 10 trillion yen
(approximately US$100 billion). 7-Eleven Japan is now the
largest and most profitable retailer in the country.

ِ
املحـاض عـن شـكره ملركـز اإلمـارات للدراسـات والبحـوث
عبر
َّ
 كما أبـدى إعجابـه بالنمـوذج التنمـوي الذي تقـوم عليه،االستراتيجية
 كام وصف، ووصفهـا بالدولة العظيمة،دولـة اإلمـارات العربيـة املتحدة
.شـعبها بالناجح
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 تجربتـه يف قطاع،مفصل
َّ  بشـكل،وناقـش توشـيفومي سـوزويك
،»إليفن-تجـارة التجزئـة يف اليابان من خالل عرض تاريخ رشكة «سـيفن
.ومـا أحدثتـه مـن ثـورة يف قطـاع تجـارة التجزئـة واملجتمـع اليابانيّين
ً  التي متلك اقتصـادا ً قوياً ومنوا،وقـال إن دولـة اإلمـارات العربية املتحدة
 تتوافـر على إمكانـات كبيرة ملسـتقبل واعـد يف مجـال تجـارة،ًرسيعـا
ِ
ًاملحـاض إىل أن القطـاع الخـاص صار رشيكاً استراتيجيا
 ون ّبـه.التجزئـة
للحكومـات يف تنفيـذ الكثري مـن املرشوعات التـي تدخل ضمن خطط
 ويُع ُّد سـوزويك واحدا ً من الـرواد واملبتكرين يف.تنميـة املجتمـع املحيل
 وممـن أدركوا منـذ سـنوات أن الطريق،قطـاع تجـارة التجزئـة اليابـاين
األفضـل إلحـداث تنمية متوازنة يف الـدول واملجتمعات هو تعظيم دور
 وعـدّه رشيكاً أساسـياً وأصيالً يُسـهم يف حركة تحديث،القطـاع الخـاص
ِ
املحـاض على أن عمـل التجزئـة الناجح هـو الذي
 وقـد ركّـز.املجتمـع
 والوصـول إىل فهـم،يضـع نصـب عينيـه إرضـاء العملاء واملسـتهلكني
.أولوياتهـم واهتامماتهـم من أجـل تلبية حاجاتهـم املتن ِّوعة
ِ
املحـاض والجمهـور تنـاول
املحـاضة دار نقـاش بين
وبعـد
َ
 والدروس التي اسـتفادتها من،»إليفن-خصوصية تجربة رشكة «سـيفن
 حيـث أكد توشـيفومي سـوزويك أن،2008 األزمـة املاليـة العامليـة عـام
مهمتهـم انصبـت آنـذاك على تقديـم نوعية عاليـة من املنتجـات من
 ولدى سـؤاله عن منافسـه يف اليابـان أجاب بأن.دون تخفيـض األسـعار
 كيـف أرضيـه وألبـي حاجاته؟ فهـذا هو:«املنافـس دامئـاً هـو العميـل
.»النجـاح
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األربعاء  15إبريل 2015
محمد عبدالحي العرابي
وزير خارجية أسبق ،ورئيس ائتالف «تحيا مصر»
والرئيس السابق لحزب المؤتمر ،وأمين عام حركة
وحدة الصف المصري والعربي ،جمهورية مصر العربية
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Wednesday, April 15, 2015

Mohamed Abdel-hay El-Orabi

Former Egyptian Minister of Foreign Affairs, the current
Head of the Tahya Masr (Long Live Egypt) coalition, former
president of the Congress party, and the Secretary General of
the Arab Egyptian Unity Movement, Arab Republic of Egypt

النظام اإلقليمي العربي في ضوء
قرارات القمة العربية السادسة والعشرين

The Arab Regional Order and the
Resolutions of the 26th Arab Summit

املحـاضة إىل الفترة الحرجـة التـي متـر بهـا منطقتنـا العربية
تطرقـت
َ
بصفتهـا واحـدة مـن أدق وأصعـب فترات تاريخهـا على اإلطلاق؛ إذ
مل يحـدث يف املـايض القريـب أن واجهـت املنطقـة هـذا العـدد مـن
التحديـات املتزامنة .ويـأيت تنامي التحديات عىل قدر الفـرص والرثوات
التـي ميلكهـا عاملنا العريب .إن القدرات املسـتقبلية للعـامل العريب بحكم
اقتصادياتـه ،وعبقريـة جغرافيتـه ،وثرواتـه املعدنية والطبيعيـة ،وعدد
سـكانه ومتيزهـم عىل مـدى التاريخ ،لهـي أمور ترهب أعداءهم ،سـواء
يف الداخـل أو الخـارج.

The Arab region, battling several challenges, is now
confronting one of the most difficult periods it has faced
in recent history. These challenges are perpetuated by
the wealth owned by countries in the Arab world; its
prospective growth due to its mineral wealth, economic
potential, geostrategic position and its sizeable population
are factors that intimidate its enemies, whether within the
region or abroad.

ومـن هنـا أصبـح لزامـاً عىل الـدول العربيـة تكوين نظـام عريب
جديـد يجابـه التحديـات ويحقـق الفـرص ويضمـن عـدم االنـزالق إىل
املجهـول .ويرتكـز هـذا النظـام على اقتنـاع جميع الـدول العربيـة بأن
اسـتقرارها ومسـتقبلها ومصريهـا مرهونـة بوحدتها ووحـدة مصلحتها
وأمنهـا الجامعـي وتكاملهـا االقتصـادي ،وبنـاء اإلنسـان العـريب الـذي
يحصـل على حقوقه كاملة ويقـوم بواجباته كاملة .لـذا يجب أن يكون
النظـام الجديـد ملزماً للجميـع ،وأن يكـون نظاماً شـامالً ،وليس لرتميم
بعـض األخطـاء أو تجنبـاً للتهديـدات الحالية فقط.
إن التهديـد األكبر حاليـاً هـو تهديـد وجودي للـدول ذاتهـا؛ لذا
ينبغـي تعظيم االهتامم بفكرة األمن القومي العريب املشترك من خالل
محـاور ثالثـة :أوالً ،اسـتعادة دور الدولـة وهيبتهـا .ثانياً ،عدم السماح
مطلقـاً باتسـاع دائـرة الرصاعـات السياسـية أو الطائفيـة أو املذهبيـة
ورضورة القضـاء على أي بـؤر جديدة يف مهدهـا .ثالثاً ،العمل الجامعي
مـن أجـل حل املشـكالت والرصاعـات القامئة حاليـاً يف عدد مـن الدول
العربيـة (اليمـن – العـراق – سـوريا – ليبيـا) مـن خلال استراتيجيات
أمنية وسياسـية.
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It has become imperative for Arab countries to
achieve a new level of unity to confront the challenges
they face, based on shared convictions. This will ensure
their stability, common interests, collective security and
economic integration, and will confirm the rights and
duties of all Arab citizens. The new system must be
comprehensive and binding for all, in order to avoid
current threats.
The greatest threat facing the Arab world now is
existential, and the idea of joint Arab national security
should be advanced for three reasons. First, the restoration
of the state’s role and prestige; second, it would deter
the expansion of political, sectarian or denominational
conflicts; and third, collective action could help combat
existing conflicts in a number of Arab states including
Yemen, Iraq, Syria and Libya by formulating common
security and political strategies.
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االثنني  27إبريل 2015
سوزان بوينتر
الرئيس العالمي للعالقات الحكومية والسياسات
العامة آلسيا وروسيا والشرق األوسط وإفريقيا
شركة جوجل ،الواليات المتحدة األمريكية

السياسات العامة في دولة اإلمارات
العربية المتحدة :آفاق جديدة في
االبتكار الحكومي والتعليم واإلنترنت
ِ
املحـاضة تحول اإلنرتنت ،يف القرن الحـادي والعرشين ،إىل مرفق
تناولـت
عاملـي للمعرفـة والخدمـات .ومل ّـا كانـت دولة اإلمـارات العربيـة املتحدة
واحـدة مـن أكثر الـدول اتصـاالً باإلنرتنـت ،ويف ظـل وجود أكرث مـن 200
جنسـية مقيمة فيها ،فقد توافرت لديها شـبكة لإلنرتنت تتمتع بإمكانات
هائلـة غير مسـتغلة لترسيع الخطـط الرئيسـية ،وتعزيز التعليـم ،وإبراز
الجانـب الثقـايف يف البلاد وتوسـيع االبتـكار الحكومـي .وببسـاطة ميكـن
القـول :إن مهـارات تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت أصبحـت مهارات
حياتيـة .وباتـت تلك املهارات نوعـاً جديدا ً من الثقافـة .وقد عملت بجد
على دمـج الثقافة الرقميـة يف األنظمـة التعليمية ،وتنفيـذ برامج الثقافة
الرقميـة الخاصـة برشكـة «جوجـل» املعمـول بهـا يف الواليـات املتحـدة
وعامليـاً .فلشـبكة اإلنرتنت إمكانات هائلة غري مسـتغلة ميكـن للدول من
خاللهـا إبـراز جوانبهـا الثقافيـة العامليـة .ومثة فرصـة حالياً إلعـادة اخرتاع
كيفيـة عمـل الحكومـة أكثر مـن أي وقـت مضى ،إذ ميكـن للبيانـات أن
تسـاعد النـاس على اسـتحداث خدمـات جديـدة وحـل مشـكالت كبرية.
ومل تعـد قطاعات اإلنرتنت وتكنولوجيا املعلومـات واالتصاالت مجرد جزء
مـن مكاتـب دعم الوزارات الحكومية ،بل أصبحت مبنزلة عوامل أساسـية
يف تقديـم الكثير من الخدمـات العامـة ،ومنها التعليـم والرعاية الصحية
واالتصـاالت الحكوميـة .وتعتمـد الكثير مـن خطـط االقتصـاد املعريف يف
دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة عىل خدمـات االتصاالت.
ِ
املحـاضة :تعـد التكنولوجيـا محـور تفكير الحكومات.
وقالـت
ولقـد رأينـا أمثلـة رائعـة على هـذا األمـر يف دولـة اإلمـارات العربيـة
املتحـدة .إن العـامل الـذي وصفـه رئيـس رشكـة «جوجل» إريك شـميت،
موجـود بالفعـل ،لقـد أصبحـت التكنولوجيـا متغلغلـة متامـاً يف نسـيج
الحياة اليومية .فالحواسـيب الشخصية ،والحواسيب اللوحية ،والهواتف
غيت بالفعل كثريا ً
الذكية ،والشـبكات االجتامعية ،والحوسـبة السحابية ّ
مـن طـرق التواصـل واملشـاركة والعمـل واللعب.
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Monday, April 27, 2015

Susan Pointer

Google Global Head of Government Relations
and Public Policy for Asia, Russia, the Middle East
and Africa, United States of America

UAE Public Policy: New Frontiers
in Government Innovation,
Education and the Internet
What the light bulb was to the 19th century, the Internet has
become for the 21st century. It has become a public utility.
As one of the most hyper-connected countries on earth,
and with over 200 resident nationalities, for the UAE the
web has a vast untapped potential to accelerate key plans,
boosting education, raising the country’s cultural profile
and expanding government innovation.
ICT skills have simply become life-skills. They are
the new literacy. We’ve worked hard to incorporate digital
literacy in educational systems, rolling out Google’s digital
literacy programs in the US and globally. The Internet
has vast untapped potential for countries to raise their
global cultural profiles. Culture is key to sustaining
humanity. We have an obligation to preserve, celebrate
and advance it. You may ask why Google is interested
in culture and preserving local heritage; we believe
engineering and culture have much in common: both
involve experimentation, and require an understanding of
how ideas and mediums merge and affect their audience.
The Internet helps bring amazing works to life for millions
around the globe. More than at any point in history, there
is an opportunity to reinvent how government works. Data
can help people create new services and solve big problems.
”The internet and ICT sectors are no longer “back office
parts of government ministries; rather, they are horizontal
enablers of numerous public services, including education,
healthcare and government communications. Many of the
UAE’s knowledge economy plans depend on connectivity.
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 خالد بن خليفة آل خليفة.الشيخ د

Political Researcher in Arab Gulf Affairs; Vice Chairman
of the Board of Trustees and Executive Director, Isa Cultural
Centre; Former Chairman, Shura Council Committee on Foreign
Affairs, Defense and National Security, Kingdom of Bahrain

باحث سياسي في شؤون منطقة الخليج العربي
ونائب رئيس مجلس األمناء والمدير التنفيذي لمركز
 ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع،عيسى الثقافي
 مملكة البحرين،واألمن الوطني بمجلس الشورى سابق ًا

The GCC and Arab National Security:
Roles and Challenges

مجلس التعاون لدول الخليج العربية
 األدوار والتحديات:واألمن القومي

The Joint Defense and Economic Cooperation Treaty
signed by the Arab countries in 1950 failed to combat the
attacks directed against Arab countries, despite the fact that
the treaty’s text points out that any attack directed against
one country is considered an attack on the rest. The ArabIsraeli conflict, the Iraqi-Iranian War (1980–1988) and
the Iraqi invasion of Kuwait (1990) indicate such failure.
As such, this has led the leaders of the GCC to strive for
diagnosing this failure and taking new military, strategic
initiatives in order to revive and stress the concept of the
Arab national security.

ِ تحـدث
املحاض عن فشـل معاهـدة «الدفـاع العريب املشترك والتعاون
 يف التصـدي الفعلي ألي اعتـداءات،1950 االقتصـادي» الصـادرة عـام
 بالرغـم مـن نـص املعاهـدة على أن أي،تعرضـت لهـا الـدول العربيـة
 يُع ُّد اعتـدا ًء على كل البلدان،اعتـداء على دولـة من الـدول املتعاهـدة
 ولعـل أحـداث الصراع العـريب – اإلرسائيلي والحـرب العراقية.العربيـة
،1990  والغـزو العراقـي للكويـت عـام،)1988 – 1980( – اإليرانيـة
تعـ ّد أبـرز مـؤرشات هـذا الفشـل؛ مـا قـاد دول مجلـس التعـاون لـدول
 إىل العمل عىل تشـخيص أسـباب هذا الفشـل والنهوض،الخليج العربية
مببـادرات عسـكرية استراتيجية جديـدة؛ بهـدف إحيـاء مفهـوم األمـن
.القومـي العـريب وتعميـق أركانه

Within this very framework, the speaker clarified
the relationship between the GCC and the Arab League
in the light of the Arab national security project. This is
viewed through three stages: first, the pre-Iraq invasion
of Kuwait relied on aid from the Gulf without using this
aid for political influence. Second, the post-invasion stage
characterized by the involvement of the GCC in suggesting
security and strategic solutions and initiatives to deal with
the region’s issues and crises expressed the maturity of
these countries’ political ideology. Third, the Arab Spring:
this stage exposed security loopholes in the Arab region
through which various powers used to expand. This was an
urge to face these powers. Henceforth came the Operation
Decisive Storm military action, which is considered a
Gulf initiative aimed at implementing Arab national
security and reviving a collective Arab defense project. The
question that begs an answer is: will the GCC be able to
reshape Arab national security?

ِ
املحـاض إىل توضيـح عالقـة دول مجلـس
 سـعى،ويف هـذا اإلطـار
 يف نطـاق مرشوع،التعـاون لـدول الخليـج العربيـة بجامعة الـدول العربية
 األوىل هـي مرحلـة مـا:األمـن القومـي العـريب مـن خلال ثلاث مراحـل
 حيث اتسـمت بطابـع العالقـات التعاونية،قبـل الغـزو العراقـي للكويـت
والتكافليـة القامئة عىل تقديم املسـاعدات املالية الخليجيـة للدول العربية
. مـن دون اسـتخدام هذه املسـاعدات للتأثري السـيايس،التـي تحتـاج إليهـا
 ومتيزت،أمـا املرحلـة الثانيـة فقـد انطلقـت بعد الغـزو العراقـي للكويـت
بانخـراط دول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة يف طـرح الحلـول
،واملبادرات األمنية واالستراتيجية للتعامل مع القضايـا واألزمات يف املنطقة
 وبدأت املرحلـة الثالثة.عبر عـن نضج الفكر السـيايس لهـذه الـدول
ّ وهـذا
 التي كشـفت عن وجـود ثغرات،»مـع أحـداث مـا سـمي «الربيـع العـريب
 واسـتدعى،أمنيـة يف املنطقـة العربية اسـتغلتها قـوى مختلفة للتمدد فيها
األمـر التحـرك ملواجهـة هذه القوى؛ ومـن ثم جاءت «عاصفـة الحزم» التي
 وإعـادة إحياء،تعتبر مبادرة خليجية شـاملة لرتسـيخ األمـن القومي العريب
 فهل تسـتطيع دول مجلس التعـاون لدول.مشروع الدفاع العريب املشترك
الخليـج العربيـة إعـادة صـوغ األمن القومـي العريب مـن جديد؟
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2015  مايو27 األربعاء
 سعيد الصديقي.د
األستاذ المشارك للقانون الدولي العام والعالقات
 جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا،الدولية
دولة اإلمارات العربية المتحدة

International Rankings of Arab
Universities: Current Status and Challenges

التصنيف األكاديمي الدولي
 الواقع والتحديات:للجامعات العربية

The worldwide ranking of universities is widely
acknowledged as one of the most important mechanisms
for deciphering a university’s perceived quality, whether
in terms of scientific research, pedagogical methods or
the type of education they provide. The effects of this
ranking system have extended to the labor market, where
international institutions and corporations look to attract
graduates from the top ranking universities.
The publication of university rankings provides
various benefits to students, governments, the labor
market in general and the universities themselves. Yet,
university rankings remain the subject of repeated
criticism, particularly ragarding their perceived inability
to show the true quality of education offered, teaching and
community services provided or the inherent bias against
universities in non-English speaking countries. Therefore,
the university ranking system fails to provide an adequate
assessment of a university’s true position among global
competitors. Moreover, the position of Arab universities
in these rankings does not reflect the rich scientific
heritage associated with Islamic civilization, the benefits
of which have been felt across the globe. However, these
rankings could potentially help motivate Arab universities
to: improve their scientific, educational and pedagogical
status; address internal weaknesses; and strengthen their
local and global competitiveness. They should also devote
themselves to developing a knowledge economy and
preparing young researchers in their respective countries.
They should not disregard the contracts signed with
distinguished academics.

ِ
املحـاض تصنيـف الجامعـات على املسـتوى العاملـي اليـوم
اعتبر
 سـواء مـن حيـث،إحـدى أبـرز وسـائل تقييمهـا وإبـراز جودتهـا
 وقـد امتد،البحـث العلمـي أو التدريـس أو التعليـم الـذي تقدمـه
 حيـث يتوقع أن،تأثير هـذه التصنيفات إىل سـوق الشـغل الـدويل
تسـعى املؤسسـات والرشكات العاملية يف املسـتقبل إىل الرتكيز أكرث
.على جـذب خريجـي الجامعـات املص ّنفـة يف املراتـب األوىل
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ومـع مـا تقدمـه هـذه التصنيفـات التـي يتجـاوز عددهـا
 من خدمـات مختلفة للطالب والحكومات وسـوق،اليـوم األربعين
 فإنها أصبحـت اليوم عرضـة النتقادات،الشـغل والجامعـات ذاتهـا
 عىل إظهـار املركز الحقيقي، حتـى اآلن، أهمهـا عدم قدرتها،كثيرة
 وعجزهـا عـن وضـع تقييـم شـامل ملهـام الجامعـة،للجامعـات
،والسـيام مـا يتعلـق بجـودة التعليـم والتدريـس وخدمـة املجتمع
.وعـدم إنصـاف جامعـات البلدان غير الناطقـة باللغـة اإلنجليزية
 فـإن هـذه التصنيفـات تسـاعد الجامعـات العربيـة،ومـع ذلـك
 والوقوف،عىل تحسين مسـتوى إنجازها العلمي والتعليمي والتدرييس
 وتعزيز تنافسـيتها عىل املسـتويني املحيل،على نقـاط ضعفهـا لتداركها
 فالجامعـات املص ّنفـة مدعـوة إىل بـذل جهـد، ويف املقابـل.والعاملـي
 وعليها من جهـة أخرى أن،مضاعـف للحفـاظ عىل موقعها أو تحسـينه
تكـ ّرس جهدهـا لتوطين املعرفة وأن تهيـئ أجيال املسـتقبل من باحثي
 فمرتبة الجامعة، وال تبالـغ يف إبرام العقود مع العلماء املرموقني،دولهـا
.التـي يحـق أن تفتخـر بهـا هي التـي تعكس حقـاً مسـتواها الحقيقي
 إلقـاء نظـرة عامـة،ً أوال:املحـاضة إىل
وقـد سـعت هـذه
َ
،ً وثانيا.على املـؤرشات واملعايير امل ُعتمدة يف تصنيـف الجامعـات
اسـتقراء موقـع الجامعـات العربيـة يف التصنيفـات األكادمييـة
 إبـراز أوجـه القصـور يف سياسـات الجامعـات،ً وثالثـا.العامليـة
 رصد مواطـن الخلل،ً ورابعـا.العربيـة يف مجـال التصنيـف الـدويل
.يف املعايير امل ُعتمـدة يف تصنيـف الجامعـات
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Sayyed Mohammad
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Secretary General, the Arab Islamic Council
Lebanese Republic

The Dangers of Sectarian Conflicts
and Means to Confront Them
It is true that there is a conspiracy to ignite strife inside
Islam with the aim of bringing about its implosion—albeit
people differ as to who the parties behind this evil plan
and its implementation are. Some people believe it to be
the work of major non-Islamic nations; others suggest
that one Islamic nation is using sectarian strife to impose
its hegemony over the region. However, the Islamic Arab
Council believes that there is a combination of external
(non-Islamic) and internal (Islamic) factors in play.
In this context we find the phenomenon of “Islam
within Islam”; i.e., those instigating strife within Islam
adhere to their own interpretation of the Holy Koran
and the prophet’s Hadith that deviate from the genuine
mission of peaceful Islam, and upon which they rely to
promote their own fabricated version of Islam.
A contemporary solution can be drawn from
modern nations, i.e., establishing a non-religious state
(a nomocracy rather than a theocracy). In this proposed
state, no creed should be declared as the official religion.
Thus, it would be similar to a secular state in this
respect; however, it would differ from a secular state by
virtue of its general affiliation to Islamic law.
Undoubtedly, religious scholars and institutions can
play prominent roles in either case: by unifying the stance
of all Muslims or establishing a non-religious state. They
should embody the leadership sought by Muslims, and
possess the most effective means to carry out this duty—
strictly controlled scholarly religious discourse.
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2015  يونيو3 األربعاء
سماحة السيد
محمد علي الحسيني
 المجلس اإلسالمي العربي،األمين العام
الجمهورية اللبنانية

خطورة الصراعات الطائفية
وسبل مواجهتها
ِ
املحـاض عن وجود مخطـط للفتنة داخل اإلسلام بهدف تفجريه
تحـدث
 وإن كان مثـة خالف عىل الجهة التي وضعت وبارشت تنفيذ،مـن الداخـل
 وبعضهم،هـذا املخطـط؛ إذ يـرده بعضهـم إىل دول عظمـى غري إسلامية
اآلخـر يعتبر أن إحـدى الـدول اإلسلامية تسـتخدم االنقسـام املذهبـي
 ونحن منيل،وسـيلة لفرض سـيطرتها على اإلقليم الذي يشـكل امتدادهـا
.إىل االعتقـاد بتضافـر عوامل عدة داخليـة وخارجية
ًويف هـذا اإلطـار ميكـن الجـزم بوجـود مـا ميكن تسـميته «إسلاما
داخـل اإلسلام»؛ مبعنـى أن الجهـة أو الجهـات التـي تثري االنقسـام داخل
الدِّيـن الحنيـف متتلـك منظومة كاملـة من التفاسير الخاصة بهـا للقرآن
، ومعهـا كميـة هائلـة مـن التأويالت للحديـث النبـوي الرشيف،الكريـم
وتسـتند إىل كل هـذا مـن أجل الرتويج لـ «إسلامها» املختلـف عن الدِّين
 وبعـد تحقيـق الغايـة مـن مخطـط الفتنـة يبـدأ العمـل عىل.الحقيقـي
 إن سـبيل املواجهة ينبغـي أن يبدأ بالعودة.الحـروب الطائفية واملذهبية
 وهـذا لألسـف غير متوافـر ألسـباب تاريخيـة يطـول.إىل اإلسلام املوحـد
 ومـن أجـل إعـادة إحيائـه ينبغي العمل على التقريـب والجمع،رشحهـا
.بين املذاهب اإلسلامية
حـل معارص ميكن اسـتخالصه مـن الدول
ٍّ ولعلـه ميكـن الركـون إىل
 يتمثل يف قيام دولة ال دينية؛ مبعنى أال تعلن مذهباً معيناً كدين،الحديثة
 فإنها، وهـي إذ تشـبه الدولة العلامنيـة من هذه الناحيـة،رسـمي للدولـة
 وال.تختلـف عنهـا بانتامئها العام إىل الرشيعة اإلسلامية من ناحيـة أخرى
:شـك يف أن للمؤسسـة الدينيـة وللعلماء الدور األبرز للعمل على األمرين
 فهـم القـدوة التي،توحيـد املوقـف اإلسلامي وقيـام الدولـة غير الدينيـة
 وهم الذين ميلكون السلاح األمضى؛ أي الخطاب،يتطلـع إليها املسـلمون
. رشيطـة أن تقـوم رقابـة صارمة عليه من قبـل العلامء،الدينـي
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Arab–French Relations in
Light of Regional Changes
The Middle East region is witnessing a host of geostrategic
changes due to a number of different factors, most notably
the effects of the so-called “Arab Spring.” Western countries
have different readings and analyzes of developments in the
region, each reflecting their own interests and locations.
The United States, for example, seeks to maintain historical
relations with the primary actors in the Middle East—albeit
while employing approaches that contradict the interests
of a number of Arab Gulf countries. A group of European
countries led by France has attempted to extend new bridges
of cooperation with the region, which continues to enjoy a
margin of autonomous interaction with global issues. The
movements in the Gulf made by both the French president
François Hollande, and earlier French officials, stem from
clear convictions that the UAE and Saudi Arabia are two
essential pillars for stability not only in the Gulf but also
across the entire Arab world. They are of the opinion that
the so-called “Arab Spring” has weakened many states in
the region without offering viable alternatives, resulting
in threats to the security and stability of southern Europe.
This new status quo requires clear geo-regional solutions
with carefully formulated priorities. Necessary measures
include backing the Egyptian regime to strengthen stability,
and complete cooperation with the UAE and Saudi Arabia
in the face of attempts to redraw existing alliances and the
regional balance of power—namely those based on the view
that Tehran and Ankara comprise two alternative sources
for leadership of the Middle East. In this context, the lecture
discussed a range of theses relevant to the strategic vision
behind French foreign policy, and how recent developments
in the region can be addressed—from the rise of ISIL to
Operation Decisive Storm and the Iranian threat.
سلسلة محاضرات اإلمارات
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2015  يونيو10 األربعاء
 عبدالكريم بن عتيق.د
 ومدير مجلة،وزير التجارة الخارجية السابق
 وعضو مركز،)الدفاع الوطني (النسخة العربية
الدراسات الدبلوماسية واالستراتيجية في باريس
المملكة المغربية

 الفرنسية- العالقات العربية
في ضوء متغيرات المنطقة
ِ
املحـاض املتغريات الجيوستراتيجية؛ يف منطقة الرشق األوسـط
رد
 أهمهـا التحـوالت التـي تلـت مـا سـ ّمي «الربيع،إىل عوامـل عـدة
 الحفاظ، عىل سـبيل املثال، وتحـاول الرهانـات األمريكية.»العـريب
على مكتسـبات العالقـات التاريخيـة مـع الفاعلين األساسـيني يف
 ولكـن مبقاربـات تختلـف يف عمقهـا مع،منطقـة الشرق األوسـط
.مصالـح جـزء كبير مـن دول الخليـج العربية
 عىل، تسـعى مجموعـة من الـدول األوروبية،ومـن هذا املنطلق
 إىل مد جسور جديدة يف املنطقة ما دامت تتمتع بهامش،رأسـها فرنسـا
 وتنطلق تحركات الرئيس.التفاعل مع القضايا الكونية باستقاللية نسبية
 ومن قبله،الفرنسي فرانسـوا هوالنـد األخرية يف منطقـة الخليج العـريب
 مـن قناعـات واضحـة مفادها،مسـؤولون كثيرون يف الدولـة الفرنسـية
،أن دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة ومعها اململكة العربية السـعودية
 ولكن يف، ال يف الشرق األوسـط فحسـب،ركيزتـان أساسـيتان لالسـتقرار
العـامل العـريب كله؛ حيث يرون أن ما سـ ّمي «الربيـع العريب» قد أضعف
 مـن دون أن يُوجـد مرشوعـات بديلة؛ ما يشـكل،دوالً عـدة يف املنطقـة
 ويتطلب هذا.خطـرا ً على األمن واالسـتقرار يف الضفة الجنوبية ألوروبـا
، بأولويـات دقيقة،الوضـع الجديـد صوغ أجوبـة جيو–إقليميـة واضحة
 والتنسـيق التام،أبرزهـا دعـم النظـام املصري لتقوية محـور االسـتقرار
 يف،مـع دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة واململكـة العربيـة السـعودية
مواجهـة بعـض التوجهـات الهادفـة إىل تغيير موازيـن القـوى إقليميـاً؛
وذلـك مبحاولـة إعادة النظر يف خريطة التحالفات املوجودة التي ترى يف
طهـران وأنقرة قطبني بديلني يسـتطيعان القيام بـدور الريادة يف منطقة
املحـاضة مجموعـة مـن
 ناقشـت، ويف هـذا اإلطـار.الشرق األوسـط
َ
،األطروحات الواردة يف الرؤية االستراتيجية للسياسة الخارجية الفرنسية
»وكيـف يتـم التعامل مع مسـتجدات املنطقة بـدءا ً من «املـد الداعيش
. مرورا ً بالخطـر اإليراين،»إىل «عاصفـة الحـزم
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Prof. Hassan Mohamed
Abdullah Al-Marzouqi

Head of the Department of Sharia and
Islamic Studies, Faculty of Law, United Arab Emirates

The Homeland in Islam: Between Sharia
and the Claims of Extremists (Joint)
As a belief and a faith, Islam is one religion, revealed
collectively over time by God to all of His messengers and
prophets. Islam is not limited to the message, beliefs, rules
and laws revealed to the Prophet Muhammad (PBUH).
While the homeland represents the individual’s place
of residence, as defined by Ibn Manzoor in his dictionary
Lisan Al-Arab (“The Arab Tongue”), it may also be referred
to as one’s “home” or “country.” God has given this
“home,” “country,” or “homeland” special significance in
the holy Quran and the honorable Sunna. If we carefully
examine Arabic language dictionaries we find not only a
linguistic definition but also reference to the instinctive
love one feels toward one’s homeland, as Al-Zamakhshari,
a renowned authority on the Arabic language, said:
“everyone loves their homelands and dwellings.” Humans
are attached to their homelands, whether their relationship
to it is ethnic or geographic. Since Islam comprises a
comprehensive guide, it emphasizes the importance of the
concept of a homeland as the basis for the establishment
and expansion of the land of Islam, and recognizes a sense
of national belonging as a characteristic of a Muslim’s
affiliation to Islam and the mark of a noble and loyal
individual.
These views are consistent with a sound understanding
of Islam, and are far removed from those of extremists who
refute the very notion of the homeland. Indeed, such views
have damaged and distorted Islam through an erroneous
understanding of its principles and values, sowing the seeds of
sedition and destructive desire, and straying from the true path.
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2015  يونيو23 الثالثاء
 حسن محمد. د.أ
عبداهلل المرزوقي
رئيس قسم الشريعة والدراسات اإلسالمية
 دولة اإلمارات العربية المتحدة، جامعة اإلمارات،كلية القانون

الوطن في اإلسالم بين الشريعة
)ومزاعم المتطرفين (مشتركة
ِ تحـدث
 بصفته دين،املحاض عن اإلسلام من الناحية العقديـة اإلميانية
 وال يقترص عىل ما اسـتقر،اللـه الواحـد الـذي أوحـاه إىل رسـله وأنبيائـه
 من أنه مقترص على ما جاء،عليـه معنـاه االصطالحـي يف العرص الحـايل
. من العقائد واألحكام والرشائع،بـه النبي محمـد ﷺ
 كام،أمـا الوطـن فهـو املنزل الـذي ميثل موطـن اإلنسـان ومحله
يعبر عـن الوطـن بلفـظ أو
ّ  وقـد،»أشـار إليـه صاحـب «لسـان العـرب
 وعليه فقد جعل اللـه لهذه الـدار أو البلد أو.»مصطلـح «الـدار والبلاد
الوطـن مكانـة خاصة دلّت عليهـا النصوص الرشعية من القـرآن الكريم
 وإذا نظرنـا ودققنـا النظـر يف املعاجم اللغوية.والسـنة النبويـة املطهـرة
 بل يشيرون،العربية نرى أن اللغويني ال يتوقفون عند التعريف اللغوي
 «وكل يحـب وطنه وأوطانه: كما يف قول الزمخرشي،إىل فطـرة الوطنيـة
 سـواء أكانت عالقته به عرقية، إن اإلنسـان له تعلُّق بالوطن.»ومواطنه
 واإلسلام لكونه منهجاً شـامالً ململكة السماء وعامل الغيب.أم جغرافية
 يؤكـد رضورة الوطن،والعمـران البشري وسياسـة وتدبير عامل الشـهادة
إلقامـة دنيـا اإلسلام وعمرانـه ولضرورة أن يكـون االنتامء الوطنـي – أو
 وال يزال،الوطنيـة – درجـة مـن درجات سـلم انتامء املسـلم إىل اإلسلام
.حـب الوطـن والحنني إليـه دأب الرشفاء وديـدن املخلصني
وهـذه النظـرات والـرؤى ألمـر الوطـن تتفـق مع الفهم السـليم
 وهـي مـن ثـم بعيـدة عـن فهـم أولئـك،لديننـا اإلسلامي الحنيـف
 والذين أسـاؤوا،املتطرفين الذيـن يتجـاوزون األوطـان وال يعرتفـون بهـا
 ولكـن جاؤوا،إىل الديـن الحـق أكثر مما ظنـوا أنهم قـد أحسـنوا الفهم
 وبذلك فقد أضاعوا كثيرا ً من الخري،بفهـم مشـ ّوه ملبادئ اإلسلام وقيمه
.وزرعـوا الفتنـة واألهـواء وضلوا السـبيل
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Tuesday, June 23, 2015

Prof. Nasr Mohammed Arif
Advisor to the Minister, Ministry of Culture
Youth and Community Development
United Arab Emirates

The Homeland in Islam: Between Sharia
and the Claims of Extremists (Joint)

One of the most problematic issues for Muslim intellectuals
in the post-colonial era has been in the realm of government
and politics, and associated regulations. Muslims have
found themselves in a new world that is notably different
from their romanticized conception of Islamic heritage and
history. The newfound realities on the ground were seen
as conflicting with Islam, its history and Sharia. Muslims
have not participated in the creation of this reality, but have
in fact inherited it from Western colonizers. Within this
context many have embraced flawed perspectives including
accusations of Western bias against Islam, as seen in the
writings of Anwar Al-Jundi and Muhammad Amara, and
calls for the takfir (excommunication) of society-as claimed
by Sayyid Qutb, the Muslim Brotherhood and various
jihadist groups. These perspectives are particularly flawed
with regard to their interpretation of the concept of the
nation-state constructed on the foundations of sovereignty,
clearly demarcated boundaries, and a sense of national
belonging. They have only known the abstract concept of the
Umma, which has never legally or politically materialized.
They have not studied jurisprudence or the political history
of Muslim societies in sufficient depth to understand that the
concept of the Umma has never offered a legal framework
for the activities of individuals and groups. Instead, it was,
and remains a conceptual bond that unites all Muslims. As
early as the end of the first century (AH) and the beginning
of the second century (AH), Muslim jurists and scholars set
clear legal frameworks for the concept of the “homeland.”
For example, the great Imam Abu Haneefa Al-Nu’man
advocated the concept of regional law that would apply
to the homeland in its entirety. The successive practices
of the Umma have further entrenched the concept of the
homeland and its adoption as a political framework for
governing the life of individuals and society.
سلسلة محاضرات اإلمارات
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2015  يونيو23 الثالثاء
 نصر محمد عارف. د.أ
مستشار وزير الثقافة والشباب
وتنمية المجتمع
دولة اإلمارات العربية المتحدة

الوطن في اإلسالم بين الشريعة
)ومزاعم المتطرفين (مشتركة
ِ
املحـاض واحـدة مـن أهـم اإلشـكاليات التـي واجههـا
اسـتعرض
 أال وهي إشـكالية،املفكـرون املسـلمون يف مرحلة ما بعد االسـتعامر
 فقد وجد املسـلمون،الحكـم والسياسـة والتنظيمات املنبثقة منهام
 غري معهود بصورته الحالية مع ما يف خيالهم،أنفسـهم يف عامل جديد
 ولذلـك افرتضوا املخالفة،الرومانسي عـن التراث والتاريخ اإلسلام َّي ْي
 وبني الواقع الذي مل يشـاركوا،املطلقـة بني اإلسلام وتاريخـه ورشيعته
 وقادهم ذلـك إىل أمناط، وإمنـا ورثوه عن املسـتعمر الغريب،يف صنعـه
مرتبكـة مـن التفكير تبدأ مـن نظريـة املؤامـرة الغربية عىل اإلسلام
 وتنتهي بتكفري،واملسـلمني يف كتابـات أنـور الجنـدي ومحمد عمارة
الواقـع وكل مـن يقـع فيـه مـع سـيد قطـب ومن تبعـه مـن اإلخوان
.املسـلمني وجامعات الجهـاد الوظيفي
ويف ظـل هـذه الحالـة الفكريـة املرتبكـة كان أكثر املفاهيـم
 هـو مفهـوم، وإربـاكاً للمجتمعـات املسـلمة،اضطرابـاً يف عقولهـم
الوطـن مبعنـاه املعـارص الذي يشـتمل عىل حـدود واضحة وجنسـية
 فهم مل يعرفـوا إال ذلك املفهوم، إلـخ...وقسـم وقانـون وسـيادة
َ ووالء
،املعنوي الذي مل يشـهد تجسـيدا ً قانونياً وسياسـياً وهو مفهوم األمة
ومل يتعمقوا يف قراءة الفقه أو التاريخ السيايس والقانوين للمجتمعات
ً املسـلمة؛ ليدركـوا أن مفهـوم األمـة مل يكـن يف يـوم مـن األيـام إطـارا
 رابطة معنوية، وال يـزال، وإمنـا كان،قانونيـاً لحركـة الفـرد والجامعـة
.تجمع مشـاعر املسـلمني وعواطفهم
لقـد وضع الفقهاء واملفكرون املسـلمون أطُـرا ً واضحة ملفهوم
 وقـد كان هـذا مبكـرا ً جـدا ً يف نهايـة القـرن،الوطـن مبعنـاه القانـوين
األول الهجـري وبدايـة القـرن الثـاين مـع اإلمـام األعظـم أيب حنيفـة
، وارتباطه مبفهوم الوطن، الـذي أرىس مبدأ إقليمية القانـون،النعمان
ترسـخ مفهوم الوطن
ّ وتوالت بعد ذلك مامرسـات يف األمة اإلسلامية
.وتعتمـده إطـارا ً قانونيـاً وسياسـياً ينظّم حياة الفـرد واملجتمع
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Tuesday, June 30, 2015

HE Prof. Farouk Hamada

Advisor to the Court of His Highness Sheikh
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince
of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander
of the UAE Armed Forces, United Arab Emirates

Empowering Muslim Youth in
the Face of Destructive Ideas (Joint)
The lecture addressed a number of aspects relevant to
the issue of empowering Muslim youth in the face of
destructive ideas. The speaker examined the how the
Muslim youth of today are faced with a number of
destructive ideas that are breeding instability across the
Arab and Islamic worlds. This lecture stressed the need
to strengthen the youth’s ability to come to terms with the
perceived dangers that are commonly associated with these
destructive mind-sets. Attention was given to the features
of these destructive ideas as well as their psychological
and social impact on the Arab youth. A breakdown of the
various parties responsible for confronting these ideas and
mitigating their effects was also provided.
A number of key solutions were presented, including
building a greater appreciation of the values of centrism,
positive thinking, moderation, and the acceptance of
the ‘Other’ among the Arab and Muslim youth. The
speaker highlighted that effort should be exerted to
provide positive educational, social and economic
activities, as well as promoting honorable national and
humane goals. Further, action must be taken to harness
the youth’s ability to think critically and to strive for
individual excellence in a healthy competitive manner—
the end result of which will enable their efforts to be
channeled in a positive direction.
The lecture also raised important questions
regarding the future role of the youth in the Arab and
Muslim worlds and their ability to assist with the societal
development of their respective countries and deprive
those promoting these destructive ideas the opportunity
to exert greater influence.

433
Al Hasad_Arb Eng Lectures_1.indd 433

)426( سلسلة محاضرات

2015  يونيو30 الثالثاء
 فاروق حمادة. د.سعادة أ
مستشار في ديوان صاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي
 حفظه اهلل،نائب القائد األعلى للقوات المسلحة
دولة اإلمارات العربية المتحدة

تحصين الشباب المسلم في
)مواجهة األفكار الهدامة (مشتركة
املحـاضة محاور متعـددة تتصل بقضية تحصني الشـباب
تناولـت
َ
 حيـث تعرضـت للواقـع،املسـلم يف مواجهـة األفـكار الهدّامـة
املضطـرب املحيـط بالشـباب يف الدول العربية واإلسلامية ومالمح
 وأهميـة الرتكيـز على تحصين الشـباب،هـذا الواقـع وعنـارصه
،بشـكل خـاص يف مواجهـة املخاطـر التـي يفرزهـا هـذا الواقـع
وخطـورة األفكار الهدّامة التي تسـتهدف الشـباب وتأثريها العقيل
،رسبهـا ومنطلقاتها وغاياتها
ّ  ومصادر ت،والنفسي واالجتامعي فيـه
.إضافـة إىل مسـؤولية التصـدي لهـا وحدودهـا وآثارهـا وأهميتهـا
املحـاضة أسسـاً ال بـد منهـا لتحصين الشـباب
وطرحـت
َ
، أيـاً كان مصـدره،وإيجـاد املناعـة لـه يف مواجهـة الفكـر الهـدّام
 غرس القيـم الصحيحـة لدى الشـباب العريب:وأهـم هـذه األسـس
، وأهمهـا الوسـطية واإليجابيـة واالعتـدال وقبـول اآلخـر،واملسـلم
 سـواء على مسـتوى العلـم،ومـلء أوقـات فراغـه باملفيـد النافـع
،والثقافـة أو على مسـتوى النشـاط االجتامعـي واالقتصـادي
 وغـرس،وتشـجيعه على تب ّنـي أهـداف وطنيـة وإنسـانية عاليـة
 وبناء الفكـر النقدي،روح التميّـز العلمـي والعطـاء لدى الشـباب
 وتشـجيع التفـوق وبـث روح التنافـس اإليجـايب،الواعـي لديـه
.عنـده مبـا يتيـح لـه توجيـه جهـده يف االتجـاه الصحيـح
: هـو،ًاملحـاضة تسـاؤالً مهما
ويف هـذا السـياق طرحـت
َ
كيـف نـرى املسـتقبل؟ يف محاولـة السـترشاف أوضـاع الشـباب يف
 ودورهـم يف التنمية والتطـور والتقدم،العاملين العـريب واإلسلامي
 وتفويـت الفرصـة على أصحـاب األفـكار الهدّامـة،يف أوطانهـم
الذيـن يريـدون النيـل منهم وحـرف مسـارهم والتأثري السـلبي يف
.تو ّجهاتهـم وأفكارهـم
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Dr. Ali Saeed Al-Kaabi

Deputy Vice Chancellor for Student
Affairs and Enrollment
United Arab Emirates University, United Arab Emirates

Empowering Muslim Youth in
the Face of Destructive Ideas (Joint)
The youth in any nation are the driving force of its present
and the pioneers of its future. Therefore, providing them
with good care and a suitable upbringing represents
the best investment a society can make to achieve its
aspirations for a successful present and a strong, secure
future. Any neglect or indulgence in this regard can lead
to disastrous consequences for young people themselves,
as well as for society and the nation as a whole.
An epidemic of destructive ideas plagues some
Arab and Muslim communities, targeting young people
both directly and indirectly; their aim is to inflict the
maximum damage on society by taking control of the
young, who are easy preyed upon. In this context, the
speaker addressed several points, including
• The importance of early adulthood: this is of
special importance to young individuals and their
communities.
• Characteristics of early adulthood: each age group has
its own particular characteristics; those that apply to
early adulthood should be recognized and understood
in order for them to be properly managed.
• Empowering the young to resist destructive ideas: in this
age of advanced communication technology and social
networking, the use of which continues to grow, we cannot
insulate the young from the various different opinions
and ideas they will encounter via multiple sources and
means. However, we can empower them in the face of
destructive ideas and immunize them against their effects.
This can be achieved by promoting awareness among the
young and developing their cognitive skills so that they
may distinguish between what is good for them and their
country, and what is not.
None of this will be possible in the absence of
cooperation and a mutual understanding of the roles
of various institutions in society, including the family,
educational institutions, and the media.
سلسلة محاضرات اإلمارات
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2015  يونيو30 الثالثاء
 علي سعيد الكعبي.د
نائب مدير جامعة اإلمارات العربية المتحدة
لشؤون الطلبة والتسجيل
دولة اإلمارات العربية المتحدة

تحصين الشباب المسلم في
)مواجهة األفكار الهدامة (مشتركة
ِ
املحـاض عن أن الشـباب يف كل أمة هم وقـود حارضها وقادة
تحـدث
مستقبلها؛ ولذلك فإن الحرص عليهم وعىل تنشئتهم التنشئة الصالحة
هـو خير اسـتثامر ألي مجتمـع يريد الخري لحـارضه والقـوة واملنعة يف
 والتفريط يف االهتامم بهم والتساهل يف رعايتهم يؤديان إىل،مسـتقبله
.نتائـج وخيمـة عىل الشـاب نفسـه وعىل املجتمـع واألمة بشـكل عام
،ومـن اآلفـات التـي ابتليـت بها بعـض املجتمعـات العربية واملسـلمة
األفـكار الهدامـة التـي تسـتهدف الشـباب بشـكل مبارش وغير مبارش
بغيـة إلحـاق أشـد األذى باملجتمـع متـى ما متكنـت هذه األفـكار من
 ويف هـذا السـياق تناولـت هـذه.الشـباب وصـاروا صيـدا ً سـهالً لهـا
: أهمها،املحـاضة عـددا ً من املحـاور
َ
، تكتسـب مرحلة الشـباب أهميـة خاصة:	•أهميـة مرحلة الشـباب
 فام أهمية هذه.سـواء للفرد نفسـه أو للمجتمع الذي يعيش فيه
 سـواء للفـرد أو للمجتمع؟،املرحلة
 لـكل مرحلـة عمريـة خصائصهـا التـي:	•خصائـص مرحلـة الشـباب
 وملرحلـة الشـباب خصائص يجب،متيزهـا عـن غريهـا من املراحـل
.التعـرف عليهـا وفهمهـا حتـى يتـم التعامـل معها بشـكل صحيح
 وخطورتها وتحصني الشـباب.. وأدواتها.. مفهومها:	•األفـكار الهدامـة
 يف هـذا العصر الـذي بلغـت فيـه:تجـاه هـذه األفـكار الهدامـة
التقنيـات ووسـائل التواصـل االجتامعـي مـا بلغـت مـن سـهولة
 ال ميكن أن نعزل الشـباب عن األفكار املختلفة التي سـوف،ورسعة
 ولكن،تصـل إليـه مـن أكرث من مصـدر وبأكرث من طريقة وأسـلوب
،الـذي نسـتطيع أن نقـوم بـه هـو أن نحصنه ضـد األفـكار الهدامة
 وذلـك من خلال تعزيز،بحيـث تصبـح لديـه مناعـة يف مواجهتهـا
الوعي لديه وتنمية مهارات التفكري عنده بحيث يسـتطيع أن مييز
 وكل هـذا لن يتأىت.بين مـا هو صالـح له ولوطنه وما هـو غري ذلك
،مـن دون تكاتـف مؤسسـات املجتمـع املختلفـة ومعرفـة أدوارها
. واإلعالم، واملؤسسـات التعليميـة، األرسة:ًومنها مثلا
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Tuesday, July 7, 2015

Prof. Abdulhamid Al-Ansari
Professor of Religious Politics
College of Law, Qatar University
State of Qatar

Islam’s Approach in Dealing with
Negative Social Phenomena
During the month of Ramadan, Muslims become
actively closer to Allah. Although this is one of the
most commendable advantages of this month, what
about the other great virtues of Ramadan? We must be
honest with ourselves and understand that our societies
have yet to fully comprehend the profound lessons of
Ramadan. Its true value has been depleted in favor of other
manifestations and rituals that have seemingly turned
Ramadan into a month of laziness, idleness, and a waste of
time and money. In this holy month our societies should
look to recharge their spiritual and psychological energies,
freeing themselves from their developmental idleness.
In terms of attitude, many people become increasingly
nervous and edgy. Traffic accidents increase due to over
crowdedness, haste and a lack of patience. If we talk about
the health benefits of Ramadan, they are, in fact, prone
to exaggeration, as exemplified by our extravagant eating.
Fasting is quite significant and has multiple meanings,
notably in terms of self-reflection, starting with the renewal
and strengthening of the relationship with Allah. It is also
significant with oneself, in search of self-accountability,
and in view to improving one’s relationship with others.
Our societies need to amend the stereotypes we
hold against others as a result of the psychological and
historical ramifications that originate from the eras of
colonialism and the Crusades. We should dispel illusions
of global conspiracy, preoccupying ourselves instead with
a dialogue that favors reconciliation with oneself, the
‘Other,’ and with our times.
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2015  يوليو7 الثالثاء
 عبدالحميد إسماعيل األنصاري. د.أ
أستاذ السياسة الشرعية
كلية القانون بجامعة قطر
دولة قطر

منهج اإلسالم في معالجة الظواهر
االجتماعية السلبية
ِ
املحـاض ازدهار النشـاط التعبدي للمسـلمني يف شـهر رمضان من
اعتبر
 غير أنـه ذهـب إىل أن مجتمعاتنـا مل،اإليجابيـات املحمـودة للمسـلمني
 ولذلك أفرغته من مضامينه لحساب،تسـتوعب دروس رمضان العظيمة
 وهـدر الوقت، وح ّولته إىل شـهر للتكاسـل والخمول،مظاهـره وطقوسـه
، مـاذا عـن اقتصاديـات رمضـان؟ تباطـؤ يف النشـاط االقتصـادي.واملـال
 وكلها أمور، وتراجـع عـام يف األداء االقتصـادي،وتقليـص سـاعات العمـل
 ففي هذا الشـهر تحقق أعظم انتصارات،تتناىف وحكمة الشـهر الفضيل
 ويف هذا الشـهر ينبغـي ملجتمعاتنا،)املسـلمني (غـزوة بـدر وفتـح مكـة
 أما. والتحرر مـن عطالتها التنمويـة،شـحن طاقاتهـا الروحيـة والنفسـية
 وتـزداد حـوادث،ً فكثيرون يـزدادون عصبيـة وانفعـاال،عـن السـلوكيات
 وإذا تحدثنا عن الفوائد.املـرور بسـبب التزاحم والتسرع وافتقاد الصبر
. فذلـك أمر بعيـد مع إرسافنـا يف تنـاول األطعمة،الصحيـة لرمضـان
كيف نتمثل فضائل رمضان؟
 وخاصة يف هذا الشـهر،ً لقد كان الرسـول محمد ﷺ كرمياً جوادا
. لكنه الكرم (العقالين) الرشـيد البعيد عن اإلرساف،الكريم
 مراجعة املرء لنفسـه: أبرزها،إن معـاين الصـوم وحكمه متعـددة
 مبحاسـبتها، مـرورا ً بعالقتـه بذاتـه،بـدءا ً بتجديـد وتقويـة عالقتـه بربـه
. وانتهـاء بتحسين عالقتـه باآلخريـن،والسـم ّو بهـا وتهذيـب السـلوك
كذلـك على مجتمعاتنـا مراجعـة ذاتها عبر الحـوار املجتمعي الشـامل؛
بهـدف تعزيـز االنتماء الوطنـي األعلى ونبذ الفرقة واالنقسـام وترسـيخ
 واإلقلاع عن تقديس، واالنشـغال باملسـتقبل،ثقافـة التسـامح واالعتدال
 وعىل.فكـر السـلف والتغنـي باملايض عىل حسـاب الحـارض واملسـتقبل
 املتأثرة بالرواسـب،مجتمعاتنـا تصحيح «الصـورة النمطية» عن اآلخرين
النفسـية والتاريخيـة عـن االسـتعامر والحـروب الصليبية وأوهـام التآمر
. لالنشـغال بخطاب متصالح مـع الذات ومع اآلخـر ومع العرص،العاملـي
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اللواء الركن المتقاعد
د .صالح الفي المعايطة
عضو هيئة التوجيه ،كلية الدفاع الوطني
دولة اإلمارات العربية المتحدة

مشروع القوة العسكرية العربية
المشتركة :األبعاد االستراتيجية
ذهب ِ
املحاض إىل أن التعاون العسـكري العريب املشترك برز منذ بداية
خمسـينيات القـرن املـايض ولكـن مبراحـل ومسـتويات محـدودة .ويف
املقابل فقد واجه التعاون العسـكري إشـكاليات متعددة ،منها :اختالف
األنظمة السياسـية ،واختالف التصورات االسرتاتيجية ،وتعدد التهديدات
وتنوعهـا ،واختالف العقائد واالستراتيجيات العسـكرية .ومـن املعروف
أن فكرة إنشـاء قوة عسـكرية عربية مشتركة قد جاءت مببادرة مرصية
خلال مؤمتـر القمـة العربيـة يف دورتهـا السادسـة والعرشيـن يف مدينة
رشم الشـيخ املرصيـة يف مارس  ،2015لتكـون قادرة عىل التدخل الرسيع
ملواجهـة أي تهديدات لألمـن القومي العريب.
وينطـوي مشروع القـوة العسـكرية العربيـة املشتركة على الكثري
مـن األبعـاد االستراتيجية املهمـة ،منهـا :تفعيـل اتفاقيـة الدفـاع العـريب
املشترك ،وتوحيد املفاهيم االستراتيجية املتعلقة بالقوات املسلحة ومسارح
العمليـات ،ومراجعـة تجـارب الدفـاع العريب املشترك والخربات السـابقة يف
تشكيل القوات العربية املشرتكة لحل النزاعات املسلحة يف املنطقة العربية،
إضافـة إىل إيجـاد اآلليـات املناسـبة التـي تكفـل إنشـاء نظـام تعـاون أمني
واسـتخبارايت /استراتيجي شـامل ملواجهـة التحديات والتهديـدات اإلقليمية
والدوليـة ،واألخـذ يف االعتبـار الرصاعـات املذهبيـة والطائفيـة والحرب عىل
اإلرهـاب واالضطرابـات الداخليـة التـي تُعانيهـا بعـض دول املنطقة.
ومـن أهـم التحديـات التـي تواجـه تشـكيل القـوة العسـكرية
املشتركة :انهيـار وتفـكك جيـوش نظاميـة يف عـدد مـن الـدول العربيـة،
إضافـة إىل غيـاب اإلجماع والتوافـق العـريب ،كام أن تشـكيل هـذه القوة
يحتـاج إىل مراجعـة ميثـاق جامعـة الدول العربيـة وبنود اتفاقيـة الدفاع
العـريب املشتركُ .ويكـن البنـاء على قـوات «درع الجزيـرة» وتحالـف
«عاصفـة الحـزم» الـذي تحـول إىل تحالـف «إعـادة األمـل» يف اليمـن؛
لتشـكيل تحالـف عسـكري عـريب قوي أو «ناتـو عريب» يف ضـوء املتغريات
يف معـامل املشـهد يف الشرق األوسـط.
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Wednesday, August 5, 2015

)Maj. Gen. (Retd.
Dr. Saleh Lafi Al-Mayteh

Faculty Member, National Defense College
United Arab Emirates

The Strategic Dimensions of the Joint
Arab Military Force Project
The joint Arab military force project refers to the
strengthening of Arab military cooperation in terms of
strategic thinking and the employment and integration of
operational resources. Historically, initial moves toward
increased Arab military cooperation gathered momentum
at the beginning of the 1950s, but its scope was somewhat
limited. For evaluative purposes, developments can be
categorized as follows: military cooperation in 1948,
military cooperation between 1948 and 1967, and military
cooperation between 1967 and 1973.
The specific notion of establishing a joint Arab
military force was an Egyptian initiative launched during
the twenty-sixth session of the Arab Summit in Sharm ElSheikh during March 2015. This force was to be capable of
rapid intervention to counter any perceived threat to Arab
national security.
The joint Arab military force project comprises several
significant strategic dimensions, such as the activation of a
joint Arab defense agreement, the development of a united
military strategy regarding the deployment of armed
forces and theaters of operation, and a comprehensive
review of previous joint Arab defense experiments that
have sought to resolve armed conflicts in the region.
The proposed joint Arab military force can build
on the experiences of the Peninsula Shield Forces and
Operation Decisive Storm (which later became Operation
Restoring Hope) currently active in Yemen, in view to
forming a strong Arab military alliance, or an “Arab
NATO,” and in light of the shifting landscape in the
Middle East.
سلسلة محاضرات اإلمارات
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Wednesday, August 19, 2015

Dr. Peter Singer

Strategist and Senior Fellow
New America Foundation
United States of America

Cybersecurity and Cyberwar: What
Everyone Needs to Know
A generation ago, “cyberspace” was just a term from
science fiction, used to describe the nascent network
of computers linking a few university labs. Today, our
entire modern way of life, from communication to
commerce to conflict, fundamentally depends on the
Internet.
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2015  أغسطس19 األربعاء
 بيتر سينجر.د
استراتيجي وزميل أول
مؤسسة نيو أمريكا
الواليات المتحدة األمريكية

:األمن اإللكتروني والحرب اإللكترونية
ما يحتاج الجميع إلى معرفته
ِ
املحـاض أن «الفضاء اإللكرتوين» مجـرد مصطلح من الخيال
اعتبر
 يُسـتخدم لوصف الشـبكة الوليدة من أجهـزة الكمبيوتر،العلمـي
، أمـا اليوم.التـي تربـط بين عـدد قليل مـن املختبرات الجامعيـة
 مـن االتصـاالت إىل التجارة وإىل،فتعتمـد طريقـة حياتنـا الحديثة
. بشـكل أسـايس عىل شـبكة اإلنرتنت،النزاعـات

The cybersecurity issues that result challenge
everyone: politicians wrestling with everything from
cybercrime to online freedoms; generals protecting the
nation from new forms of attack while planning new
cyberwars themselves; business executives defending
firms from once unimaginable threats, and looking
to profit from them; and both lawyers and ethicists
building new frameworks to define right and wrong.

:وتشـكل قضايا األمن اإللكرتوين [السـيرباين] تحدياً للجميع
 مـن الجرميـة اإللكرتونيـة إىل،فالساسـة يتصارعـون مـع كل يشء
الحريـات على اإلنرتنـت؛ وقادة الجيـش يحمون األمة من أشـكال
جديـدة مـن الهجـوم بينما يخططـون لخـوض حـروب إلكرتونيـة
جديـدة بأنفسـهم؛ ورجـال األعمال يدافعـون عـن الشركات مـن
تهديـدات مل يكـن باإلمـكان تصورهـا؛ ويتطلعـون إىل االسـتفادة
منهـا؛ أمـا املحامـون واألخالقيـون فيبنـون أطـرا ً جديـدة لتحديـد
Most of all, cybersecurity issues affect us as
individuals. We face new questions surrounding  واألهـم من ذلك كله أن قضايـا األمن اإللكرتوين.الصـواب والخطـأ
everything from our rights and responsibilities as
.ً [السـيرباين] تؤثـر فينـا بوصفنا أفـرادا
citizens of both the online and real worlds, to simply
how to protect ourselves and our families from a new ً  بـدءا،ونحـن نواجـه أسـئلة جديـدة تحيـط بـكل يشء
type of danger. Yet, there is perhaps no other issue that مـن حقوقنـا ومسـؤولياتنا بوصفنـا مواطنـي العاملين الحقيقـي
has become so important so quickly, and touches so  إىل مجـرد كيفيـة حاميـة أنفسـنا وعائالتنـا مـن نـوع،واإللكتروين
many, but remains so poorly understood. Bestselling
 ومـع ذلـك رمبـا ال تكون هنـاك مسـألة أخرى،جديـد مـن الخطـر
author Peter W. Singer explored these key aspects of
،أصبحـت يف غايـة األهميـة بهـذه الرسعة
ّ
cyberspace and its security—how it all works, why it all  لكنها،ومتـس الكثرييـن
.ال تـزال عرضـة إلسـاءة الفهـم
matters, and what we can do about it.

437
Al Hasad_Arb Eng Lectures_1.indd 437

Emirates Lectures Series

1/8/2019 12:02:01 PM

سلسلة محاضرات ()431

األربعاء  26أغسطس 2015
أ .د .مصطفى شريف
وزير التعليم العالي
والبحث العلمي السابق
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

حوار الحضارات والعالقات الدولية
ِ
لـب إشـكالية العالقـات
أشـار
املحـاض إىل أن حـوار الحضـارات يقـع يف ّ
الدوليـة يف أيامنـا هذه ألسـباب عدة ،منها :أنه بعد نهايـة الحرب الباردة،
ظهـرت قضيـة الهيمنـة الغربيـة والبحث عن نظـام دويل عـادل .كام أنه
ال توجـد اليـوم حضـارة غربيـة وال رشقيـة خالصة ،بل مثة احتـكاك ثقايف
ناجـم عـن الواجب الحضاري يف أن نتحاور ونتآزر ونتعاون لبعث حضارة
مشتركة جديـدة ،باإلضافـة إىل أن عـدم معرفـة اآلخـر يُعـ ّد من أسـباب
املشـكالت؛ لذلـك يجـب تحقيـق التعـارف من أجـل التعايش السـلمي.
فلا سـلم دوليـاً مـن دون تعارف وعـدل وتركيز على القانون واملسـاواة.
إن حـوار الحضـارات يسـهم يف الوقايـة مـن النزاعـات والحـروب
واألزمـات ومعالجتهـا .ومصداقيتنـا رهينـة بالنقـد الـذايت وباالتصـاف
بـروح املسـؤولية طلبـاً لفهم اآلخريـن ورشح طموحاتنـا ،وخاصة للدفاع
عـن حقـوق املسـلمني أمـام االعتـداءات والتدخلات غري الرشعيـة وغري
القانونيـة ،ويكـون ذلـك باالنفتاح ومامرسـة االجتهاد واإلسـهام يف تجاوز
التناقضات ونقاط ضعف املجتمعات اإلسلامية يف سـبيل حل املشكالت.
وتكمـن اإلشـكالية والتحـدي يف رضورة هيكلـة وتحقيـق التكامـل
واالنسـجام بين الثابـت واملتحـول ،وبين الوحـدة والتعدديـة اإلنسـانية،
واسـتنباط التجديـد وتجنـب االنغلاق على النفس.
وسـيظهر املسـلمون كآخـر مقاومني أمـام النموذج الغـريب يف كل
املجـاالت ،وينبغـي أن يعرتف الغرب بأن الحـوار بوصفه منهجاً حضارياً،
قد ارتقى بفضل اإلسلام ،هذا الدين الذي أسـس وعمم أسـلوب الحوار؛
إلثبـات الحق وتسـهيل التعايـش ،وتحقيق األهـداف املقـررة ،فالتفاهم
والحـوار بين الحضـارات حاجة إنسـانية تقتضيهـا الحيـاة الطبيعية ،كام
تتطلبهـا الظـروف والتحوالت واملتغريات املتسـارعة التي يشـهدها العامل
اليـوم ،وذلـك يقتضي البحـث عن القواسـم املشتركة التي تجمع شـمل
البرشيـة وال تفرقـه ،وذلـك عبر م ّد جسـور الصداقة والتعـاون والتفاهم
بين األمم والشـعوب.
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Prof. Mustapha Cherif

Former Minister of Higher Education
and Scientific Research
People’s Democratic Republic of Algeria

International Relations and the
Dialogue between Civilizations
In his lecture, Prof. Mustapha Cherif said that dialogue
(or lack of) between civilizations lies at the heart of the
problem of international relations; as it contributes to the
prevention and resolution of conflicts, wars and crises.
Credibility stems from self-criticism and a sense of
responsibility to both understand the other and explain
a nation’s own ambitions, especially in defending the
rights of Muslims in the face of illegitimate and illegal
attacks and interventions. By opening up, exercising
due care, and making a contribution to overcoming the
contradictions and weaknesses of Islamic societies, it
may be possible to solve such problems. The challenge
lies in the need to achieve integration and harmony
between the fixed and the variable, between unity
and human pluralism, as well as in the necessity
of innovation and the importance of avoiding selfisolation. Muslims appear to comprise the last resistance
to the Western model in all fields. Therefore, Prof.
Cherif says it is necessary for the West to recognize that
dialogue, as a civilized method, was promoted thanks
to Islam. Islam was the first to establish and promote
dialogue to prove the truth, facilitate coexistence, and
achieve established goals. Common understanding and
dialogue among civilizations is a requirement of human
nature, necessitated by the conditions and rapid changes
of the contemporary world. This requires a search for
common denominators to bring human beings together
and to build the bridges of friendship, cooperation and
understanding among nations and peoples.
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Wednesday, September 2, 2015

HE Dr. Mohamed
Mokhtar Gomaa

Minister of Endowments (Awqaf), Chairman of the
Supreme Council for Islamic Affairs, Member of the
Academy of Islamic Studies, and Chairman of the Forum
on Tolerance and Moderation, Arab Republic of Egypt

Deconstructing Extremist Ideology
The issue of deconstructing extremist ideology is
undoubtedly no longer a concern for the Arab World
alone. Rather, it has become a global concern that
encompasses those supporting terrorism both covertly
and overtly. When opposing any negative phenomenon,
it is imperative to examine the aspects of eradication
on the one hand, and the aspects of construction
and development on the other. Necessary aspects of
eradication include a close examination of everything
seen to be supporting extremist ideologies such as
those religious groups, political movements and parties
that engage in violence as a means of attaining their
goals. Vital aspects of construction and development
are represented in efforts geared toward establishing a
solid construction that is able to resist both ideological
infiltration and threats to security whilst withstanding
political and economic pressure.
The lecture stressed that any comprehensive attempts
designed to combat extremist ideology should be applied
both vertically and horizontally in view of curbing those
advocating extremism. Such an approach requires:
the targeting of sources of funding and following up
on instances of money laundering, which will in turn
prevent the dispersal of unethical funds used to finance
terrorism; expediting the passing of laws that deter those
who dare to terrorize society; and promoting social
justice as a means of disabling the ability of groups that
look to exploit the physical and psychological needs of
the distressed, the unrecognized, and the marginalized.
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2015  سبتمرب2 األربعاء
 محمد مختار جمعة.معالي د
 رئيس المجلس األعلى،وزير األوقاف المصري
للشؤون اإلسالمية وعضو مجمع البحوث اإلسالمية
ورئيس منتدى السماحة والوسطية
جمهورية مصر العربية

تفكيك الفكر المتطرف
املحـاضة قضيـة الفكـر املتطـرف وعمليـة تفكيكـه التي مل
تناولـت
َ
 على الرغـم مـن أن العامل العـريب هو،تعـد هاجسـاً عربيـاً فحسـب
ً بل صـارت هاجسـاً عامليا،أكثر مـن يكتـوي بنار التطـرف واإلرهـاب
ِ
املحـاض أنه
 ويـرى.ًحتـى عنـد مـن يدعمـون اإلرهـاب رسا ً أو علنـا
عنـد التصـدي لتحليـل أي ظاهـرة سـلبية ال بـد مـن دراسـة جوانب
 فأما جوانب التخلية الرضورية هنا.التخليـة وجوانب البناء والتنميـة
 سـواء أكان يف،فتبـدأ بالنظـر يف كل ما ميكن أن يدعم الفكر املتطرف
 أم جامعات وحركات وأحزاب سياسـية تتبنى،صـورة جامعـات دينية
 أم جمعيات،العنـف واالغتيـال منهجـاً وطريقـاً للوصـول إىل مآربهـا
 أم،أهليـة تخـدم أجنـدات فكريـة أو حزبيـة أو مذهبيـة أو طائفيـة
،مطبوعـات ومنشـورات ودور نشر مشـبوهة تدعم العنـف وتذكيه
 أم مؤسسـات،أم مناهـج دراسـية تحتـاج إىل املراجعـة وإعادة النظر
 وأما جوانـب البناء والتنمية.اقتصاديـة داعمـة لإلرهاب واإلرهابيين
فتتمثـل يف إقامـة بناء صلـب غري قابل لالخرتاق الفكـري أو األمني أو
.الضغـط السـيايس أو االقتصادي
ِ
املحـاض أن مواجهـة الفكر املتطرف يجـب أن تكون
وأكـد
شـاملة رأسـياً وأفقيـاً؛ بتجفيـف منابـع الفكـر املتطـرف وحظـر
، كما يتطلـب األمـر تجفيـف منابـع متويلها.الجامعـات املتطرفـة
 واألموال الفاسـدة التي تسـتخدم،ومتابعـة قضايـا غسـل األمـوال
 ورسعـة سـن القوانين الرادعـة التـي تـردع،يف متويـل اإلرهـاب
 مـع العمـل على تحقيق،مـن تسـ ّول لـه نفسـه إرهـاب املجتمـع
العدالـة االجتامعيـة لقطـع طريق املزايدات أمام هـذه الجامعات
 سـواء،واسـتغاللها لحاجـات املكروبين واملغموريـن واملهمشين
، وإن مـن أخطـر مـا يدعـم التطـرف.أكانـت ماديـة أم نفسـية
 واالتجـاه نحـو الفكـر،الخاليـا والجامعـات والتنظيمات الرسيـة
املغلـق على الجامعـة أو املجموعـة؛ مـا يوجـب علينـا تحذيـر
.شـبابنا مـن االنسـياق خلـف هـذه التنظيمات املشـبوهة
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األربعاء  30سبتمرب 2015
سعد الدين إبراهيم
رئيس مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمائية
متميز في علم االجتماع السياسي
وأستاذ
ّ
في الجامعة األمريكية بالقاهرة ،جمهورية مصر العربية

من إدوارد سعيد ونقد االستشراق
إلى ثورات الربيع العربي
ِ
املحـاض كيـف عكسـت ثـورات الربيـع العـريب تـوق الشـعوب
ناقـش
العربيـة إىل نيـل حرياتهـا وسـعيها إىل تأسـيس أنظمـة دميقراطية تحفظ
لإلنسـان العـريب كرامته وحقوقه األساسـية ،مفنـدا ً املزاعم التـي تقول إن
العـرب غير مؤهلين لتقبـل الدميقراطيـة ،حيث أشـار إىل أن كل شـعوب
العـامل قـادرة على مامرسـة الدميقراطية وتحلـم بتحقيقهـا إذا ما أتيحت
لهـا الفرصـة لذلك .فالعـرب لديهم تراث ليبرايل مهم ،وقد شـاركوا يف كل
موجـات التحـول الدميقراطـي التـي شـهدها العـامل ،بداية باملوجـة األوىل
التـي كانـت يف القـرن التاسـع عشر ،وحتـى املوجـة الثالثة التي شـهدها
العـامل عقـب انهيـار األنظمة الشـيوعية يف االتحاد السـوفيتي ودول رشق
أوروبا يف أواخر الثامنينيات وأوائل التسـعينيات من القرن املايض ،مشيرا ً
إىل أنـه على سـبيل املثـال يف املوجـة األوىل للتحـول الدميقراطي شـهدت
مصر تأسـيس مجلـس نيـايب عـام  ،1866وكان ذلـك يف عهـد الخديـوي
كل من تونـس والعراق خطوات مهمة يف سـبيل
إسماعيل ،كما شـهدت ٌّ
االنفتاح السـيايس.
ِ
املحـاض مقولـة« :إن الدميقراطيـة هـي العصا السـحرية
وناقـش
لحـل جميـع مشـكالت املجتمعـات» ،وأكـد أن تلـك املقولـة خطـأ متاماً،
فالدميقراطيـة ليسـت قادرة عىل صنـع املعجزات ،ولكنها على الرغم من
ذلـك أفضل صيغة وصل إليهـا الفكر السـيايس إلدارة الدول واملجتمعات.
وعلى الرغـم مـن كل سـوءات النظـام الدميقراطـي فإنـه يظـل النظـام
السـيايس األفضـل ،والنمـوذج الـذي يجب أن يسـعى العـرب إىل تطبيقه
ِ
املحـاض يف ختـام محارضته إىل
لالنتقـال إىل نظـم الحكـم الرشـيد .ودعـا
عقـد سلسـلة مؤمتـرات يف مناطـق مختلفـة من العـامل العـريب للتعريف
بالتجربـة الدميقراطيـة يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة وتجربتهـا
الوحدويـة وكيفيـة االسـتفادة من الدروس املهمة لهذه التجربـة يف الدول
العربيـة األخـرى ،مشـيدا ً بالنقلـة النوعيـة الكبيرة التـي شـهدتها دولـة
اإلمـارات العربيـة املتحدة عىل مختلف الصعـد التي جعلت منها منوذجاً
تنمويـاً متفـردا ً يف العـامل العريب.
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Wednesday, September 30, 2015

Saad Al-Din Ibrahim

Professor Emeritus of Sociology, AUC
President of Ibn Khaldun Center for
Developmental Studies, Arab Republic of Egypt

From Edward Said and Orientalism
to the Arab Spring
The speaker discussed how the Arab Spring reflected
the Arab peoples’ longing for freedom that they hope
to achieve via the establishment of a democratic regime
that preserves the dignity and rights of its citizens. He
refuted the idea that the Arab world was not compatible
with democracy.
He asserted that all Arab peoples are in fact capable
of practicing democracy and realizing their dream of
attaining it. They have a rich liberal history, and have
participated in a series of democratic transformative
waves witnessed across the world. For example, the
first wave occurred during the nineteenth century
as illustrated by events in Egypt that witnessed the
establishment of a people’s assembly in 1866 during
Khediv Ismail’s tenure. Tunisia and Iraq also took a
series of important steps in terms of democratization.
The speaker discussed the saying, “democracy is the
magic wand to solve all societies’ problems.” He rejected
this argument entirely, noting that democracy was not
capable of working miracles; however, it remains the
best form of political system and a model that Arabs
should strive to construct and subsequently implement.
The speaker concluded by calling for several
conferences in many parts of the Arab region to get
people better acquainted with the democratic experience
of the UAE. He highlighted the fact that people stand
to benefit from the lessons that can be learnt from the
remarkable transition toward democracy that has taken
place throughout the UAE, which makes it a unique
developmental model in the Arab world.
سلسلة محاضرات اإلمارات
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Monday, October 12, 2015

Hamid Karzai

Former President of the
Islamic Republic of Afghanistan

Terrorism and the War on Terror:
Impact on Muslim Countries
The lecture discussed the infiltration of radical ideologies
and the conduct of the “War on Terror,” which has
wreaked havoc on Muslim countries and indeed Islam
itself. Certain Western ideologues have propagated a
perception of Islam that depicts the religion as a symbol
of terrorism and intolerance, which given the religion’s
true peaceful and tolerant nature is clearly far removed
from reality. The speaker confirmed that events that have
transpired over the past four decades in Afghanistan
illustrate the destructive impact that the infiltration of
foreign ideologies, terrorism, and the war on terror has
had upon peaceful and harmonious Muslim countries.
Afghan resistance to the Soviet invasion cultivated the
spread of two distinct ideologies, namely: communism,
promulgated by the Soviet Union; and radical religious
doctrines that were advocated by supporters of the
resistance. Both ideologies consequently desolated Afghan
society and the country’s institutional framework.
The calls for jihad were answered by many who
proceeded to join the fight against communist infidels.
However, the arrival of jihadis sponsored by the US and
its allies prompted the rising threat of extremism and
radicalism that the world is currently forced to contend
with. The withdrawal of the Soviet Union coupled with
US disengagement left Afghanistan vulnerable to the
designs of its neighbors and the influence of radicalism.
Afghanistan’s rich education and culture were left in ruins
as swathes of jihadis returned to their own countries and
radical ideologies were spread to other corners of the
Muslim world and beyond.
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2015  أكتوبر12 االثنني
حامد كرزاي
الرئيس السابق
لجمهورية أفغانستان اإلسالمية

اإلرهاب والحرب على اإلرهاب
وتأثيرهما في البلدان اإلسالمية
املحـاضة أثـر اإلرهـاب والحـرب على اإلرهـاب يف البلـدان
ناقشـت
َ
 إذ إن تغلغـل امل ُنظّريـن الراديكاليين وشـن مـا يسـمى،اإلسلامية
،«الحرب عىل اإلرهاب» أديا إىل انتشـار الفوىض يف البلدان اإلسلامية
 ويف الوقـت ذاتـه عمل بعـض املنظّرين.بـل ويف فهـم اإلسلام نفسـه
،الغربيين عىل تصوير اإلسلام عىل أنـه رمز لإلرهاب وعدم التسـامح
وهـي صـورة بعيـدة كل البعـد عـن الواقـع؛ ألن اإلسلام دين السلام
ِ
املحاض أن األحداث التي شـهدتها أفغانستان خالل
 وأكد.والتسـامح
العقـود األربعـة املاضية تظهـر التأثري املدمر لتغلغـل األيديولوجيات
األجنبيـة واإلرهـاب ومـا يسـمى الحـرب على اإلرهـاب يف البلـدان
 فقـد أسـهمت املقاومـة األفغانيـة للغزو.اإلسلامية اآلمنـة واملتآلفـة
 الشـيوعية التـي: هما،السـوفيتي يف نشر أيديولوجيتين مختلفتين
 والعقائـد الدينيـة الراديكالية،عمـل االتحـاد السـوفيتي عىل نرشهـا
 وهاتان األيديولوجيتـان أدّتا إىل.التـي دعـت إليها املقاومة وأنصارهـا
.تدمري مجتمع أفغانسـتان ومؤسسـاته
وقـد لبـى الكثيرون دعـوات الجهـاد وانضمـوا إىل القتال ضد
 ولكـن وصـول هـؤالء الجهاديني برعايـة الواليات،الكفـار الشـيوعيني
املتحـدة األمريكيـة وحلفائهـا أدى إىل صعـود تهديـد التطـرف
. اللذين يجد العامل نفسـه مضطـرا ً إىل مواجهتهام اليوم،والراديكاليـة
 وترا َجـ َع االهتمام،ثـم جـاء االنسـحاب السـوفيتي مـن أفغانسـتان
 وعندمـا عـاد. مـا تركهـا ملعبـاً لجريانهـا وللمتطرفين،األمريكي بهـا
الجهاديـون إىل بلدانهـم وانتشر املنظّـرون الراديكاليـون يف أرجـاء
 خلّفـوا وراءهم ثقافة أفغانسـتان ونظامها،العـامل اإلسلامي وخارجـه
 وهكذا قضى اإلرهـاب والعنف عىل.التعليمـي مد َّم َريـن محطَّ َمين
 وزالت القيـم التي متثل،التسـامح والتعـاون مـن أجل خري اإلنسـانية
 ليحل محلهـا القلق يف البلدان اإلسلامية،الجوهـر الحقيقـي لإلسلام
.والخـوف مـن اإلسلام خارجها
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Monday, October 19, 2015

Rashid Saleh Al-Araimi
Writer and Media Professional
United Arab Emirates

The Challenges of the Civil State
in the Arab and Muslim Worlds:
“Insights from The Mirage”
The notion of the civil state was in fact a prevalent feature
of public debates held in the Arab world almost two
decades ago and was adopted by Islamist movements and
intellectuals on the one hand, and secular leftist and liberal
parties and intellectual currents on the other hand. In other
words, the idea has been adopted by the two traditional
rival blocs, which blurs the margins of understanding of the
concept of the civil state further still.
Question marks over missed opportunities to build a
modern civil state in the Arab world are often raised; as are
queries surrounding the perceived difficulty and prevalent
challenges that have prevented the building of a civil state in
the modern Arab world.
To attempt to solve the associated problems tied to
the concept of the civil state from a regional perspective,
the lecture was divided into three main sections: the first
section outlined the concept of the civil state, and drew a
distinction between other concepts that are often directly
associated with the notion of the civil state—as illustrated
by the way in which the terms secular state and civil
state are used with accompanying Islamic references. The
second section focused on the missed opportunities for the
establishment of a civil state in the Arab world from the
second half of the twentieth century onwards. Finally, the
third section analyzed the current challenges that prevent
the construction of a modern civil state in the Arab world.
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2015  أكتوبر19 االثنني
راشد صالح العريمي
كاتب وإعالمي
دولة اإلمارات العربية المتحدة

تحديات الدولة المدنية في
:العالمين العربي واإلسالمي
»«رؤى من كتاب السراب
املحـاضة مجموعـة مـن التسـاؤالت املتعلقـة
ناقشـت هـذه
َ
 إذ يثـور التسـاؤل دومـاً حـول الفـرص الضائعـة،بالدولـة املدنيـة
: واألهم مـن ذلك هو.لبنـاء دولـة مدنيـة حديثـة يف العامل العـريب
ملـاذا الدولـة املدنيـة عصيـة على التأسـيس يف العـامل العـريب؟ وما
التحديـات التـي تحـول دون بناء «دولة مدنيـة» حديثة يف الوطن
ِ
املحـاض أن فكرة «الدولة املدنية» أصبحت سـائدة
العـريب؟ وأكد
،ً منذ عقدين مـن الزمن تقريبا، يف العامل العـريب،يف النقـاش العـام
حيـث تـم تب ّنيهـا مـن ِقبَل بعـض الحـركات واملفكرين اإلسلاميني
 وأحـزاب وتيارات فكريـة علامنية يسـارية وليربالية من،مـن جهة
 فقـد تـم تبنـي الفكـرة مـن جانـب، بعبـار ٍة أخـرى.جهـة أخـرى
الفريقين املتخاصمين تقليديـاً؛ مـا يضيف إىل مـن يتصدى لبحث
، ومن أجل معالجة هذه اإلشـكالية.املوضـوع إشـكالية مفاهيميـة
 أوضـح القسـم:تـم تقسـيم املحـارضة إىل ثالثـة أقسـام رئيسـية
 وم َّيـز بينهـا وبين املفاهيـم التي،»األول مفهـوم «الدولـة املدنيـة
 وعىل رأسـها «الدولة العلامنيـة» و«الدولة،تختلـط أو تلتبـس بها
 فكشـف، أ ّمـا القسـم الثـاين.»املدنيـة ذات املرجعيـة اإلسلامية
عـن الفـرص الضائعـة لتأسـيس دول مدنيـة يف العـامل العـريب منذ
 حلـل،ً  وأخيرا.االسـتقالل يف النصـف الثـاين مـن القـرن العرشيـن
القسـم الثالـث التحديـات الراهنـة التـي تحـول دون بنـاء دولـة
.مدنيـة حديثـة يف الوطـن العريب
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Wednesday, October 21, 2015

Dr. Naji Rashed Hassan Al-Arabi
Assistant Professor, Department of Arabic
and Islamic Studies, University of Bahrain
Kingdom of Bahrain
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2015  أكتوبر21 األربعاء
 ناجي راشد حسن العربي.د
 قسم اللغة العربية،أستاذ مساعد
والدراسات اإلسالمية بجامعة البحرين
مملكة البحرين

A Historical Perspective on the Emergence
and Development of Terrorism

نشأة اإلرهاب وتطوره
من منظور تاريخي

This lecture focused upon the ways in which the
concept of terrorism has been defined, the key language
constructs that are frequently invoked and accompanying
connotations that together determine what constitutes
“terrorism” both in theory and in practice. It addressed
prominent misconceptions that attribute terrorism to
Islam and Muslims in general, as well as highlighted how
flawed understandings of religious texts have accompanied
terrorist activity, as illustrated by the utterance of the
words of the Almighty God “to terrorize the enemy of
Allah and your enemy.”

املحـاضة تعريفاً محـددا ً ملصطلح اإلرهـاب وموارد
تناولـت هـذه
َ
 كـون هذا،اسـتخدام هـذا املصطلـح ومفرداتـه ومشـتقات مادتـه
 كام هـي أهميته،األمـر مهماً جـدا ً مـن حيث التنظير والتأسـيس
 كما ناقشـت بعـض األخطـاء مـع.مـن حيـث الواقـع والتعامـل
 كنسـبة اإلرهـاب إىل، وبعـض الشـبهات مـع إيضاحهـا،تصويبهـا
 أو الفهـم غير الصحيح لبعض نصـوص الوحي،اإلسلام واملسـلمني
.» «ترهبـون بـه عـدو اللـه وعدوكم:الرشعيـة؛ كقـول اللـه تعـاىل

ِ
املحـاض على تقسـيم اإلرهـاب وذكـر تنوعـه
كما عمـل
 والوقـوف على األسـباب املؤديـة إىل قيـام الدافـع،وتعـدد صـوره
 وكيـف أدى تطـور تلـك الحالـة إىل بـروز،النفسي لإلرهـاب
The various different forms of terrorism and the
.اإلرهـاب يف صـورة سـلوك أو تعامـل
root causes driving terrorist activity were also examined,
ِ
وأكـد
including the key factors that have shaped the desire املحـاض أن اإلرهـاب ليـس محصـورا ً يف زمـن دون
shown by those willing to commit acts of terrorism.  فقـد بـدأ اإلرهـاب مـع بدايـة تاريـخ. وال بلـد دون آخـر،آخـر
History shows us that terrorism cannot be confined to a  وهـو أمـر قـد سـجله يف صورتـه األوىل مع بيان السـبب،البرشيـة
specific time or place. The emergence of terrorism shall  وذكـر بعض صور اإلرهـاب املتمثلة. القـرآ ُن العظيم،الدافـع إليـه
be identified with reference to the Holy Quran, which يف رسد بعـض حـاالت اإلرهـاب التي تبين صورا ً وحشـية هوى بها
recorded and elaborated upon the primary forms and root
اإلنسـان عـن سـمو برشيتـه إىل سـحيق هاويـة وحشـية البهائـم
causes of terrorism.
، وناقـش كيفيـة تطور اإلرهـاب بتطور الحياة ووسـائلها.العجماء
In reality, the nature of terrorism has clearly evolved وأوضـح وجـود مفاصـل تاريخيـة وجرائـم غير عاديـة ميكـن بناء
over time. The different forms of terrorism relevant to ً
specific moments of history was deconstructed to further عليهـا تحديـد مراحـل تطـوره الزمنـي أو محطاتـه أو مـا ميكن أن
illuminate our understanding of what could conceivably يطلـق عليهـا فترات تاريخيـة أو مراحـل اإلرهـاب التي مـرت بها
.مسيرة الحيـاة البرشيـة مـن نشـأتها إىل اليـوم الحارض
be defined as terrorism.
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Wednesday, November 4, 2015

Dr. Sultan Mohamed Al-Naeimi
Academic and Iranian
Affairs Expert
United Arab Emirates

Iranian Interference in the Region:
Fact or Fiction
This lecture examined whether claims of Iranian
interference in the region are justifiable, or whether
such claims are in fact an illusion that certain parties
are keen to promote. On the one hand, close geographical
proximity has on occasion led to the cultivation of a
harmonious environment between countries that share the
same geographical space; as evidenced by the formation
of political and economic blocs, and the emergence of
a regional order based on the establishment of binding
regional-security arrangements. The potential impact
of such arrangements at the international level and the
overlaps between the international and regional context
are of course duly considered. On the other hand, close
geographical proximity can also serve as a breeding
ground for a tense regional environment, due to a number
of reasons, including the desire of certain countries
to exert greater influence over regional developments,
which in turn, may not be agreeable to other neighboring
countries. As a result, the grounds for consensus narrow
in the face of heightened stress factors. Such a description
can be applied to the context of the Arabian Gulf and
the presence of Iran. The later of the two scenarios
described above can also be extended to include the entire
Middle East in general. Various regional experts have
interpreted the policies of the Iranian regime as having
fuelled regional instability, pointing toward the ongoing
Iranian interference in the affairs of Gulf countries—a
claim which the Iranian regime categorically denies.
Iran believes that its actions should not be interpreted as
interference, but rather falls within the rights of any given
country that seeks to play a role in the region.
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2015  نوفمرب4 األربعاء
 سلطان محمد النعيمي.د
أكاديمي وخبير
في الشؤون اإليرانية
دولة اإلمارات العربية المتحدة

التدخالت اإليرانية في المنطقة
بين الحقيقة والوهم
املحـاضة الضوء عىل التسـاؤل املهم الـذي ما انفك
سـلّطت هـذه
َ
 هـل:يشـغل حيـزا ً ال يُسـتهان بـه يف تحليلات املهتمين والخبراء
 أم إن األمـر مجـرد،هنـاك بالفعـل تدخلات إيرانيـة يف املنطقـة
وهـم تسـ ّوق لـه بعـض األطراف؟
ِ
املحـاض أن الجـوار الجغـرايف ومـا يفـرزه مـن واقـع
وأكـد
 يـأيت باعتبـاره إمـا عاملاً مسـاعدا ً على خلـق بيئـة،ال مفـر منـه
متجانسـة بين تلـك الـدول التـي تشترك يف جوارهـا الجغـرايف
لتنتـج عنـه الكثير من املشتركات مـن قبيـل التكتالت السياسـية
 فضلاً عـن ظهور نظـام إقليمي تشترك فيه مختلف،واالقتصاديـة
الـدول ذات الصلـة لتخلـق بدورهـا أمنـاً إقليميـاً ال يعنـي بـدوره
 وإما،تجاهـل أثـر السـياق الـدويل وتداخله مع السـياق اإلقليمـي
باعتبـاره عاملاً تنتج عنه بيئة مضطربة نتيجة أسـباب كثرية؛ منها
رغبـة بعـض الـدول يف تحقيـق مزيد مـن النفوذ مـع االرتكاز عىل
عـدد مـن املسـ ّوغات التـي قد ال تتسـق مـع وجهات نظـر الدول
 ومن ثم فإننا نقـف عىل انعكاس،التـي تقـع يف جوارهـا الجغـرايف
،ذلـك يف عـدم الوصـول إىل املشتركات بين األطـراف املتجـاورة
وإن ُوجـدت تلـك املشتركات فـإن تأثريهـا اإليجـايب يتقلـص يف
 وهذا التوصيـف ينطبق على الجوار.ظـل اشـتداد عوامـل التوتـر
ً الجغـرايف لـدول الخليـج العربيـة؛ إذ تـأيت إيـران باعتبارهـا جـزءا
 وميتـد الوضع ليشـمل منطقـة الرشق األوسـط،مـن ذلـك الجـوار
 حيـث يـرى بعـض الخبراء أن السياسـة املتَّبعـة من،بشـكل عـام
 نتيجة،قبـل النظـام اإليراين تشـكّل عامل اضطراب وعدم اسـتقرار
 يف حين أن،تدخالتـه املسـتمرة يف شـؤون دول الخليـج العربيـة
 ويـرى أن ما،النظـام اإليـراين يرفض هذا التشـخيص بشـكل قاطع
 وإمنا يـدور يف فلَك أحقية،يقـوم بـه بعيـد كل البعـد عن التدخـل
.جميـع الـدول يف املشـاركة يف القضايـا اإلقليميـة
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Dr. Mohammed Saadi

 محمد سعدي.د

Academic and Philosopher
Kingdom of Morocco

أكاديمي ومفكر
المملكة المغربية

Religion and Politics in Islam: Allegations
and Fact “Insights from The Mirage”

الدين والسياسة في اإلسالم بين المزاعم
» «رؤى من كتاب السراب:والحقائق

The problematic relationship between politics and religion
in Islam is neither fabricated nor confined within a formal
setting. Rather, it is a critical, strategic relationship that derives
its legitimacy from a variety of sources, and is central to
grand designs for profound change in the Arab and Muslim
worlds. Questions tied to the relationship between religion
and politics in Islam have always captivated the minds of
individuals engaged in ideology and politics, and have been at
the forefront of intellectual and political debates for decades.
However, from 2010 onwards, a new dynamic emerged,
as a result of the repercussions felt by the so-called “Arab
Uprisings” and the rise of political Islamic groups amidst the
waves of opposition that seized the political ascendancy in a
number of different countries across the region.
This lecture sought to emphasize the fact that Islam is a
religion, and not a state, and that politics is civil by definition
in Islam. However, the political mobilization of the religion
has led to increased levels of violence, division and extremism.
Moreover, the interplay between the politicization of religion
and the religionization of politics has produced a troubled
relationship and fuelled the onset of divided loyalties between
the individual and their allegiance to a particular group on
the one hand, and their sense of belonging to the homeland
on the other. This energy could have been channeled in a far
more positive direction, namely, toward the construction of
a new, inclusive political culture that advocates the virtues of
plurality and citizenship; in addition to other key values that
are commonly associated with prevailing interpretations of
what constitutes a civil state. The Islamization of politics by
certain political Islamic groups has led to the emergence of new
forms of narrow-minded, totalitarian religious ideologies such
as those that perpetuate the idea of the “mythical state” of ISIL.

،املحـاضة إشـكالية العالقـة بني السياسـة والدين يف اإلسلام
تناولـت
َ
 بل هي مسألة اسرتاتيجية،وهي قضية ليسـت مستحدثة أو شـكلية
 وال ميكن إسـقاطها، لهـا مرشوعيتهـا على أكرث من صعيـد،ومصرييـة
مـن كل مسـعى يتوخـى إحـداث تغيير عميـق يف عاملنـا العـريب
 ومـا يزال، وقـد شـغل سـؤال الدين والسياسـة يف اإلسلام.واإلسلامي
 وهيمن عىل حركة الجدل الفكري،بال املشـتغلني بالفكر والسياسـة
 إال أن األمـر اتخـذ منحـى آخـر يف العقـد،والسـيايس عقـودا ً طويلـة
الثـاين مـن القـرن الحـادي والعرشين نتيجـة مخلفـات وتداعيات ما
يسـمى «الحراك العـريب» وبروز جامعات اإلسلام السـيايس مبختلف
 وحاولت.تياراتهـا وتصدرهـا املشـاهد السياسـية يف كثري مـن الـدول
املحـاضة تفكيـك هـذه اإلشـكالية يف السـياق الراهـن للكشـف عن
َ
 وعىل. والسياسـة مدنيـة بطبعها يف اإلسلام،أن اإلسلام ديـن ال دولـة
 فإن السلطة السياسية التي،عكس مزاعم جامعات اإلسلام السـيايس
.تسـتغل الديـن للحصـول عىل رشعيتها ليسـت مـن اإلسلام يف يشء
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ِ
املحـاض أن التعبئـة السياسـية للديـن أدت إىل رفـع
وأكـد
 ويبدو أن سياسـات.منسـوب العنف واالحتقان واالنقسـام والتطرف
تسـييس الدين وتديني السياسـة أنتجت وكرسـت خلالً عميقاً يخرتق
 مـا أدى إىل إهدار،العالقـة بين الـوالء للجامعة واالنتماء إىل الوطـن
طاقـات كبيرة كان األجـدر أن يتـم توجيهها نحو بناء ثقافة سياسـية
جديـدة تؤمـن بالتعـدد واالختلاف واملواطنـة وسـائر قيـم الدولـة
ِ
املحاض إىل أن إشـكالية عالقة الدين بالسياسـة هي
 وانتهى.املدنيـة
اليـوم يف مركـز الرصاع حـول االختيارات الفكرية والسياسـية يف العامل
 وأن أسـلمة السياسـة مـن قبـل جامعات اإلسلام.العـريب واإلسلامي
السـيايس تدفـع نحـو رضوب جديـدة مـن االنغالق الديني الشـمويل
.على شـاكلة «دولـة الخرافة» لتنظيـم داعش
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بوب وودورد
صحفي حائز جائزة «بوليتزر»
وكاتب ومحرر مشارك ،صحيفة «واشنطن بوست»
الواليات المتحدة األمريكية

حروب أوباما
ِ
املحـاض الحديـث عـن منـط السياسـة التـي اتبعهـا رئيـس
بـدأ
الواليـات املتحـدة األمريكيـة ،بـاراك أوبامـا ،منـذ األيـام األوىل
لتسـلّمه منصـب الرئاسـة ،يف وقـت كانـت ال تـزال فيـه القـوات
األمريكيـة موجـودة يف العـراق وأفغانسـتان .وكان أوبامـا يُظهـر
عـدم رغبتـه يف خـوض الحـروب ،بالرغـم مـن أن كبـار القـادة
العسـكريني األمريكيين كانـوا يخربونـه بأنـه ال ميكـن الفـوز
بالحـروب مـن دون االسـتعانة بقـوات برية ،وأن حملات القصف
الجـوي وحدهـا ال تكفـي للسـيطرة على األرض.
ِ
املحـاض إىل أن السياسـة التـي انتهجهـا أوبامـا،
كما أشـار
عبر قـرارات سـحب القـوات األمريكيـة من العـراق وأفغانسـتان،
والرتكيـز على سياسـة الدبلوماسـية والقـوة االقتصاديـة ،جعلـت
الواليـات املتحـدة األمريكيـة تظهـر بصـورة القـوة العظمـى
«املتواضعـة» ،كما بـدا أنـه ال يوجـد أحـد يف العـامل يهـاب أوباما،
حيـث كان يرسـل رسـالة – مـن دون أن يقصـد – تظهـره يف
موقـف ضعيـف .وهـذه السياسـة غير ناجحـة مـع عـامل حافـل
باالضطرابـات .ويف مثـل هـذه الظـروف يجـب على الواليـات
املتحـدة األمريكيـة أن تكون القـوة العظمى التـي يهابها الجميع.
ِ
املحـاض حديثـه باإلشـارة إىل أن سياسـة االحتـواء ،التـي
واختتـم
كان معمـوالً بهـا إبـان فترة الحـرب البـاردة ،كانت مفيـدة عندما
كان لدى االتحاد السـوفيتي السـابق والواليـات املتحدة األمريكية
ترسـانة نوويـة كبيرة ،إال أنه يرى أن سياسـة االحتـواء قد ال تنجح
يف مواجهـة تنظيـم «داعـش» ،والتنظيمات اإلرهابيـة األخـرى.

446
1/8/2019 12:02:06 PM

)Lecture Series No. (439

Tuesday, November 17, 2015

Bob Woodward

Pulitzer Prize Winning Journalist, Author
and Associate Editor, The Washington Post
United States of America

Obama's Wars
Bob Woodward focused on Obama’s foreign policy since
taking office in 2009, with a specific focus on his outlook
on war. At the time when he was elected US president,
the country was still militarily engaged in Iraq and
Afghanistan. Obama has shown a lack of appetite for
war. American military generals have insisted that his
wars cannot be won in the absence of the deployment
of ground troops, while highlighting the limitations of
airpower. Obama has pursued the latter approach as
the maximum he is willing to tolerate in the theatre of
conflict.
The speaker also noted that the withdrawal of US
troops from Iraq and Afghanistan, and the preference
toward diplomatic and economic power, effectively
transformed the US into a “humble” power in so far as
nobody feared Obama. He used to send messages that
made him appear weak; this policy was destined to fail
in such a turbulent world. The speaker concluded that
embracing the policy adopted during the Cold War was
beneficial when both the US and the ex-Soviet Union
had a large nuclear arsenal. Yet, this same policy may not
work as well when confronting ISIS and other terrorist
groups.
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Wednesday, December 16, 2015

Lord Hague of Richmond
Former Secretary of State for
Foreign and Commonwealth Affairs
United Kingdom

Global Trends
In his speech, William Hague, now Lord Hague of
Richmond, drew on his long experience as former UK
Foreign Secretary and Leader of the British Conservative
party. He described the major technological, political,
demographic and diplomatic forces now driving increased
volatility and instability in world affairs and what we
should do about them.
In particular, he commented on British and Western
policy toward the Gulf, including how he expects it to
develop in the future. He talked about the situation in
Syria, and the changing attitudes in Western capitals both
toward military action and a possible political settlement.
As a minister who took part in the nuclear negotiations
with Iran, Lord Hague discussed the outlook for relations
with Tehran and the outlook for any further reduction
in tensions. And as a longstanding advocate of renewed
attempts to resolve the Israeli-Palestinian conflict he
assessed the chances of any significant progress in the
coming years.
Lord Hague was a close colleague of Hillary Clinton.
He gave his views on the presidential election in the
United States and the implications for the Middle East and
foreign policy more broadly.
Beyond the immediate region he talked about some of
the key global issues, including the future of the European
Union, Western relations with China, and the evolution of
Russian foreign policy.
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 لورد ريتشموند،اللورد هيج
وزير الدولة السابق للشؤون الخارجية
ودول الكومنولث
المملكة المتحدة

االتجاهات العالمية
املحــاضة بالوصــف القــوى التكنولوجيــة
تناولــت هــذه
َ
والسياســية والدميغرافيــة والدبلوماســية الرئيســية التــي تدفــع
اآلن إىل املزيــد مــن التقلــب وانعــدام االســتقرار يف الشــؤون
. ومــا ينبغــي فعلــه تجاههــا،العامليــة
ِ وعلــق املحـ
ـتي
ْ  عــى السياسـ،ـاض عــى وجــه الخصــوص
 مبــا يف ذلــك توقعاتــه،الربيطانيــة والغربيــة تجــاه منطقــة الخليــج
 كــا تكلــم أيض ـاً عــن الوضــع.ًحــول كيفيــة تطورهــا مســتقبال
يف ســوريا واملواقــف املتغــرة يف العواصــم الغربيــة تجــاه العمــل
.العســكري وأي تســوية سياســية ممكنــة عــى الســواء
ِ
املحــاض بصفتــه وزيــرا ً شــارك يف املفاوضــات
وناقــش
 وآفــاق حــدوث، أفــق العالقــات مــع طهـران،النوويــة مــع إيـران
 وباعتبــاره مــن قدامــى.مزيــد مــن االنخفــاض يف حــدة التوتـرات
الدعــاة إىل تجديــد املحــاوالت الراميــة إىل حــل الـراع اإلرسائيــي
 قــدم تقيي ـاً للفــرص املتاحــة أمــام حــدوث أي،– الفلســطيني
.تقــدم كبــر يف هــذا الصــدد يف الســنوات املقبلــة
ِ
املحـاض أيضـاً وجهـات نظـره يف االنتخابـات
واسـتعرض
الرئاسـية يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة وتداعياتهـا بالنسـبة إىل
.الشرق األوسـط وإىل السياسـة الخارجيـة بوجـه عـام
 ومـن ضمنهـا مسـتقبل،كما ناقـش أهـم القضايـا العامليـة
 وتطور السياسـة، والعالقـات الغربيـة مع الصني،االتحـاد األورويب
.الخارجية الروسـية
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Prof. Abdulhamid Al-Ansari
Professor of Islamic Politics; Former Dean
College of Sharia, Qatar University
State of Qatar
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عبدالحميدإسماعيلاألنصاري.د.أ
 والعميد السابق،أستاذ السياسة الشرعية
لكلية الشريعة بجامعة قطر
دولة قطر

Do Political Religious Groups Possess Applicable
Development Plans? The Case of the Muslim
Brotherhood “Insights from The Mirage”

هل تمتلك الجماعات الدينية السياسية
ً مشروع ًا تنموي ًا قاب
ال للتطبيق؟ اإلخوان
» «رؤى من كتاب السراب:المسلمون نموذج ًا

Despite the arguments presented by contemporary political
religious groups, such entities, regardless of their varying
intellectual and political positions, do not possess any
practical plans for development, either in theory or in
practice. Three main structural factors form the basis of the
various intellectual and political positions they have adopted:
1. Ideology: Political religious groups are governed by a
religious ideology that promotes the idea of Islam as the
ultimate solution. Such groups believe that once they have
established a state built on the tenets of Islam, as they
interpret it, all socio-economic problems will subsequently
be resolved.
2. History: These groups are preoccupied with the past, as
evidenced by their aspirations to reinstate the caliphate
system—the authority of which is intended to transcend
state boundaries the world over. They are not concerned
with the construction of future development projects,
nor do they believe in any alternative, scientific based
solutions to socio-economic, development problems, such
as unemployment and lack of investment.
3. Reactionary mind-set: All these political–religious entities,
including the parent organization (i.e., the Muslim
Brotherhood), are governed by a reactionary mindset. Reactionary approaches focus on the demolition
of existing structures rather than offering constructive
solutions that rectify discernible areas of weakness.
These three factors outlined above condemn any plans
for development that are held by political religious groups
to failure.

املحـاضة سـؤاالً يُعـد تحديـاً ألطروحـات الجامعـات
طرحـت
َ
 إذ إنهـا،والتنظيمات والحـركات الدينيـة السياسـية املعـارصة
بأطيافهـا الفكريـة والسياسـية كافـة ال متتلـك مثـل هـذا املرشوع
 سـواء على،التنمـوي الصالـح للتطبيـق يف مجتمعاتنـا املعـارصة
. أو على املسـتوى العملي التطبيقـي،املسـتوى التنظيري
ِ
املحـاض أن هنـاك ثالثـة عوامـل بنيويـة رئيسـية
ويؤكـد
:تقـوم عليهـا األطروحـات الفكريـة والسياسـية لهـذه الجامعـات
 هذه الجامعـات محكومـة بأيديولوجيا:العامـل األيديولوجـي1.1
دينيـة؛ شـعارها «اإلسلام هو الحـل»؛ فهذه الجامعـات مؤمنة
بأنهـا إذا وصلـت إىل السـلطة وأقامـت دولـة اإلسلام – وفـق
 ومشـكالت،تصورهـا – فـإن األمـور االقتصاديـة واالجتامعيـة
 كلهـا سـتجد حلها يف اإلسلام حينهـا؛ أي إن،البطالـة والتنميـة
.املشروع التنمـوي مؤجـل إىل أن تصـل إىل السـلطة
 منشـغلة باملايض، هذه الجامعـات جميعها:العامـل املاضـوي2.2
 تريـد إحيـاء نظـام «الخالفـة» كنمـوذج لدولـة لهـا،وقضايـاه
، وال تعنيها مرشوعات التنمية املسـتقبلية،السـيادة عىل العامل
وال تؤمـن بالحلـول العلميـة للمشـكالت الراهنـة؛ ألنها تعتقد
أن يف التراث اإلسلامي حلـوالً ملشـكالت املجتمعـات العربيـة
.واإلسلامية املعارصة
 وعىل رأسـها الجامعة، هذه الجامعـات كلها:عامـل ردود الفعـل3.3
األم (اإلخـوان املسـلمون) يحكمهـا منطـق «ردود الفعل» وليس
ً وردود الفعـل ال تبنـي مجتمعـاً وال تحقـق مرشوعـا،»«الفعـل
 وغري، وغري متزنة،تنمويـاً؛ وألن ردود الفعـل تكون غالبـاً متطرفة
. وتتحكم فيها مشـاعر الخـوف والكراهيـة واالنتقام،عقالنيـة
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Wednesday, January 6, 2016

د .محمد كمال

Dr. Mohamed Kamal

مدير مركز دراسات المناطق الدولية
جامعة القاهرة
جمهورية مصر العربية

Director of the Center for International
Area Studies, Cairo University
Arab Republic of Egypt

السياسة األمريكية تجاه الشرق األوسط

US Policy toward the Middle East

املحـاضة أهـم التحـوالت التـي شـهدتها فترة الرئيـس األمرييك
تناولـت
َ
باراك أوباما فيام يتعلق بسياسـة الواليات املتحدة األمريكية تجاه الرشق
األوسـط ،ومدى إمكانية اسـتمرارها أو تغيريها يف املسـتقبل ،يف ظل قرب
انتهـاء فرتة رئاسـته ،وبدء الحملـة التمهيدية النتخاب رئيـس جديد .وقد
أصبـح مـن املالئـم اآلن طـرح سـؤال حـول ميراث السياسـة الخارجيـة
ألوبامـا ،وحدود التغيري واالسـتمرارية يف السياسـة األمريكيـة تجاه الرشق
األوسـط يف مرحلـة ما بعـد أوباما.

The tenure of US President Barack Obama is about to
expire. The preliminary campaign for the election of a new
president has begun. Therefore, it is an appropriate time to
ask questions about the legacy of Obama’s foreign policy
and about the boundaries of change and continuity in US
policy toward the Middle East in the post-Obama era.

املحاضة األسـس الفكرية التي قامت عليها رؤية أوباما ملنطقة
وناقشـت َ
الرشق األوسـط ،خاصة فيام يتعلق بتخفيـض االرتباط األمرييك باملنطقة،
وعالقـة ذلـك بالتوجـه نحو آسـيا ،وانخفـاض االعتامد عىل نفـط املنطقة،
واألوضـاع الداخليـة يف العـامل العـريب ،وحـدود قـدرة الواليـات املتحـدة
األمريكيـة على التأثير يف مجريـات األمـور يف الشرق األوسـط ،وكذلـك
درجـة القبـول بـدور أمرييك يف املنطقة .كام ناقشـت سياسـة أوباما تجاه
قضيـة تغيير النظم يف العامل العريب ،واألسـس الفكريـة التي قامت عليها،
وخاصـة مـا يتعلق مبسـألة دمج قوى اإلسلام السـيايس يف النظم العربية،
والتطـور الـذي لحـق بهذه السياسـة حتى مرحلـة ما بعد الربيـع العريب.
ِ
املحـاض أيضـاً موقـف اإلدارة األمريكيـة مـن االنفتـاح على
واسـتعرض
إيـران ،وربـط ذلـك بقضية تخفيض الوجود األمرييك يف املنطقة والسـعي
إىل إقامـة نظـام جديـد لتـوازن القـوى بها ،وتأثير ذلـك يف األمن اإلقليمي
ملنطقـة الخليج العريب .وكذلك استراتيجية الواليـات املتحدة األمريكية يف
مكافحـة اإلرهـاب ،ومـدى فاعليـة األدوات العسـكرية واالقتصاديـة التي
تُسـتخدم يف إطار هذه االستراتيجية .وبعد تناول عالقة الواليات املتحدة
األمريكيـة بعـدد مـن الدول اإلقليمية املهمة يف الرشق األوسـط ،ناقشـت
املحـاضة املوقف املحتمل للإدارة األمريكية الجديدة – سـواء جمهورية
َ
أو دميقراطيـة – مـن هـذه القضايا ،وحدود االسـتمرارية والتغيري بشـأنها،
وكيفيـة التعامل مع هـذه اإلدارة.
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There is no doubt that US policy toward the Middle
East has undergone significant shifts during the Obama
presidency. The lecture covered the most important of
these changes and the likely extent of their continuity or
change in the future. It also focused on the intellectual
foundations of Obama’s vision for the Middle East, such
;as reduced US engagement in the region; the pivot to Asia
reduced dependence on Middle Eastern oil; the internal
situation of the Arab world; the limits of America’s ability
to influence the course of events in the Middle East; and
the degree of acceptance of a US role in the region. The
lecture also discussed the US administration’s opening to
Iran in the context of the reduction of the US presence
in the region and the establishment of a new regional
balance of power and its impact on the security of the
GCC. Finally, the lecture discussed the projected policies
of the next US administration – whether Republican
or Democrat – on these issues, and the likelihood of
continuity or change.
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نيكوال ساركوزي

Nicolas Sarkozy

الرئيس السابق ()2012 – 2007
الجمهورية الفرنسية

العالم اليوم:
حوار مع نيكوال ساركوزي
ِ
املحـاض إىل رضورة وقوف الشرق والغرب ضد املتطرفني ،والعمل
دعـا
معـاً مـن أجـل تحقيـق االسـتقرار وإيجـاد أرضيـة مشتركة ترتكز عىل
تعـدد الثقافـات والتعايـش السـلمي ونشر التسـامح بين مختلـف
األطيـاف واملكونـات .وأكد أن دولة اإلمارات العربية املتحدة أثبتت أنها
قـادرة على تحقيـق ما عجـزت دول أخـرى عن تحقيقه ،وهـو التوفيق
بين الهويـة والحداثة والوفاء لإلسلام واالنفتاح عىل ثقافـة العامل ،مبيناً
أن هـذا «ميثـل رسـالة أمل من دولة اإلمارات العربيـة املتحدة إىل العامل
العـريب ،بـل إىل العـامل أجمع» .وأشـار إىل التحديات التـي تواجه الرشق
األوسـط ،مبينـاً أن املنطقـة تشـهد تحـوالت حاسـمة وعميقة سـتكون
لهـا تداعيـات عىل الجميـع ،ويتمثل التحدي األسـايس يف املحافظة عىل
تنـوع الرشق األوسـط.

Former President of the
)French Republic (2007–2012

The World Today:
A Conversation with Nicolas Sarkozy
The speaker called upon the East and West to stand united
against terrorism; working together to achieve stability
and find common ground based on pluralism, peaceful
coexistence and the promotion of greater tolerance between
various political and religious factions. He stressed that the
UAE has achieved what other countries have not, namely:
the conciliation between identity and modernism, and
remaining loyal to Islam while keeping abreast of global
developments. As for the challenges facing the Middle East,
he indicated that the region witnessed a series of radical
and deep transformations, the repercussions of which have
affected everyone.

ِ
املحـاض عن إيران وأنها مصـدر قلق للمنطقة والعامل،
وتحـدث
ورفض بشـكل قاطع تسـلح إيران نووياً ،إذ إن امتالكها السلاح النووي
قـد يدفـع دوالً أخـرى ،مثـل تركيـا واململكـة العربيـة السـعودية ،إىل
امتالكـه ،وسـيؤدي إىل انتشـار األسـلحة النوويـة يف املنطقـة .أمـا فيما
يتعلـق باألزمـة السـورية فأوضح أنه ال بـد من إيجاد حل لهـا يف أرسع
وقـت ممكـن ألن السـوريني ذاقوا األم َّريـن ،ملمحاً إىل مأسـاة «مضايا»
بصفتهـا مثلاً لذلـك .وأكـد «أن تعقيـد األزمـة السـورية يتمثـل يف أنها
السـنة والشـيعة ،والثانية تتمثـل يف املواجهة
ملتقـى حربني ،األوىل بني ُّ
مـع القـوى الظالميـة» ،ودعـا إىل التواصـل مـع روسـيا من أجـل إيجاد
حـل سـيايس لألزمة ،مشيرا ً إىل أن إيران قـد تكون مهتمة أيضاً بتحقيق
The speaker emphasized the necessity of finding a
انتقـال تدريجي يف سـوريا.
political solution to the Yemeni crisis, saying that, “peace
ِ
كما أكـد
املحـاض رضورة إيجـاد حـل سـيايس لألزمـة اليمنيـة talks must reconvene in order to alleviate the suffering of
وقـال «إن بدايـات محادثـات السلام يف القضيـة اليمنيـة ال بـد من أن civilians.” He warned that “the continuation of turmoil in
تكلـل بالنجـاح ألن املدنيين عانـوا كثيرا ً ،واسـتمرار الفـوىض يف اليمـن Yemen is only of benefit to terrorist groups like ISIS and Al
تسـتفيد منـه الجامعـات اإلرهابيـة كتنظيمـي داعـش والقاعدة».
”Qaeda.

Preserving diversity in the Middle East is a notable
challenge that must be addressed; as should the fears
surrounding Iran. Concerning the Syrian crisis, he noted
that a solution should be found as soon as possible. The
Syrian people have suffered immensely, as illustrated by
the tragic events that unfolded in Madaya. He encouraged
members of the international community to reach out
to Russia in order to find a political solution to the crisis,
indicating that Iran may be interested in achieving a gradual
transformation in Syria.
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Wednesday, January 20, 2016

HE Dr. Abdullatif bin
Rashid Al-Zayani

Secretary General of the Cooperation Council
)for the Arab States of the Gulf (GCC

مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
اإلنجازات والطموحات

Cooperation Council for the Arab States
of the Gulf: Achievements and Aspirations

ِ
املحـاض عـن الظـروف والتحديـات التـي مر بها مجلـس التعاون
تحـدّث
لـدول الخليـج العربيـة منـذ تأسيسـه يف عـام  1981حتـى اآلن ،مشيرا ً إىل
أن تجربـة املجلـس أثبتـت أنه أحد أهـم التجمعات اإلقليميـة يف املنطقة
والعامل ،حيث اسـتطاع الصمود يف مواجهة هذه التحديات ،مقدماً منوذجاً
ِ
املحـاض إىل أن الهـدف األسـايس للمجلس هو
للتعـاون والتكامـل .وأشـار
التنسـيق والتكامـل والرتابـط بني الـدول األعضاء يف جميـع امليادين وصوالً
إىل وحدتهـا .وقـال إذا أردنـا تقييـم مسيرة املجلـس فال بد لنا مـن االنتباه
إىل األحـداث واألزمـات التـي شـهدتها ومازالـت تشـهدها املنطقـة ،والتي
تشـكل تحدّياً بالنسـبة إليه ،وقـد كان اإلرهاب ومكافحتـه أحد التحديات
التـي واجهـت ،ومـا زالـت تواجـه املجلـس ،والسـيام مـع ظهـور تنظيـم
«داعـش» ،واألزمـات التـي تعيشـها بعـض دول املنطقـة كاليمـن وسـوريا
والعـراق وليبيـا .ومن التحديات التي تواجه املجلس أيضاً الجرمية املنظمة
وأسـلحة الدمار الشـامل وانتشار األسـلحة النووية.
كما أن مجلـس التعـاون لدول الخليـج العربية يواجـه تحدياً آخر
ال يقـل أهميـة وهو تحـ ٍّد ناتج عن العامل البيئي ،من ّوهـاً باالهتامم الكبري
مـن جانـب القيـادة الرشـيدة لدولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة بالبيئـة
وقضاياهـا أيضاً.
املحـاضة إىل بعـض اإلنجـازات التي حققهـا املجلس،
وتطرقـت
َ
مثـل الزيـادة الكبيرة يف حجـم التجـارة البينيـة بين دول املجلـس،
وتضاعـف حركـة مواطنـي دول املجلـس وتنقالتهـم بين هـذه الـدول،
والربـط الكهربـايئ الـذي ميثـل قصـة نجـاح للتعـاون بين دول املجلس.
ِ
املحـاض إىل مسـتقبل مجلـس التعـاون لدول الخليـج العربية،
وتطـرق
وذكـر أن هناك خمسـة أهداف استراتيجية يركز عليهـا املجلس ،تتمثل
يف :تحقيـق األمـن بصورتـه الشـاملة ،واملحافظـة عىل النمـو االقتصادي
لـدى دول املجلـس ،والعمل عىل تنويع مصادر الدخل والتنمية البرشية
وتوفير التعليـم وفرص العمل ،وتعزيز املكانـة الدولية للمجلس ،وتوفري
السلام واالسـتقرار لليمن ،وللمنطقة.

Dr. Al-Zayani discussed the conditions and challenges
experienced by the GCC countries from its inception
in 1981 to the present time. He pointed out that the
GCC has proved to be one of the most important
organizations at both the regional and international
level. The GCC has been able to withstand all challenges,
offering a model of cooperation and integration. Dr. AlZayani pointed out that the main objective of the GCC
is the coordination, integration and interdependence
among member states in all fields in order to achieve
unity. The fight against terrorism is a notable challenge,
particularly since the emergence of ISIS (also commonly
referred to as Da’esh). Other challenges include the
ongoing crises in Yemen, Syria, Iraq and Libya
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Dr. Al-Zayani noted some of the achievements of
the GCC, noting the increase in the volume of trade
between the GCC countries, and the volume of interstate movement and transportation by GCC citizens,
which has doubled.
Dr. Al-Zayani also discussed the future of the GCC
countries. He said there are five strategic objectives on
which the Council focuses: achieving comprehensive
security; maintaining economic growth; diversifying
sources of income while improving human development
;and providing education and employment opportunities
promoting the international prestige of the Council; and
providing peace and stability in Yemen and the region as
a whole by dealing with crises.
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Assistant Professor, Department of
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 ناجي راشد حسن العربي.د
 قسم اللغة العربية،أستاذ مساعد
 جامعة البحرين،والدراسات اإلسالمية
مملكة البحرين

Religious Scholars and Counter-Extremist
Ideology: A Plan to Protect the Younger
Generations “Insights from The Mirage”

:علماء الدين ومواجهة الفكر المتطرف
نحو خارطة طريق لتحصين األجيال
» «رؤى من كتاب السراب:الشابة

The speaker discussed religious scholars and explained
their duties and the message they are supposed to
convey. He sought to uncover the truth behind extremist
ideology: its reasons, sources, tributaries, and the threat
it poses to religion and to all of humanity. He highlighted
how this ideology has spread and how its methods have
evolved. The speaker also discussed the relationship
between religious scholars and extremist ideology,
which he viewed as a contradictory relationship, one
of confrontation and disparity, for they are at odds.
While one is a source of mercy, the other is a source of
misery. The speaker explained the risk of calling anyone
showing signs of religiosity a “scholar.” This common
practice has obscured important facts and diluted
important concepts, resulting in significant damage.
The speaker underlined the need for major religious
institutions and centers of scholarship in the Islamic
world to carry out their responsibilities, and not to allow
others to usurp their role. The speaker outlined a plan to
protect the Muslim community, especially the younger
generations, against extremist ideologies and warped
approaches to religion. The speaker also explained
how important it is for this road map to address ways
of safeguarding the community against influence from
ideologies, and criminal groups that disguise themselves
using religion to conceal their true nature.

 وبيـان واجباتهـم،املحـاضة تعريـف علماء الديـن
تناولـت
َ
 كام بينـت حقيقة الفكر.والرسـالة التـي ينبغـي لهـم أن يحملوها
املتطـرف وأسـبابه ومصـادره وروافـده وخطورتـه على الديـن
 مـع إبـراز طرائـق انتشـار ذلـك،ًنفسـه وعلى البرشيـة عمومـا
ِ
املحـاض أيضـاً إىل بيـان العالقـة
 وتطـرق.الفكـر وتطـور أسـاليبه
بين علماء الديـن والفكـر املتطرف؛ وهـي من وجهة نظـره عالقة
 أحدهما مصدر:تبايـن وعالقـة مواجهـة؛ ألنهما ضـدان مختلفان
ِ
املحـاض خطـر وصف كل
 وأوضـح. واآلخـر مصـدر شـقاء،رحمـة
مـن ظهـرت عليه عالمـات التدين بوصف املشْ ـيخة والعلم؛ ألن يف
هـذا الفعـل الذي شـاع بين النـاس َمضْ َيعـة لحقيقـة املصطلحات
. وقـد نتـج عـن ذلـك رضر كبير،ومتييعـاً للمفاهيـم
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ِ
املحـاض وجـوب قيـام املؤسسـات الدينيـة واملراكـز
وأكـد
 وأال،العلميـة الكبرى يف العـامل اإلسلامي بواجبهـا املتعين عليهـا
تترك املجـال فسـيحاً لـكل مـن تحدّثه نفسـه بالتسـلّط على مثل
 كما طالـب بضرورة وضـع خارطـة.هـذه املسـؤولية الخطـرة
 وخصوصـاً األجيـال،طريـق تـؤدي إىل تحصين املجتمـع املسـلم
 مـن تب ّنـي الفكـر املتطـرف أو املناهـج املنحرفـة التـي،الشـابة
 كما أوضـح أهميـة أن ت ُعنـى خارطـة،تلصـق نفسـها بالديـن
الطريـق بحاميـة املجتمـع مـن التأثر بتلـك التنظيرات الفكرية أو
التنظيمات السـلوكية اإلجراميـة التي ت ُضيِّع طبيعـة الدين وتلبس
ِ
.املحـاض العنـارص الكثيرة لهـذه الخارطـة
 واسـتعرض،ثيابـه
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2016  فرباير3 األربعاء
 عمار علي حسن.د
كاتب وخبير في علم االجتماع السياسي
جمهورية مصر العربية

The Intellectual Similarities between
the Muslim Brotherhood and Jihadi
Organizations “Insights from The Mirage”

:جماعة اإلخوان والتنظيمات الجهادية
 «رؤى:قراءة في المشتركات الفكرية
»من كتاب السراب

A number of ideas that have been accumulated over time
and affect our everyday lives are rooted in the teachings
of the Quran and traditions of the Prophet. These ideas
represent a rich source of Islamic knowledge that has shaped
Islamic jurisprudence (fiqh), discourse and philosophy;
and are characterized by the upholding of pluralism based
on a depth of understanding and openness to alternative
viewpoints. With the advent of the so-called Islamic
revival movement, a number of disjointed ideas have
been expressed—all of which lack sincerity and reject
the concept of pluralism. In The Mirage, Dr. Jamal Sanad
Al-Suwaidi offers a detailed examination of the thoughts
and actions of a number of Islamic organizations and
traces the pertinent similarities and differences between
them, starting with the Muslim Brotherhood and ending
with Da’esh. Dr. Al-Suwaidi also highlights various other
groups, organizations and movements that view Islam as an
ideological springboard that subsequently enables them to
achieve their own aspirations for political power, wealth and
social status. The Muslim Brotherhood has sought to present
itself as being wholly independent of and dissimilar to other
political and religious groups that lean toward Salafism who
are prone to violence and seek to distinguish themselves
from broader society. However, the Brotherhood cannot
conceal the similarities it shares with jihadi organizations
given the attempts it has made to ensure that the philosophy
of Sayyid Qutb prevails as well as the presence of the Secret
Apparatus (the Brotherhood’s military wing).

 رشح األوجه، األوىل:املحـاضة نقاطاً أساسـية عـدة
تناولـت هـذه
َ
العامـة لالتفـاق واالفتراق بين «اإلخـوان املسـلمني» والتنظيامت
.الجهاديـة التـي سـطرت وجودهـا على خريطـة العـامل اإلسلامي
 الذي، رشح التصور الفكـري للجامعات الدينية السياسـية،الثانيـة
 حتـى إن اختلفـت يف التفاصيـل،ينطـوي على أهدافهـا وغاياتهـا
 أما.والوسـائل واملـدى الزمنـي الذي تضعـه لتحقيق ما تصبـو إليه
 فتناولـت األفكار الرئيسـية املشتركة بين اإلخوان،النقطـة الثالثـة
» ويف صدارتها مفاهيم «الحاكميـة» و«العصبة املؤمنة،والجهاديين
.»و«أسـتاذية العامل
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ِ
وأكـد
املحـاض أن جامعـة «اإلخـوان» قدمت نفسـها عىل
 التي متيل،أنهـا مختلفـة عـن الجامعـات والتنظيمات الجهاديـة
 ويف التفاعـل، ويف الحركـة إىل العنـف،»يف الفكـر إىل «التسـلف
 ولكـن ثبت مبـرور األيام أن،إىل التاميـز ال التامثـل مـع املجتمـع
:هـذا العـرض كان للتغطيـة أو التعميـة على حقيقـة جلية تقول
 أو املضنـون بـه؛ إذ إن،إن املعـروض مـن اإلخـوان غير املكنـون
،الجامعـة كانـت تفتـح كل األبـواب لسـيطرة الفكـر القطبـي
 التـي كانـت،وكذلـك املجموعـة املنحـدرة مـن التنظيـم الخـاص
 مـا أوجد همـزات وصل،متيـل إىل «التسـلف» ومامرسـة العنـف
غليظـة بينهـا وبين التنظيمات الجهاديـة التـي انزلقـت نحـو
.اإلرهاب
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األربعاء  10فرباير 2016

Wednesday, February 10, 2016

د .عبدالحق عزوزي

Dr. Abdelhaq Azzouzi

أستاذ جامعي في العالقات
الدولية والسياسية
المملكة المغربية

Professor of International Relations and
Political Science, Academic and Scholar
Kingdom of Morocco

رواد اإلصالح وتجديد الفكر الديني في
العالمين العربي واإلسالمي:
«رؤى من كتاب السراب»

The Pioneers of Reform and Renewal of
Religious Thought in the Arab and Islamic
”Worlds “Insights from The Mirage

ِ
املحـاض أن زج الديـن يف السياسـة وزج السياسـة يف الدين خطر عىل
أكـد
السياسـة والدين معاً .واإلسلام بخري واملسـلمون بخري ،ولكن املشكلة هي:
كيـف ميكـن أن نخلق أدوات التسـيري الصحيحة لإلبـداع واالبتكار يف مجال
تسـيري الشـأن العـام لتحقيـق التنميـة والوصـول إىل مـدارج الكمال حتى
نحقـق اإلنتـاج واإلبـداع والتنمية؟ هـذا هو املطلوب .ثم إن اسـتقراء معامل
التاريـخ ورواده الكبـار رضورة تفرضها قواعد العلوم اإلنسـانية واالجتامعية
اعـوج يف مسـار األمـم وإيجـاد البدائل والحلـول التي
لفهـم واسـتدراك مـا ّ
تُخـرج املجتمعـات مـن الظلمـة إىل نـور الفهـم والتقـدم .ولقد حمـل لواء
اإلصلاح والتنويـر عبر التاريـخ رجـال اإلصلاح والتقـدم الذين عملـوا عىل
مـزج الوافـد واألصيـل يف منظومة عضويـة متكاملة انعكسـت يف أفكارهم
وكتاباتهـم ،ابتـداء مـن رفاعة الطهطـاوي وخري الدين التونسي حتى جامل
الديـن األفغـاين والسـيد أمري عيل ومحمد الطاهر بن عاشـور وعالل الفايس
وغريهـم ،والكثير منهم تربـوا عىل تراث الفكر السـيايس اإلسلامي.

Bringing religion into politics and vice versa is dangerous for
both politics and religion. Islam and Muslims are inherently
good but are faced with difficulties regarding how they
can utilize the tools of creativity and innovation to manage
public affairs in a way that achieves the necessary goals
of development, production and innovation. Throughout
history, the banner of reform and enlightenment has been
carried by those who worked to merge modern thought
with traditional beliefs. Working toward a more integrated
system of affiliation, such reformists – many of whom had
been raised with the heritage of Islamic political thought
– reflected their thoughts in writing. These enlightened
thinkers include Refa’ah Rafie’ Al-Tahtawi, Hayreddin Pasha
(Khayr Al-Din Pasha Al-Tunisi), Jamal Al-Din Al-Afghani,
Al-Sayed Amir Ali, Mohamed Tahar bin Achour and Allal
Al-Fassi, among others.

وانطالقـاً مـن هؤالء الرواد ،فـإن كتاب «الرساب» لسـعادة الدكتور
جمال سـند السـويدي الذي أجاد واسـتفاض يف وصـف الجامعات الدينية
وعوامـل التقـدم والتخلف ،يقدم لنا نظرة نقدية ألفـكار واتجاهات هؤالء
الـرواد وغريهـم يف مجتمعات مل تعرف كيف تجذر أسـس االجتهاد والفكر
املقاصـدي ومل تحسـن التأقلـم مـع متطلبات الحـارض ،لتخـرج إىل الوجود
جامعـات أتـت بأفـكار مـن قبيل جاهليـة املجتمـع والحاكميـة .وتناولت
املحـاضة كيفية إعامل العقل ،وهو أهم ميـزات التقدم والتنوير واإلصالح
َ
والتجديـد ،انطالقـاً مـن حملـة لـواء التنويـر يف الغـرب ويف الوطـن العريب
واإلسلامي ،ثم التفكري يف اإلصالح الديني يف الزمن الحارض بني االسـتيعاب
والتجديـد .والحـل يف مجتمعاتنـا العربيـة واملسـلمة يف غايـة السـهولة،
فالعبـادة العقائدية والروحية موجـودة ،كام أن مكونات العبادة العمرانية
موجـودة ويكفي اسـتثامرها بالطريقـة الصحيحة لتحقيق التنمية.
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Based on these pioneers, The Mirage tackles and
elaborates on the description of religious groups and the
factors of both progress and backwardness; providing a
critical look at the ideas and trends of such pioneers and
others in societies that did not know how to lay down the
foundations of independent reasoning (ijtihad) and were not
prepared for the challenges of the present. The solution for
Arab and Muslim societies is actually quite simple; where
ideological and spiritual worship is commonplace, the
principles should be both adopted and preserved in order to
optimize the future trajectory of development.
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Wednesday, February 17, 2016

HE Dr. Riad Yassin
Former Foreign Minister
Republic of Yemen

Yemen Crisis Developments
The lecture evaluated the series of successive, rapid
developments that have recently unfolded in Yemen,
spanning from the coup carried out by the Houthi rebels
and militias loyal to Ali Abdullah Saleh until the present
time. The lessons learned from the dramatic events in
Yemen and subsequent developments at the local, regional
and international level indicate that a clear and transparent
vision for the future has been molded; particularly in light
of the successful Operation Decisive Storm, Operation
Restoring Hope and Operation Golden Arrow campaigns,
and in addition to the continuous support offered by the
Kingdom of Saudi Arabia, the United Arab Emirates and
other members of the Arab coalition.
The possibility of a sustainable peaceful solution being
reached was examined, whereby the importance of civil
institutions was underlined in terms of providing the solid
foundations from which to avoid further catastrophic
failures that are often tied to the use of violence, the
exercise of power and the pursuit of counterproductive
objectives. Such action is necessary in order to craft a
political future that steers away from the illusions of the
past and the absence of a clear vision for the future. The
speaker indicated that Aden is an important springboard
from which to launch attempts to find a workable solution.
A variety of practical measures will have to be adopted
and a civil state will need to be constructed in view of
addressing some of the following unresolved issues: the socalled Southern issue; the need to eliminate factors that fuel
terrorism; and drafting a development plan that maximizes
Yemen’s capabilities.
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2016  فرباير17 األربعاء
 رياض ياسين.معالي د
وزير خارجية سابق
الجمهورية اليمنية

تطورات األزمة في اليمن
ِ
املحـاض آخـر تطـورات األزمـة يف اليمـن بعـد عـام كامل من
تنـاول
 وقـدّم وجهة نظره،األحـداث والتطـورات املتالحقـة والرسيعة هناك
 ابتـدا ًء مـن انقالب،وانطباعاتـه وخربتـه يف تلـك املحطـات الرئيسـية
 كام تناول.ميليشـيات الحـويث واملخلوع عيل عبدالله صالـح إىل اليوم
ًالـدروس املسـتفادة مـن أحداث اليمـن الدرامية وانعكاسـاتها محليا
 التـي ميكـن البنـاء عليهـا لوضـع رؤيـة مسـتقبلية،ًوإقليميـاً ودوليـا
 خاصة بعـد النجاح الذي تحقق مـن خالل انطالق،واضحـة وشـفافة
،»عمليـات «عاصفـة الحـزم» و«إعـادة األمـل» ثـم «السـهم الذهبي
األخوي املسـتمر الذي يتلقـاه اليمنيون من اململكة
ويف ضـوء الدعـم
ّ
العربيـة السـعودية ودولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة وبقيـة دول
 وبناء، من أجل الوصول إىل الحل السـلمي املسـتدام،التحالف العريب
 ليتجـاوز اإلخفاقات،اليمـن ملؤسسـاته على أسـاس مـدين ومؤسسي
الكارثيـة واالخرتاقـات املتسـمة باسـتخدام القـوة والعنـف والسلاح
والنفـوذ والطموحـات واالدعاءات الوهمية لتصدُّر املشـهد السـيايس
 بنـاء على أوهـام املـايض وعـدم وجـود رؤيـة واضحـة،املسـتقبيل
ِ
املحاض الخطوات االستراتيجية التي يُعتقد أنها
 وناقش.للمسـتقبل
ميكـن أن تشـكّل لَبِنات إلعـادة األمن واالسـتقرار وتعزيزهام وإطالق
 كما تطـرق إىل نقـاط مهمـة حـول.عمليـة إعـادة اإلعمار والتنميـة
 باعتبارها مفتاحاً لبداية الحل،املكانـة الفريدة واملتميزة ملدينة عدن
 كام أشـار إىل،ومنطلقـاً لوضـع التطـورات العمليـة والنموذج املـدين
،أهميـة اعتماد الواقعيـة لحـل القضايا الرئيسـية ولو بشـكل مرحيل
 والبعـد، والقضـاء على مسـببات اإلرهـاب، القضيـة الجنوبيـة:مثـل
 وطبيعـة التأثيرات أو،التنمـوي املتناسـق مـع اإلمكانـات املتاحـة
النتائـج املنتظرة من املسـاعي الدولية لحـل األزمة اليمنية عىل املدى
.القريب
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األربعاء  24فرباير 2016
معالي د .لي يانغ
عضو لجنة صياغة الخطة
الخمسية الثالثة عشرة
جمهورية الصين الشعبية

األبعاد االستراتيجية للعالقات
اإلماراتية  -الصينية
أكـد املحـارض على أهميـة العالقـات االستراتيجية بين الصين ودولة
اإلمـارات العربيـة املتحـدة وحرص القيـادة السياسـية يف البلدين معاً
على الرقـي بالتعـاون الثنـايئ يف مختلـف املجـاالت ،كام أشـاد بالنمو
االقتصـادي يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة ،يف ظـل القيـادة
الرشـيدة لصاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان حفظه
اللـه ،ورغبـة الصين يف االنفتـاح على التجربـة اإلماراتيـة يف التدبير
االقتصـادي والتعريـف بالنمـوذج الصينـي بهـذا الصـدد.
ِ
املحاض إىل أنه خالل الفترة من عام  1978إىل عام
وهنـا أشـار
 ،2008حقـق االقتصـاد الصيني معجزة تتمثل يف رفع متوسـط معدل
النمـو السـنوي .غري أنه بسـبب االهتامم املفرط بزيـادة معدل النمو،
تراكمـت يف الصني عـدة تناقضات نتيجة عدم التوازن وعدم التناسـق
وعـدم االسـتدامة ،وشـكلت هـذه التناقضات عقبات رئيسـية يف وجه
مسـتقبل التنميـة االقتصاديـة .وعليـه ،فقد قـام رئيس البلاد بإطالق
عمليـة التحول الشـامل لالستراتيجية التنموية يف ظـل الوضع الجديد
هادفـاً إىل تجـاوز العقبـات املذكـورة سـابقاً ،وترسيـع تحويـل القـوة
املحركة للتنمية ،ورفع مسـتوى معيشة الشـعب ومؤهالت املواطنني،
واملسـتوى الحضـاري للمجتمـع ،والحفـاظ عىل جودة البيئـة ،وتعزيز
التنميـة املسـتدامة ،ودعم اإلنصـاف والعدالة االجتامعية ،واسـتكامل
ِ
املحاض إىل أن الدورة الخامسة
نظام اقتصاد السـوق االشترايك .وأشار
للجنـة املركزيـة الثامنـة عرشة للحزب الشـيوعي الصينـي قد حددت
خمـس أفـكار تنموية :التنميـة املبتكرة ،والتنمية املتناسـقة ،والتنمية
الخضراء ،والتنميـة املنفتحـة ،والتنميـة املتقاسـمة ،األمر الـذي حدد
الطريـق األسـايس لتحول االقتصاد الصيني االستراتيجي يف املسـتقبل.
ومـا مـن شـك يف أن اسـتقرار االقتصـاد الصينـي مـن شـأنه أن يقـدم
إسـهامات أكبر لتطوير االقتصـاد العاملي.
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Wednesday, February 24, 2016

HE Dr. Li Yang

Member of the 13th Five-year
Plan Draft Committee
People’s Republic of China

The Strategic Dimensions
of Emirati–Chinese Relations
The speaker explained that from 1978 to 2008, the
Chinese economy had miraculously maintained its
average annual growth rate at 9.8 percent. However,
due to the excessive attention paid toward increasing
the growth rate, growing contradictions have
accumulated in China’s economy—as represented in
the imbalance due to the current lack of consistency
and sustainability. As such, these contradictions
constitute major obstacles to the future of China’s
economic development. Accordingly, the President
of the People’s Republic of China (PRC) launched
a comprehensive transformative process of the
development strategy to address the aforementioned
obstacles in addition to: accelerating the dynamics
of development; improving living standards; raising
the level of qualified citizens and the civilization of
society; increasing environmental conservation efforts
and sustaining an efficient ecological balance between
;man and nature; supporting equality and social justice
and complementing the socialist market economy
system. The speaker mentioned that the Fifth Plenum
of the 18th Communist Party of China (CPC) Central
Committee has identified five developmental aspects:
innovative development, coordinated development,
green development, open development and shared
development. Once normalized, the Chinese economy
will indeed provide even more significant contributions
to the development of the global economy.
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Thursday, March 3, 2016

Dr. Jamal Sanad Al-Suwaidi
Director General of the ECSSR
United Arab Emirates

The Mirage
His Excellency Dr. Jamal Sanad Al-Suwaidi, Director
General of the Emirates Center for Strategic Studies
and Research (ECSSR), provided an in-depth view of
his book, The Mirage. The book addresses the issue of
political religious groups and revolves around the idea of
the “political mirage,” which follows the illusion marketed
by such groups to the Arab and Muslim nations alongside
their attempts to exploit the Islamic religion for political
or personal interest. During his lecture, HE Dr. Jamal
Al-Suwaidi said that political Islam is a religious project
that seeks power and uses religion as an ideological
ground to impose a certain way of life with complete
disregard to the circumstances in local contexts. Dr.
Al-Suwaidi added that a verse in the Quran stipulates: “to you
be your religion, and to me my religion.” Islam advocates
that there is no coercion in religion and one should never
be forced to embrace it as their own. The political religious
groups do not adhere to the teachings of the Quran and
Islam in this regard, however. His Excellency discussed
how The Mirage refutes the illusionary ideology of political
religious groups who manipulate the notions of the
Caliphate, Hakimiyyah, jahiliyyah, and Shura to deceive
others. He emphasized the vast distance between Islam
with its balanced, moderate nature and what is imposed
by such groups who use tremendous amounts of violence
and militancy alongside other attributes that occurred
throughout the periods of cultural and intellectual
degeneration in the Arab and Islamic worlds.
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2016  مارس3 الخميس
 جمال سند السويدي.د
المدير العام
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية
دولة اإلمارات العربية المتحدة

الســـراب
 مديـر عـام مركـز،قـدّم سـعادة الدكتـور جمال سـند السـويدي
 نظـرة،محاضتـه
َ  يف،اإلمـارات للدراسـات والبحـوث االستراتيجية
معمقـة يف كتابـه «السراب»؛ هـذا الكتـاب الـذي يتصـدَّى لقضيـة
 ويتمحـور حـول فكـرة «السراب،الجامعـات الدينيـة السياسـية
السـيايس» الـذي يرتتـب على الوهم الذي تسـ ِّوقه هـذه الجامعات
 وكيـف تحـاول اسـتغالل الديـن،للشـعوب العربيـة واإلسلامية
 ويف أثناء.اإلسلامي الحنيـف لتحقيـق مصالح سياسـية أو شـخصية
 إن اإلسلام،حديثـه قـال سـعادة الدكتـور جمال سـند السـويدي
السـيايس مرشوع ديني يسـعى إىل السلطة مسـتخدماً الدين أرضية
 متجاهالً الظـروف املوجودة،عقائديـة لفـرض طريقـة حياة معينـة
 وقـال سـعادته إن القـرآن الكريـم ينـص يف.يف السـياقات املحليـة
ً وإن اإلسلام عموما،»إحـدى آياتـه على أن «لكـم دينكـم ويل ديـن
، وال يُجبر أحـدا ً على اعتناقـه،ينـص على أنـه ال إكـراه يف الديـن
ولكـن الجامعـات الدينيـة السياسـية ال تلتـزم بتعاليـم القـرآن وال
 ثـم أوضـح سـعادته أن فكـر الجامعـات.اإلسلام يف هـذا الشـأن
 وأوضـح سـعادته أن كتابـه،الدينيـة السياسـية يقـوم على الوهـم
 والسـيام حـول أفـكار،«السراب» يقـوم على تفنيـد هـذا الوهـم
 التـي تحـاول هـذه،)(الخالفـة – الحاكميـة – الجاهليـة – الشـورى
: وقال سـعادته.الجامعـات ترويجهـا وخـداع الشـعوب من خاللهـا
«هنـاك مسـاحة شاسـعة تفصـل بين اإلسلام بنسـقه الوسـطي
 الذي، والواقـع الذي تفرضـه الجامعات الدينية السياسـية،املتـوازن
 وغري ذلك،يتسـم بقـدر هائـل من التشـدد والعنف وخلـط األوراق
مـن سمات تكـررت يف فترات األفـول الثقـايف والضمـور الفكري يف
املحـاضة أجـاب سـعادته
 ويف نهايـة.»العالَمين العـريب واإلسلامي
َ
.عـن أسـئلة الحضور
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Thursday, June 14, 2016

HE Prof. Farouk Hamada

Religious Adviser at the Court of His Highness Crown
Prince of Abu Dhabi, Director of Mohammed V University,
Agdal, Abu Dhabi, United Arab Emirates
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2016  يونيو14 الخميس
 فاروق حمادة. د.سعادة أ
المستشار الديني في ديوان صاحب السمو ولي
 أكدال-  مدير جامعة محمد الخامس- عهد أبوظبي
 دولة اإلمارات العربية المتحدة- أبوظبي

The Concept of “Caliphate”: A Dialectic
Model between the Past and the Present

 جدلية النموذج بين:مفهوم الخالفة
الماضي والحاضر

The speaker explained how the Caliphate is a political system
in which the general leadership of the process of preserving
religious and worldly affairs is left to the Caliph—a system
based on the stature of prophet Muhammad (pbuh), his
actions, the holy Quranic verses revealed to him and the
sayings and traditions narrated for him on the subject.
The Sunni nation derived the concept of the Caliphate
to be obligatory based on the consensus of the companions
of the holy prophet (pbuh), and on choosing his successor
following his death. They, however, considered the Caliphate
as among the furou’ (branches) of the Islamic religion, rather
than the ussoul (the roots or fundamentals)—a method that
proves contrary to the Shiites, who have placed the Imamate
as the fundamental basis of Islam.
The inauguration of the Caliph in the Rashidun period took
many forms, confirming the fact that the structure of the Caliphate
system is associated with interests not stemming from the Holy Quran
or the gracious Sunnah texts. A shift, however, had occurred within
the Umayyad and Abbasid states where the state takeover and the
bequeathing of the rule became prevalent. Moreover, after the fall
of the Ottoman Empire in 1924, and the subsequent influence of
colonizers within the Muslim world where modern nation-state and
associated problems emerged, Muslims rushed to reference the model
of the Rashidun Caliphate. Finding Quranic directives and pieces
of general moral advice in all affairs [outside of the discourse of the
Caliphate], state discourse converged on ideal-theoretical discourse.
Within the ongoing debate about the relationship between
religion and state, Hassan Al-Banna founded the Muslim
Brotherhood and gave the establishment of the state an overall
priority, like the Shiites. Moreover, this has established the basis
for the concept of Hakimiyya (sovereignty) entrenched by Sayyid
Qutb in his writings—he also gave it psychological and intellectual
dimensions, which were developed by the jihadi movements into
violence; while Da’esh has transformed it into horror and destruction.

أوضـح املحـارض كيـف أن الخالفة هي نظام سـيايس تكون فيه الرئاسـة
 ويسـتند هذا النظام إىل،العامـة يف الحفـاظ عىل الدين والدنيا للخليفة
موقـع النبـي ﷺ وترصفاتـه ومـا تنزل عليه من آيـات قرآنية كرمية وما
.يصـدر عنه من أحاديـث يف املوضوع
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وقـد اسـتمد أهل السـنة إلزاميـة الخالفة من إجماع الصحابة
على اختيـار خليفـة بعـد وفـاة رسـول اللـه ﷺ لكنهـم جعلوها من
 وهي عندهم من، وربطوها بأفعال املكلفين،الفـروع ال مـن األصـول
 وذلك بخالف،فـروض الكفايـة وترجـع إىل اختيار أهـل الحل والعقـد
. إذ جعلـوا اإلمامـة أصل أصول اإلسلام،الشـيعة
،وقـد أخـذ تنصيب الخليفة خالل الحكم الراشـدي أشـكاالً عدّة
وهـذا مـا يؤكد أن بنية نظام الخالفة مرتبط باملصلحـة وليس يف القرآن
 غير أن تحوالً حدث،الكريـم وال السـ ّنة النبويـة الرشيفة نص عىل ذلك
،يف الدولتني األموية والعباسـية بسـيادة التغلب يف االستيالء عىل الدولة
 ودخول1924  وبعد سـقوط الخالفـة العثامنية سـنة.وتوريـث الحكـم
 الـذي حمل معـه الدولـة الوطنية،العـامل اإلسلامي مرحلـة االسـتعامر
هب املسـلمون لتل ُّمس النمـوذج الذي
َّ ،الحديثـة بإشـكاالتها الجديـدة
 فنزعـوا إىل منوذج الخالفة الراشـدة فلـم يجدوا فيه،ينبثـق مـن دينهـم
 وكان حديثهم عن،إال توجيهـات قرآنيـة كرميـة ووصايـا أخالقيـة عامـة
. وإىل الكالم املثـايل النظري كذلك،الدولـة إىل العاطفـة أقـرب
،ويف خضـم النقـاش الدائـر حـول العالقـة بين الديـن والدولة
ّأسـس حسـن البنـا جامعة "اإلخـوان املسـلمني" وأعطى لقيـام الدولة
 ووازى بذلـك الشـيعة الذيـن جعلوهـا أصـل،الصـدارة على كل يشء
 وكان هـذا تأسيسـاً لفكرة الحاكمية التي عمقها سـيد قطب.األصـول
 وهي التـي طورتها الحركات،ًيف كتاباتـه وأعطاهـا بُعدا ً نفسـياً وفكريا
.الجهاديـة إىل عنـف ووصلـت مع "داعـش" إىل الرعـب والتدمري
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Wednesday, August 10, 2016

Major General Khaled Fouda
Governor of South Sinai
Arab Republic of Egypt

Development and Its
Role in Confronting Terrorism
The lecture explored the role of development in
countering terrorism, which has drawn much attention
recently given its serious threats to society; it causes
destruction of properties, killing and kidnapping of
innocent civilians, violation of sanctities and a general
situation of insecurity. The speaker reviewed the concept
of development and its importance in achieving political
stability and economic prosperity. The dialectics of
terrorism and development was investigated alongside
the ways in which they interact within the context of
political developments and security upheavals in both
regional and international realms, with particular focus
on the current critical conditions that have followed the
turmoil witnessed in some Arab countries over the past
five years. Terrorist groups with various ideologies have
become more dangerous and their atrocities have grown
more grisly than ever.
The speaker stressed the important role of
development in countering terrorism and extremism,
as it helps solve domestic social problems that provide
a fertile soil for the growth of terrorism. He explained
the need to direct local and foreign investments to
boost development efforts, presented the Egyptian
experience in this regard, and stressed that governments
should work towards removing obstacles to investment
and ensuring an attractive environment for foreign
investments.
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2016  أغسطس10 األربعاء
 خالد فودة/اللواء
محافظ جنوب سيناء
جمهورية مصر العربية

التنمية ودورها
في مواجهة االرهاب
تناولـت املحـارضة دور التنميـة يف معالجـة ظاهـرة اإلرهـاب التـي
أصبحـت تحتـل حيـزا ً كبيرا ً مـن اهتامم الكثرييـن يف اآلونـة األخرية
ملـا تشـكله هـذه الظاهـرة مـن خطـر جسـيم على املجتمـع ومـا
تـؤدي إليـه مـن ضياع لألمـن وتدمري املمتلـكات وانتهـاك للحرمات
 وقـدم.وتدنيـس للمقدسـات وقتـل وخطـف للمدنيين اآلمنين
املحـارض اسـتعراضاً ملفهـوم التنميـة وأهميتـه يف تلمـس مخرجات
لالسـتقرار السـيايس وتحقيـق االزدهار االقتصادي عبر تناول جدلية
اإلرهـاب والتنميـة والعالقـة التفاعليـة بينهما يف سـياق تجاذبـات
األحـداث السياسـية واالنزالقـات األمنيـة على الصعيديـن العـريب
 مـع الرتكيز عىل خصوصيـات املرحلة الحالية وحساسـيتها،والـدويل
جـراء االضطرابـات التـي شـهدتها بعـض الـدول العربيـة خلال
 وتنامي خطر الجامعـات اإلرهابية فيها،السـنوات الخمـس األخيرة
.وتنـوع مصادرهـا الفكريـة وبشـاعة عملياتهـا امليدانيـة
وأكـد املحـارض على أهميـة عمليـات التنميـة يف مكافحـة
 من خلال معالجة املشـكالت االجتامعية،اإلرهـاب والفكـر املتطرف
،الداخليـة التـي توفـر البيئـة الخصبـة لتكاثر البـؤر اإلرهابيـة ومنوها
وبين رضورة ضـخ الكثير مـن االسـتثامرات الداخليـة والخارجيـة
 كما تنـاول التجربـة املرصيـة،لتطويـر عمليـات التنميـة يف املجتمـع
 وأكـد عىل أهمية قيـام الدول بتهيئة مناخ االسـتثامر،يف هـذا املجـال
لجـذب مزيـد مـن االسـتثامرات األجنبيـة وذلـك عـن طريـق العمـل
.على إزالـة معوقـات االسـتثامر
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Wednesday, August 17, 2016

معالي توني بلير

Rt. Hon. Tony Blair

رئيس وزراء بريطانيا العظمى
وأيرلندا الشمالية األسبق)2007 – 1997( ،

فــرص العـولمــة
وتحديـاتهــا
تطـرق السـيد تـوين بلير رئيس الـوزراء الربيطاين األسـبق يف محارضته إىل
االنقسـام الحاصـل يف السياسـة الدوليـة بين تياريـن مختلفين ،أحدهام
يسير يف أقصى اليسـار ،واآلخـر يف أقىص اليمني ،وهام موجـودان بقوة يف
أوروبـا والواليـات املتحدة األمريكية ،وبرغم تناقضاتهام فإنهام يشترطان
فيهـا رفـض العوملـة والتجـارة الحـرة ،فضلاً عـن الهجـرة واملهاجريـن.
وأضاف بلري أن طبيعة السياسات الغربية املنفتحة ،ومرونتها يف التعامل
مـع الحـركات املعارضة ،جعلتا تيـار رافيض العوملة يتم َّرد عىل الحكومات
والوضـع الراهـن؛ وهـو مـا تسـ َّبب يف تشـتيت آراء السياسـيني الغربيني،
وأخـرج مـن بين أيديهم زمام املبادرة أحياناً؛ خاصة يف ظل تنامي وسـائل
اإلعالم االجتامعي ،التي بات من شـبه املسـتحيل التحكُّم فيها ،أو توجيه
دفتهـا وفـق رغبات الحكومـات يف الغرب.
ونصح بلري بالتعامل اإليجايب مع العوملة ،ومحاولة االسـتفادة من
إيجابياتهـا لتحقيـق النمـو االقتصـادي ،مؤكـدا ً أن التحدِّي الـذي يواجهه
العـامل اليـوم يكمـن يف عدم تعزيـز االنفتاح الـذي يعترب رضوريـاً لتجاوز
أمناط التفكري القدمية ،ووضع استراتيجية طويلة األمد للنهوض ومواجهة
التحديـات الراهنـة .وفيام يتعلق مبخاطر التط ُّرف وانتشـار اإلرهاب ،قال
تـوين بلير إنـه يجـب العمـل ملنـع انتشـار التطـرف ،مـن خلال محاربة
جذوره وتعقُّب مسـاره ،والقيام بإجراءات أمنية مضا َعفة ملحاربته ،ومن
هنا تأيت رضورة االسـتنارة بكتاب “الرساب” لسـعادة الدكتور جامل سـند
السـويدي ،مديـر عام مركـز اإلمارات للدراسـات والبحوث االستراتيجية،
يف محاربـة أيديولوجيـا التط ُّرف ،كام أكد بلري أنه يتوقع مسـتقبالً عظيامً
لدولـة اإلمـارات العربيـة املتحدة؛ لكونهـا تؤمن باالنفتاح الفكـري ،وهو
أمـر يحتـاج إليـه العـامل اليـوم .مشـيدا ً بقوة العالقـات التي تجمـع دولة
ومعبرا ً عن إعجابه بالقيادة
اإلمـارات العربيـة املتحدة باململكة املتحدةِّ ،
الرشـيدة لدولة اإلمارات العربية املتحدة وشـعبها.
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Former Prime Minister, Great Britain and
)Northern Ireland, (1997 - 2007

The Opportunities and
Challenges of Globalization
In his lecture, former British Prime Minister Tony Blair
discussed the two main currents in international politics:
the far left and the far right, both of which are present
in Europe and the USA. Despite their differences, both
currents share their rejection of globalization, free trade
and immigration. Blair explained that the open and
flexible nature of Western politics in dealing with dissent
encouraged anti-globalists to revolt against governments
and the status quo. This made it difficult for Western
leaders to reach consensus and sometimes took initiatives
out of their hands, especially at a time when social media
has grown beyond the control of governments in the West.

Blair advised governments to deal positively with
globalization and try to leverage it to achieve economic
growth, stressing that the biggest challenge the world is
facing today is lack of openness, which is necessary to
overcome old patterns of thinking. Therefore, a long-term
strategy needs to be developed for dealing with current
challenges. Regarding the dangers of extremism and
terrorism, Blair said that more efforts are needed to curb
extremism, and these should focus on its root causes. The
Mirage by Dr. Jamal Sanad Al-Suwaidi, Director General
of the Emirates Center for Strategic Studies and Research,
is an important contribution in this context. He added
that he expects a prosperous future for the UAE, which
is known for its open-mindedness, a much needed trait
in the world today. Blair concluded by praising the strong
relations between the UAE and the UK and expressing his
admiration of country’s wise leadership and people.
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Wednesday, October 12, 2016

Dr. Abu Bakr Hussein
Media Adviser to the Sheikha Latifa bint
Mohammed bin Rashid Al-Maktoum Award

The Book “The Khalifa bin Zayed
Initiative: The Knight of Environment
and Sustainability”
The speaker gave an overview of The Khalifa bin Zayed
Initiative: The Knight of Environment and Sustainability, a
new book that promotes awareness of environmental affairs.
It is the first book of its kind that documents environmental
protection and sustainability efforts in the United Arab
Emirates from a purely developmental perspective.
The book consists of five chapters that cover the
UAE strategy for achieving environmental security and
sustainability. It deals with several important issues such as
environmental protection (in accordance with His Highness
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan’s vision), environmental
strategy in the UAE, and laws and regulations designed to
protect the environment. The book also examines the public,
private and volunteering organizations in the UAE that
promote and support environmental efforts.
Furthermore, the book covers key strategic topics that
address the growing importance of water sustainability in the
country. It also examines the government’s role in preserving
and increasing water resources. In fact, the decision of the
nation’s wise leadership to establish a ministry for climate
change and the environment acknowledges the country’s
pioneering initiative in development and environmental
protection.
The speaker concluded that The Khalifa bin Zayed
Initiative: The Knight of Environment and Sustainability is an
intellectual, academic and scholarly work that documents UAE
environmental safety and security efforts over half a century—
these efforts have transformed the UAE into a global model for
excellence and environmental achievements.
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2016  أكتوبر12 األربعاء
 أبوبكر حسين.د
المستشار اإلعالمي لجائزة الشيخة
لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم

 "مبادرة خليفة بن زايد:كتاب
"فارس البيئة واالستدامة
قـدم املحـارض عرضـاً لكتـاب" مبـادرة خليفـة بـن زايـد فـارس البيئـة
، الـذي يُعـ ُّد إصدارا ً جديدا ً يعزز االهتامم بشـؤون البيئة،"واالسـتدامة
وهـو أول إصـدار يوثـق مسيرة البيئـة واالسـتدامة يف دولـة اإلمـارات
.العربيـة املتحـدة مـن منظور إمنـايئ خالص
وتضمـن الكتـاب خمسـة أقسـام تنسـجم وتتناغـم مـع
 إذ.استراتيجية الدولـة لتحقيـق األمـن واألمـان البيئيين واالسـتدامة
 منهـا حاميـة البيئـة يف،عالـج الكتـاب يف محـاور عـدة قضايـا مهمـة
، واالستراتيجية البيئيـة يف اإلمارات،فكر سـمو الشـيخ خليفة بن زايد
وسـن حزمـة مـن القوانين واألنظمة والترشيعـات حاميـة للبيئة كام
عـ ّرج الكتـاب عىل فضاءات املؤسسـات اإلماراتية الرسـمية والشـعبية
.والتطوعيـة الداعمـة واملعـززة للبيئـة
وتنـاول املحـارض مـا تضمنـه الكتـاب مـن محـاور جوهريـة
ونقاطـاً استراتيجية جسـدت اإلنجـاز العظيـم املتمثـل يف توفير
االحتياجـات املتزايـدة لدولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة مـن امليـاه
 مـع التنويه بـدور الحكومة يف تعزيز الثروة املائية،الصالحـة للشرب
 ويُعـ ُّد قرار القيادة العليا الرشـيدة يف دولة اإلمارات العربية.وزيادتهـا
املتحـدة بتخصيـص وزارة تعنـى بالتغير املناخـي والبيئة شـاهدا ً عىل
.عصر التميـز اإلمنـايئ والبيئـي يف اإلمـارات
وخلـص املحـارض إىل أن كتـاب" مبـادرة خليفـة بـن زايـد
فـارس البيئـة واالسـتدامة" ميثـل حدثـاً أكادمييّـاً علميّاً فكريّـاً يوثق
 يف دولـة،مسيرة األمـن واألمـان البيئيين على مـدى نصـف قـرن
 بـل،اإلمـارات العربيـة املتحـدة حتـى أضحـت مرجعيـة عربيـة
. يف مجـال اإلنجـاز البيئـي املتفـرد واملتميـز،عامليـة
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Wednesday, November 16, 2016

Yousef Al-Nuaimi
Team Member, National Tolerance Program
United Arab Emirates

Tolerance in the
United Arab Emirates
This lecture aimed to shed light on the UAE’s tolerance
strategy, which is based on the national tolerance
program that was approved by the Cabinet in June 2016.
The UAE embraces solid fundamentals through which it
is committed to strengthening its relations on a basis of
mutual respect, understanding, dialogue, cooperation;
and shunning all forms of terrorism, violence, and
extremism.
By adopting the tolerance strategy, the UAE seeks
to ensure the continuous preservation of the values of
tolerance, coexistence, peace, respect for multiculturalism,
and acceptance of others across the intellectual, cultural,
religious, and sectarian levels, on the one hand; while
rejecting violence, extremism, terrorism, hatred, bigotry,
discrimination and exclusion, on the other.
The speaker addressed the foundations upon which
the national tolerance program was established and the
program’s main aspects and initiatives, in addition to the
measures set by the UAE in order to enhance the values
of tolerance, harmony, and the condemnation of violence
and extremism locally, regionally, and globally.
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2016  نوفمرب16 األربعاء
يوسف النعيمي
عضو فريق البرنامج الوطني للتسامح
دولة اإلمارات العربية المتحدة

التسامح في دولة
اإلمارات العربية المتحدة
أتت محارضة "التسـامح يف اإلمارات" لتسـليط الضوء عىل استراتيجية
 انطالقـاً مـن الربنامـج،التسـامح يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة
 من قبل مجلس2016  الذي اعتُمد يف شـهر يونيـو،الوطنـي للتسـامح
 إذ تنطلـق دولـة اإلمارات العربية املتحدة من ثوابت راسـخة،الـوزراء
تحـرص مـن خاللهـا على تعزيـز عالقاتهـا على أسـاس مـن االحترام
املتبـادل والتفاهـم والحـوار والتعـاون ونبـذ جميـع أشـكال اإلرهـاب
.والعنـف والتطرف
 مـن خلال اعتامد،وتسـعى دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة
 إىل ضمان اسـتمرارية ودميومـة ترسـيخ قيـم،استراتيجية التسـامح
التسـامح والتعايـش والسلام واحترام التعدديـة الثقافيـة والقبـول
 ونبـذ،باآلخـر فكريـاً وثقافيـاً ودينيـاً وطائفيـاً يف املجتمـع مـن جهـة
العنـف والتطـرف واإلرهـاب والكراهيـة والعصبية والتمييـز واإلقصاء
.مـن جهـة أخرى
وتطـرق املحـارض إىل األسـس التـي بُني عليهـا الربنامج الوطني
 وإىل املحـاور الرئيسـية للربنامـج وأهـم املبـادرات يف كل،للتسـامح
 باإلضافـة إىل التدابير واإلجراءات التي اتخذتهـا دولة اإلمارات،محـور
العربيـة املتحـدة يف سـبيل تعزيـز قيم التسـامح والوئـام ونبذ العنف
.ًوالتطـرف محلياً وإقليميـاً ودوليا
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Monday, November 28, 2016

Dr. Khalifa Ali Al-Suwaidi
Academic and Media Figure, UAE University
United Arab Emirates

Commemoration Day and the
Federation Journey: Reflections on the
Values of Gratitude and Generosity
While the roots of the United Arab Emirates civilization are
deeply entrenched in history, the country – as we know it
today – was not established until 1971 when Britain withdrew
from the Arabian Gulf region, leaving for its leaders the
task of taking key historic decisions. This is how the UAE
federation was created and its foundations laid down by the
late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan (may God rest his
soul in peace) and his brothers, the members of the Federal
Supreme Council. Since day one, human capital has been at
the heart of development efforts. President of the UAE HH
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan (may God protect him)
has continued these development efforts including launching
an empowerment plan generating historic decisions and
instituting federal and local strategic plans aimed at ensuring
the welfare of citizens. We still benefit from these national
achievements until today.
Along with its domestic development efforts, the UAE
extended a helping hand beyond its borders, defending the
oppressed and assisting those in dire need of help irrespective
of their religion or race. In this context, the UAE contributed
to peacekeeping operations in Lebanon, Afghanistan
and Bosnia and Herzegovina, and the UAE armed forces
participated in liberating Kuwait and restoring legitimacy
in Yemen. It was God's will that the UAE has its share of
martyrs, whose sacrifices teach us lessons in how to love our
country, defend it and be loyal to its leadership. This lecture
will present lessons to be learned from Commemoration
Day, including the significance of the statement by HH
Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of
Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the Armed
Forces (may God protect him) that "Our Home is United."
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2016  نوفمرب28 االثنني
 خليفة علي السويدي.د
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة،أكاديمي وإعالمي
دولة اإلمارات العربية المتحدة

:يوم الشهيد والمسيرة االتحادية
قراءة في معاني الوفاء والعطاء
 فـإن،لئن امتـدت الجـذور التاريخيـة لإلمـارات طويلاً يف الزمـن
العـامل اليـوم يعـرف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة انطالقـاً من
 عندمـا غـادرت بريطانيـا الخليـج،م1971 تاريـخ تأسيسـها عـام
 فكان. تاركـة لقيادة املنطقـة أمر اتخاذ قراراتهـا التاريخية،العـريب
، بـإذن اللـه تعـاىل،هـذا االتحـاد الـذي وضـع أركانـه املغفـور لـه
 وإخوانـه، طيـب اللـه ثـراه،الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان
، ومنـذ اليـوم األول للتأسـيس.أعضـاء املجلـس األعلى لالتحـاد
 وقـد أكمل مسـار.كان اإلنسـان محـور التنميـة الحقيقيـة للوطـن
 رئيس،التنميـة صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايد آل نهيـان
 التـي تبلورت، فأطلق خطـة التمكني، حفظـه اللـه ورعـاه،الدولـة
 وتلا ذلـك الكثير مـن االستراتيجيات،عنهـا قـرارات تاريخيـة
 فكانت، الهادفة إىل االرتقاء مبجتمع السـعداء،االتحاديـة واملحليـة
.الكثير مـن اإلنجـازات الوطنيـة التـي نجنـي مثارهـا اليـوم
الخية
ّ  فقـد امتدت أياديهـا،وألن اإلمـارات دولـة حضاريـة
خـارج حدودهـا؛ لنرصة املظلوم وإغاثـة امللهوف من دون نظر إىل
ديـن أو عـرق فـكان لدولة اإلمـارات العربية املتحدة إسـهامات يف
 وشاركت،حفظ السلام يف لبنان وأفغانسـتان والبوسـنة والهرسـك
قواتنـا املسـلحة يف حـرب تحريـر الكويـت وإعـادة الرشعيـة إىل
 نتعلم من، وكان قـدر اللـه أن يختـار شـهداء من اإلمـارات،اليمـن
 وقـد.تضحياتهـم حـب الوطـن وصيانـة أمنـه واإلخلاص لقيادتـه
،اسـتعرضت هـذه املحـارضة دروسـاً مستشـفة مـن يـوم الشـهيد
عب عنه صاحب السـمو الشـيخ محمـد بن زايد آل
ّ لعـل أهمهـا ما
، نائـب القائـد األعىل للقوات املسـلحة، ويل عهـد أبوظبـي،نهيـان
.) بقولـه إن (البيـت متوحد،حفظـه اللـه
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Wednesday, December 14, 2016

Mohammed Al-Hammadi

Editor-in-Chief, Al Ittihad Newspaper
Executive Director for Editing and Publishing,
Abu Dhabi Media Company, United Arab Emirates

"Read with the ECSSR"
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2016  ديسمرب14 األربعاء
محمد الحمادي
رئيس تحرير جريدة االتحاد
 شركة أبوظبي لإلعالم،المدير التنفيذي للتحرير والنشر
دولة اإلمارات العربية المتحدة

""اقرأ مع مركز اإلمارات

Since its establishment almost 25 years ago, the Emirates
Center for Strategic Studies and Research (ECSSR) has
been successful in achieving its goal of encouraging
reading, writing, translation and research; it has topped
Arab research centers in terms of publishing, with
more than 1100 publications, including original books,
translated books, studies, lectures, conference books,
research papers and special publications.

،"لقـد نجـح "مركـز اإلمـارات للدراسـات والبحـوث االستراتيجية
 يف تحقيـق أهدافـه املتمثلـة يف،منـذ تأسيسـه قبـل زهـاء ربـع قـرن
تشـجيع حركـة التأليـف والرتجمـة والبحـث؛ فأصبـح من أكثر املراكز
البحثيـة العربيـة إصـدارا ً للكتـب؛ إذ بلـغ مجمـوع عـدد الكتـب
 بين كتـب أصيلـة ومرتجمـة1100 التـي أصدرهـا إىل اآلن مـا يناهـز
 باإلضافة إىل كتب املؤمتـرات واألوراق البحثية،ودراسـات ومحـارضات
.واإلصـدارات الخاصـة

In producing this large number of works, the ECSSR's
focus was not limited to quantity, but extended to quality
as well; its publications cover key issues of priority for
the UAE society as well as the Gulf and Arab regions.
These publications have become important sources of
documented information and main references for studies
and research. As part of its initiative for the “Year of
Reading 2016”, the ECSSR has distributed over 150,000
books to more than 480 public and private entities in all
seven emirates of the country.

 مل يهتم بالحرص،وهـذا اإلنتـاج العلمـي الغزير ملركز اإلمـارات
 إذ، وإمنـا اهتـم كذلـك بنوعيـة الكتـب وجودتهـا،على كثرة عددهـا
تطـرح إصـدارات املركـز موضوعـات مهمـة وذات أولويـة بالنسـبة
 وتُعـ ّد تلـك،إىل املجتمـع اإلمـارايت وإىل املنطقـة الخليجيـة والعربيـة
ً  ومرجعاً معتمدا،مهمً السـتقاء املعلومـات املوثقة
ّ ً اإلصـدارات مصدرا
.للبحث والدراسـة

In addition, the ECSSR has one of the largest libraries
in the country, namely the UAE Federation Library,
which holds numerous books, references, encyclopedias,
periodicals, private documents, official reports and
electronic databases. In total, the holdings of this library
exceed one million items in both Arabic and English,
covering the Center’s areas of interest. As such, the
ECSSR is truly a distinguished cultural and academic
entity that has enriched Arab libraries with serious
academic and scientific publications, thereby enhancing
cultural interaction all over the world.
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وتجـدر اإلشـارة إىل أن املركـز قـد قـام مببـادرة خاصـة مبواكبـة
480  ألف كتاب عىل أكثر من150  إذ قـام بتوزيـع أكثر،عـام القـراءة
 ويتوفّـر املركز عىل. يف جميع إمـارات الدولة،جهـة حكوميـة وخاصـة
 التـي،" وهـي "مكتبـة االتحـاد،واحـدة مـن أكبر املكتبـات يف الدولـة
تضـم الكثير من الكتب واملراجع العلمية ودوائـر املعارف والدوريات
ومجموعـة من الوثائـق الخاصة والتقارير الرسـمية والخرائط وقواعد
 وهـي، وقـد ناهـزت يف مجملهـا مليـون مـادة،البيانـات اإللكرتونيـة
 فنحن. باللغتني العربية واإلنجليزية،تغطـي مجاالت اختصاص املركـز
 وهـذا ليس بغريب عىل،بحـق إزاء رصح علمـي وثقـايف وقرايئ متميز
مركـز جعـل مـن أهدافه تشـجيع حركـة البحـث والتأليـف والرتجمة
 وإغنـاء املكتبة العربية بالكتب املتميزة والدراسـات،يف العـامل العـريب
. وتعزيـز التفاعل الثقايف عبر العامل،الجـادة
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Wednesday, December 21, 2016

Dr. Ali bin Tamim

Director-General of Abu Dhabi Media
United Arab Emirates

Moral Education as the Basis for
Building Nations
In his lecture entitled “Moral Education as the Basis for
Building Nations,” Dr. Ali bin Tamim examined the conceptual
evolution of moral education, including its philosophical
roots (as envisaged by the ancient Greek philosophers),
its association with building society and the nation, and
the relationship between the two. Dr. Tamim explored the
opinions of various philosophers, sociologists and thinkers
concerning this topic, including the question of ethics among
Arabs and Muslims. He also distinguished between the social,
philosophical and political dimensions of moral education on
the one hand and its religious dimension on the other.
Dr. Tamim then discussed the important role moral
education plays in today’s complicated society, which has
turned the concept of national identity into a potential source
of threat.
The lecture also covered the new Moral Education
Initiative, as envisioned by His Highness Sheikh Mohamed
bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and
Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces
(may God protect him), and how this initiative can overcome
various challenges. Finally, Dr. Tamim proposed effective and
sustainable solutions.
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2016  ديسمرب21 األربعاء
 علي بن تميم.د
المدير العام لشركة أبوظبي لإلعالم
دولة اإلمارات العربية المتحدة

التربية األخالقية أساس بناء األمم
اسـتعرض الدكتـور علي بـن متيـم يف محارضتـه بعنـوان "الرتبيـة
األخالقيـة أسـاس بنـاء األمم" التطور الذي شـهده مفهـوم الرتبية
 كما متثلهـا قدمـاء، بـدءا ً مـن جـذوره الفلسـفية،األخالقيـة
 ومـرورا ً بتطـور هـذا املفهـوم وارتباطـه ببنـاء،فالسـفة اليونـان
 حيـث عـرض آراء مختلـف،الدولـة واملجتمـع والعالقـة بينهما
 قبـل أن،الفالسـفة واملفكريـن وعلماء االجتماع حـول املسـألة
ً  مميزا،يصـل إىل تجليـات سـؤال األخلاق عند العـرب واملسـلمني
يف ذلـك بين البعـد االجتامعـي الفلسـفي والسـيايس ملفهـوم
. وبين بعدهـا الدينـي،الرتبيـة األخالقيـة
وبعـد عرضـه املفاهيمـي العميـق ملـا يتعلـق مبوضـوع
 توقـف املحـارض عنـد الـدور الـذي ميكنهـا أن،الرتبيـة األخالقيـة
 الـذي صـار يتسـم بتعقيـدات كثيرة،تلعبـه يف عاملنـا املعـارص
.تحـ ّول معهـا مفهـوم الهويـة الوطنيـة إىل عامـل تهديـد
 كام وضع،وقـد تنـاول املحـارض مبـادرة الرتبيـة األخالقيـة
 ويل،رؤيتهـا صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان
 حفظـه،عهـد أبوظبـي نائـب القائـد األعلى للقـوات املسـلحة
 ودورهـا يف التصـدي ملختلـف التحديـات ومـا تقرتحـه مـن،اللـه
.حلـول فعالـة ومسـتدامة
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Wednesday, January 4, 2017

Khaled Omer Benguega

Media Adviser to the Arab Writers Union
United Arab Emirates

Arab Armies and the Nation-State
Local and international talks about the role of Arab armies
have garnered much concern among observers since the end of
2010. With time, these talks developed into a political position
by some peaceful opposition parties and many violent actors,
particularly terrorist groups. The media helped provide a general
climate for waging continuous wars through a media discourse
that threatens the pillars of the nation state and questions the
patriotism of armies and their leaders. This signals a change in
the system of laws and values that define the role of armies in
Arab states.
Thus, there is a need to discuss the role of Arab armies in
the current stage through: 1) deconstructing the relationship
between the civil authority and the military; 2) exploring the
apparent and covert goals of the repeated local and international
calls to distract armies from their national role; and 3) defining
the future role of those armies amidst global militarization
and the call for a wide scale use of force, as articulated in the
discourse of extremist parties.
This lecture also sought to present a future outlook based
on current data to explain the risks armies will face as a result of
being involved in protecting the domestic front alongside their
traditional role in maintaining the sovereignty and integrity of
the state. These risks will make it difficult for these armies to
perform their duty, as regional and international powers flock to
dominate Arab states.
On the other hand, the lecture tried to answer some
problematic questions: Are Arab armies hostile towards
democracy and desire to put an end to it? Or do they seek to
protect it and act as facilitators? As Arabs, do we give priority
to military or civil organizations? Do Arab armies hold similar
positions as the ruling government? Are they closer to the people
or to the government? What gives them legitimacy? What are the
separating lines between the role of the armies and the role of
other institutions? The lecture raised these questions, alongside
others, within a comprehensive vision.
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2017 يناير4 األربعاء
خالد عمر بن ققه
المستشار اإلعالمي لالتحاد العام لألدباء
 دولة اإلمارات العربية المتحدة- والك ّتاب العرب

الجيوش العربية والدولة الوطن ّية
شـغل الحديـث عـن الجيـوش العربيـة على الصعيديـن املحلي والدويل
 وتحـ ّول مع،2010 الحيـز األكبر مـن اهتاممـات املراقبين منذ نهاية عـام
 وكثري من،الوقت إىل موقف سـيايس من بعض أطراف املعارضة السـلمية
، وبخاصة الجامعـات اإلرهابية،ًالقـوى التـي تتّخذ العنف أسـلوباً ومنهجا
وقد سـاعدت وسـائل اإلعالم عىل توفري مناخ عام لشـ ّن حروب متواصلة
 ويٌشـكَّك يف وطنية،ضمـن خطـاب إعالمـي يهـدد أركان الدولـة الوطنيـة
 األمـر الـذي يَ ِشي بتحـ ّول منتظـر يف منظومـة القوانني،الجيـوش وقادتهـا
. التـي تحـدد دور الجيـوش يف دولنا العربية،والقيـم
هكـذا إذن يصبـح مـن الضروري تنـاول دور الجيـوش العربيـة يف
،ً مـن خلال تفكيـك العالقة بين العسـكري واملـدين أوال،املرحلـة الراهنـة
والبحـث يف األهـداف الظاهرة والخفية للدعـوات املتكررة إلبعاد الجيوش
 وتحديـد الدور،ًعـن دورهـا الوطنـي من ِقبـل أطراف محليـة ودولية ثانيا
املسـتقبيل لتلـك الجيـوش يف ظـل عسـكرة العـامل والدعـوة إىل اسـتعامل
.ً كام هو األمر يف خطابـات األحزاب املتطرفة ثالثا،القـوة على نطاق واسـع
غير أن هـذه املحـارضة مل تقـف عنـد البحـث يف دور الجيـوش
، والعالقة التفاعلية والتكاملية بينهام فحسـب،العربية يف الدول الوطنية
 لتبيان ما سـيرتتب،وإمنـا اسـترشفت املسـتقبل بناء عىل معطيـات راهنة
،مـن مخاطـر على الجيـوش – جـراء اضطالعهـا بحامية الجبهـة الداخلية
مـع مواصلتهـا دورهـا التقليـدي يف الحفاظ عىل الدولة وسـيادتها – وهي
 يف ظـل تكالب أممي،سـتعس على الجيـوش أمر القيـام مبهامها
مخاطـر
ّ
.لقـوى إقليميـة ودوليـة عىل الـدول العربية
وعلى صعيـد آخر سـعت املحـارضة إىل تقديم إجابات عن أسـئلة
 هـل الجيـوش:مطروحـة – متثـل إشـكاليات – منهـا على سـبيل املثـال
 أم إنهـا حاميـة لهـا ومحققة،العربيـة معاديـة للدميقراطيـة و ُملغيـة لهـا
 أم للعمل املدين؟،لهـا؟ وهـل األولوية يف حياتنا العربية للعمل العسـكري
وهـل الجيـوش العربيـة واحـدة يف موقفها من أنظمة الحكـم؟ وهل هي
 أم إىل الحكومـات؟ وما رشعيـة وجودها؟ وما الحدود،أقـرب إىل الشـعوب
الفاصلة بني دور الجيوش ودور املؤسسـات؟ تلك األسـئلة وغريها طُرحت
.يف املحـارضة ضمن رؤية شـمولية
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Lecture Series No. (460)

Wednesday, February 1, 2017

Dr. Sultan Mohammed
Al-Nuaimi

Academic and Researcher on Iranian Affairs
United Arab Emirates

Employing Rhetoric in the
Iranian Media Strategy
Media is one of many important tools that governments
and regimes rely on to implement their domestic and
foreign policies. When forming their strategic plans,
governments use media as an important tool to achieve
their goals. Therefore, it is important to pay close
attention to the development of the strategic plans of
the media sector.
By applying this to the Iranian media strategy,
an observer of Iranian media outlets cannot help but
notice that the Iranian regime uses media to convey its
messages at both national and international levels. The
use of language and the careful choice of words and
phrases are effective tools that serve this strategy and
highly contribute to the overall agenda of the Iranian
regime.
Given the importance of this aspect and its effects
beyond Iranian borders, this lecture shed light on the
concepts, fields and goals of the media strategy. The speaker
then explored the Iranian media strategy and provided a
number of examples to demonstrate how language and
images are used to achieve those desired goals.

467
Al Hasad_Arb Eng Lectures_1.indd 467

)460( سلسلة محاضرات

2017 فرباير1 األربعاء
 سلطان محمد.د
النعيمي
أكاديمي وخبير في الشؤون اإليرانية
دولة اإلمارات العربية المتحدة

توظيف اللغة في
االستراتيجية اإلعالمية اإليرانية
يـأيت اإلعلام بوصفـه إحـدى الركائز املهمة التي تعتمـد عليها األنظمة
 وتأسيسـاً عىل.والحكومـات يف تنفيـذ سياسـاتها الداخليـة والخارجية
ذلـك ينطلـق املخطـط االستراتيجي لدولـة مـا مـن وضـع الخطـط
لتحقيـق األهـداف االستراتيجية لتلك الدولة التي يلعـب اإلعالم دوره
 األمـر الـذي يدفـع بـدوره إىل إفـراد مسـاحة مهمـة،امللمـوس فيهـا
.لوضـع خطـط استراتيجية يف الجانـب اإلعالمـي
وحين يتـم إسـقاط هـذا األمـر على االستراتيجية اإلعالميـة
 توظيـف النظـام،اإليرانيـة يالحـظ املتتبـع لوسـائل اإلعلام يف إيـران
 ويأيت.اإليـراين لهـا لنقـل رسـالته عىل السـاحتني الداخليـة والخارجيـة
توظيـف اللغـة وانتقـاء املصطلحات والعبارات بوصفهـا منطلقاً وأداة
فعالـة لخدمـة تلـك االستراتيجية والدفـع بهـا خدمـ ًة لالستراتيجية
.العامـة للنظـام اإليـراين
 وملا لـه من تأثري يسير خارج،وانطالقـاً مـن أهميـة هـذا األمـر
 جـاءت هـذه املحـارضة لتسـليط الضـوء على مفهـوم،حـدود إيـران
 حيث تطـرق املحارض إىل،االستراتيجية اإلعالميـة وميادينهـا وأهدافها
االستراتيجية اإلعالميـة اإليرانيـة وتوظيفهـا اللغـة عـن طريق دراسـة
. وتوظيف ذلك سـواء مـن خالل الكلمـة أو الصورة،عـدد مـن األمثلـة

Emirates Lectures Series

1/8/2019 12:02:13 PM

Lecture Series No. (461)

Wednesday, February 8, 2017

Dr. Mohanad Diab

Consultant Medical Oncologist at
NMC Specialty Abu Dhabi Hospital

Dr. Abdulkader Awad
CEO at Balsam Health Services

World Cancer Day 2017
Cancer Patient Care Society - RAHMA
This lecture was delivered within the framework of the
Cancer Patient Care Society – Rahma’s awareness campaign
and community education efforts, with the goal of providing
humanitarian, material, psychological, and social support to
cancer patients to raise their spirits, alleviate their suffering,
and inspire hope.
Statistics indicate that there are 1729 new cancer cases
in Abu Dhabi in 2012 (28% among UAE nationals, and 72%
among foreign residents). In 2017, it is expected that 4500 new
cancer cases will be registered (12 new cases every day).
Cancer comprises a wide range of diseases (more than
200 diseases), which result in an uncontrolled and extensive
growth of abnormal cells. Cancer cells lose control of growth
and the self-destruction process when they are damaged; thus,
they exert pressure over the healthy cells.
Early detection of cancer is of paramount importance, as
it can avert growth and the spreading of the disease to other
parts of the body.
Resorting to a second medical opinion is not common in
Arab societies. The remarkable thing in this regard is that there
is a gap between medically advanced countries and third world
countries. Yet, it is noteworthy that the United Arab Emirates
is occupying an advanced position in the region, and in the
Arab world in general. The second medical opinion should
be neutral and disassociated from all commercial or medical
activities (does not aim to provide medical care).
Statistics also show that cancer patients’ survival rate had
increased from 10% in 1913 to 66% in 2003. Moreover, there
are still ongoing scientific researches in this field, and there
have been major steps forward in this regard.
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2017  فرباير8 األربعاء
 مهند دياب.د
استشاري طب األورام لزراعة نقي
"العظام مستشفى "إن إم سي

 عبدالقادر عوض.د
 شركة بلسم المتحدة،المدير التنفيذي

2017 اليوم العالمي للسرطان

 رحمة- جمعية رعاية مرضى السرطان
قُدمـت هـذه املحـارضة يف إطار جهود جمعية رعايـة مرىض الرسطان
 وتقديـم الدعـم،"رحمـة" مـن أجـل نشر الوعـي وتثقيـف املجتمـع
اإلنسـاين واملـادي والنفسي واالجتامعـي لرفـع الـروح املعنويـة ملرىض
.الرسطـان والتخفيـف مـن معاناتهـم وإدخـال األمل إىل نفوسـهم
 حالـة إصابـة جديـدة1729 وتشير اإلحصائيـات إىل أن هنـاك
، منهـا بين املواطنين%28 ،2012 مبـرض الرسطـان يف أبوظبـي عـام
4500  يُتوقـع أن يكـون هنـاك2017  ويف عـام. بين املقيمين%72و
.ً إصابـة جديـدة يوميـا12 إصابـة جديـدة مبعـدل
 عبـارة عـن مجموعـة كبيرة مـن األمـراض (أكثر،والرسطـان
. مـرض) تتضمـن منـوا ً غير منضبط ومنتشر للخاليا الشـاذة200 مـن
،وتفتقـد الخاليـا الرسطانيـة السـيطرة على عمليـة النمـو والتكاثـر
كما أنهـا تفتقـد خاصـة التدمير الـذايت عندمـا تصبـح تالفـة وتبدأ يف
.مزاحمـة الخاليـا السـليمة
إن الكشـف املبكـر عـن اإلصابـة مبـرض الرسطـان أمـر حيـوي
. والسـيطرة عليـه،للغايـة؛ حتـى ميكـن تفـادي تفاقـم املـرض
يبـدو موضـوع الـرأي الطبـي الثـاين أمرا ً مسـتج ّدا ً بالنسـبة إىل
 واملالحظـة الرئيسـية أن مثـة فجـوة بين الـدول.املجتمعـات العربيـة
 وتجدر اإلشـارة إىل أن دولة.املتقدمـة طب ّيـاً وسـائر دول العـامل الثالث
اإلمـارات العربيـة املتحـدة تحظى مبكانة متقدمة قياسـاً بدول الجوار
 ومـن رشوط الـرأي الطبـي الثـاين أن.واملنطقـة العربيـة بشـكل عـام
.)يكـون حياديّـاً وغير مرتبط بـأي عمل تجاري أو طبـي (ليس للعالج
ومـن جهـة أخـرى فـإن اإلحصائيـات تشير أيضـاً إىل أن معـدل
%10 البقـاء على قيد الحياة بالنسـبة إىل مرض الرسطـان قد ارتفع من
 كما أن األبحاث العلمية ملكافحة هذا،2003  عـام%66  إىل1913 عـام
.املـرض ال تـزال متواصلة وتحقق مسـتويات كبيرة من التقدم
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Dr. Izzeldin Abuelaish
Associate Prof. of Global Health
University of Toronto, Canada
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2017  مارس8 األربعاء
 عزالدين أبوالعيش.د
األستاذ المشارك في الصحة العالمية
 كندا،جامعة تورنتو

From Pain to Hope: Achieving Peace
and Human Dignity in the Middle East

 تحقيق السالم:من األلم إلى األمل
وكرامة اإلنسان في الشرق األوسط

I believe that the most important factor required to move
forward in life is to know exactly what you want and
to have a plan to achieve your goals, regardless of the
challenges you face. Since my childhood, I have realized
that my suffering as well as all other suffering in this world
is caused almost entirely by human beings. Nevertheless,
hope is also produced by people and life has taught me
that nothing is impossible. Throughout the years, I have
come to know the meaning of suffering, the loss of loved
ones and the concept of security and peace.
As a physician, I have learned the meaning of life
and death, and how a human being is born and dies.
I have seen hope in the birth of newborns and have
witnessed the passing of my three daughters, who died as
martyrs. I have found solace in having faith, being patient,
anticipating God’s reward, being liberated from fear,
acting responsibly, and moving on.
We need to strengthen our children through
education, understanding and resilience. We need to
strengthen our will and desire to face challenges and
seize opportunities whenever they arise. This will help us
achieve the security and peace that we all seek. We need
to cooperate to achieve security, freedom and justice for
all—only in this way can we ensure peace for all.

 وإعداد،إن أهـم أسـس املضي قدماً هـو معرفة ما تريـده بالضبط
 ومنـذ طفولتـي. مهما كانـت التحديـات،خطـة لتحقيـق ذلـك
أدركـت أن معانـايت وكل معانـاة يف هـذا العـامل هـي مـن صنـع
 علمتنـي الحياة أن. وأن األمـل أيضـاً مـن صنـع اإلنسـان،اإلنسـان
 أدركـت معنـى املعانـاة وفقـدان.ال يشء مسـتحيل على اإلطلاق
.األحبـة وأدركـت مفهـوم األمـن والسلام
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 وكيـف يولـد،تعلمـت كطبيـب معنـى الحيـاة واملـوت
 كما، رأيـت األمـل يف األطفـال حديثـي الـوالدة،اإلنسـان وميـوت
 مل أجـد مخلّصـاً سـوى اإلميـان.شـهدت استشـهاد بنـايت الثلاث
 والتحـرر مـن الخـوف وتح ّمـل املسـؤولية،والصبر واالحتسـاب
.ًواملضي قدمـا
نحـن بحاجـة إىل تحصين أبنائنـا بالتعليـم والفهـم واملرونة
 علينـا أن نقـوي إرادتنـا ورغبتنـا ملواجهـة التحديـات.اإليجابيـة
 وهـذا سيسـاعدنا على تحقيـق.واغتنـام الفرصـة مـرة تلـو املـرة
 نحـن بحاجة.ًاألمـن والسلام الـذي نؤمـن بـه ونريـده لنـا جميعا
، والعدالـة للجميع،إىل التعـاون مـن أجـل تحقيـق األمن والحريـة
.والتـي تضمـن السلام للجميع

Emirates Lectures Series

1/8/2019 12:02:14 PM

Lecture Series No. (463)

)463( سلسلة محاضرات

Wednesday, April 12, 2017

2017  إبريل12 األربعاء

Dr. Maria Bennani

 ماريا بناني.د

Deputy Director of the “Lalla Salma
Foundation – Cancer Prevention and Treatment”
Kingdom of Morocco

The Role of Civil Society in Addressing
Cancer Challenges in Developing
Countries

مديرة مساعدة بمؤسسة لال سلمى لعالج
السرطان والوقاية منه
المملكة المغربية

تحديات التعامل مع مرض السرطان
 دور المجتمع:في البلدان النامية
المدني

This lecture examined the possibility of effectively سـلطت هـذه املحـارضة الضـوء على إمكانية السـيطرة بشـكل فعال
controlling cancer in a developing country and  وقدمـت أمثلـة لحـاالت تكللـت، ٍعلى مـرض الرسطـان يف بلـد نـام
introduced cases that have been successful in this
.بالنجـاح يف هـذا اإلطـار
endeavor.
ونظـرا ً إىل وجـود فروقـات شاسـعة بين األهـداف الوطنيـة
Since there are vast differences in the national  فـإن هـذه،املرسـومة وقـدرات املجتمعـات املدنيـة والحكومـات
objectives and capacities of civil societies and
املحـارضة رشحـت كيـف ميكـن لهـذه األطـراف التوصـل إىل صياغـة
governments, this lecture explained how these two
parties can forge an understanding relationship that عالقـة تفا ُهـم مـن شـأنها تحسين مسـتوى السـيطرة الفعالـة على
.مـرض الرسطـان
promoted effective cancer control.
Based on existing models in other similar countries,
the lecture described how a close partnership between
an NGO representing civil societies – here, Lalla Salma
Foundation – and a government entity – the Ministry
of Health – can transform cancer into a manageable
disease in Morocco. Any cancer patient, regardless of
income or social class, has the opportunity to receive
adequate treatment despite the high costs.
The lecture also sought to answer further questions:
How to ensure the sustainability of an NGO’s actions
in the public health system? How to generate funds for
cancer treatment in developing countries? What is the
most effective strategy for cancer control? And what are
the roles of different stakeholders?

سلسلة محاضرات اإلمارات

Al Hasad_Arb Eng Lectures_1.indd 470

 وضحـت،وانطالقـاً مـن منـاذج معتمـدة يف بلـدان مامثلـة
املحـارضة أنـه ميكـن لرشاكـة متينـة بين منظمـة غير حكوميـة متثل
 والجهة،املجتمعـات املدنيـة؛ كمؤسسـة لال سـلمى عىل سـبيل املثـال
الحكوميـة (وزارة الصحـة) أن تحـول الرسطان إىل مرض ميكن التعامل
 بصرف، إذ يحظـى كل مصـاب بالرسطـان.معـه بنجـاح يف املغـرب
 بفرصة الحصول،النظـر عـن مدخولـه أو انتامئـه الطبقي يف املجتمـع
.على العلاج املالئـم بالرغـم مـن ارتفـاع كلفته

وسـ َعت املحـارضة أيضـاً إىل تقديـم إجابـات عـن الكثير
َ
 كيـف ميكـن ضمان اسـتمرارية عمـل: منهـا،مـن األسـئلة األخـرى
املنظمات غير الحكوميـة يف إطـار نظـام الصحـة العموميـة؟ وكيـف
ميكـن توفير التمويـل لعلاج الرسطـان يف البلـدان الناميـة؟ ومـا هـي
أكثر االستراتيجيات فعاليـة للسـيطرة على الرسطـان؟ وما هـي أدوار
مختلـف الجهـات املعنيـة بهـذا الشـأن؟
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Wednesday, April 26, 2017

Fathia Mahmood Siddiq
Educational Expert

Creative Writing at the Basic
Education Stage and Its Relation
with Moral Education
For various reasons, the education system in the Arab
world has generally failed to develop pupils’ cognitive skills.
This has prevented them from building a set of guiding
and balanced values in line with universal human values,
such as righteousness, goodness, beauty and tolerance, and
then implementing them in their daily lives. Children have
become unable to respond to the requirements of their
surrounding environment, thus many negative behaviors
have emerged, including the breakdown of security and
deviation from morality, both of which are weakening our
Arab societies. Here lies the importance of creative writing
as one of the tools that can develop and improve cognitive
skills at the basic education stage.
Studies have proven that processes of shaping and
reshaping the mental structure, building thinking tools,
setting up values and developing skills are achieved
through the written language. It has also been confirmed
that there are relations between cognition, as a thinking
process, and behavior, as a practical reflection of the
instilled ideas and values. The acquired positive values then
lead individuals toward the right behavior. This proves the
close relationship between language and moral education,
the role of which consists of building individuals who can
assume responsibility, are self-disciplined, aware of the
consequences of their acts, capable of making distinctions
and choices at an early age and able to empathize with other
people and coexist with them. Such values, if acquired,
can make it possible for individuals to reject violence,
extremism and fanaticism and possess the essential
immunity against destructive and negative thoughts.
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2017  إبريل26 األربعاء
فتحية محمود صديق
خبيرة تربوية

الكتابة اإلبداعية في المرحلة
األساسية للتعليم وارتباطها
بالتربية األخالقية
، بشـكل عـام،مل تنجـح املنظومـة التعليميـة يف الوطـن العـريب
 ومل متكنهم، يف تطويـر اإلدراك لـدى املتعلمين،وألسـباب مختلفـة
مـن بنـاء منظومـة قيـم إرشـادية متوازنـة تتناغـم مـع القيـم
اإلنسـانية الكونيـة؛ كالحق والخير والجامل والتسـامح وتطبيقاتها
 وقـد عجـز األطفـال عن االسـتجابة الحتياجات.يف الواقـع املعيـش
 ومـن، وظهـرت الكثير مـن الظواهـر السـلوكية السـلبية،بيئتهـم
 االنفلات األمنـي واالنفلات األخالقـي اللـذان تصدّعـت:أهمهـا
.بسـببهام مجتمعات ُنـا العربيـة
وتـأيت أهميـة الكتابـة اإلبداعيـة بوصفها محـورا ً من محاور
،اللغـة يف تطويـر وتنميـة اإلدراك يف مرحلـة التعليـم األسـايس
حيـث أثبتـت الدراسـات أن عمليـات صياغـة الرتكيبـة الذهنيـة
وإعـادة تشـكيلها وتكويـن وسـائل التفكري وتأسـيس القيم وتنمية
 كما تبني أنـه توجد عالقة. إمنـا تتـم عبر اللغـة املكتوبة،املهـارات
 وبني السـلوك، بوصفـه عمليـة مـن عمليـات التفكير،بين اإلدراك
.بوصفـه ترجمـة عمليـة ملـا اسـتقر يف الذهـن مـن أفـكار وقيـم
،فالقيـم اإليجابيـة املكتسـبة تدفـع األفـراد نحو السـلوك املطلوب
 التـي،مـا يؤكـد العالقـة الوطيـدة بين اللغـة والرتبيـة األخالقيـة
 واملدرك لعواقب،ً املنضبط ذات ّيا،ت ُعنى بتنشـئة اإلنسـان املسـؤول
 والقادر، والقـادر على التمييـز واالختيار منذ سـن مبكـرة،أفعالـه
 وهـي قيـم تُ كّـ ُن الفـرد،على اإلحسـاس باآلخـر والتعايـش معـه
 وتوفر له،عبر اكتسـابه لهـا من نبـذ العنف والتطـرف والتعصـب
.الحصانـة الالزمـة ضـد األفـكار الهدامـة املحبِطة
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Wednesday, May 10, 2017

Dr. Walid Moubarak

Professor of Political Science, Lebanese American
University, Former Member of the Presidential Steering
Committee on National Dialogue in Lebanon

The Lebanese National Dialogue:
An Experiment Beyond External
Mediation
The withdrawal of the Syrian military from Lebanon in
2005 placed unprecedented pressure on Lebanese leaders, as
outside influences have always been present at the dialogue
table due to Lebanon’s geographic location, sectarian
structure and the affiliation of some of its groups to outside
interests. The 2011 Arab uprisings and the ongoing Syrian
quagmire have only added to the complexity of the situation.
The issues dealt with at the dialogue table were mostly of
a regional nature, including a National Defense Strategy
(NDS) for Lebanon, which requires a more conducive
regional environment.

)465( سلسلة محاضرات

2017  مايو10 األربعاء
 وليد مبارك.د
 الجامعة اللبنانية األمريكية،أستاذ علم السياسة
عضو سابق في اللجنة التحضيرية
للحوار الوطني اللبناني

:الحوار الوطني اللبناني
تجربة تجاوزت الوساطة الخارجية
ً ضغطا2005 خلف االنسـحاب العسـكري السـوري من لبنان سـنة
 ألن التأثير الخارجي،غير مسـبوق على كاهل القيـادات اللبنانيـة
ظـل دامئـاً حـارضا ً على طاولـة الحـوار بسـبب املوقـع الجغـرايف
. ووالء بعض مجموعاتـه لجهات خارجية،والبنيـة الطائفيـة للبنـان
 واألزمـة املسـتمرة يف سـوريا مل2011 إن الربيـع العـريب يف عـام
 كما أن القضايـا التـي تـم تناولهـا على.ً يزيـدا الوضـع إال تعقيـدا
 مبا يف ذلك،طاولـة الحـوار كانـت يف الغالـب ذات طبيعة إقليميـة
 التـي تتطلـب توفير بيئـة،"استراتيجية الدفـاع الوطنـي" للبنـان
.إقليميـة أكثر مالءمة

The Baabda Declaration, for example, an offshoot of  الـذي انبثـق عـن،" "إعلان بعبـدا،فعلى سـبيل املثـال
the NDS that calls on Lebanon to follow positive neutrality استراتيجية الدفـاع الوطنـي التي تدعـو اللبنانيين إىل تبني الحياد
and disassociation from the Syrian conflict, was short lived
because of Hezbollah’s intervention in Syria on the side of  مل يسـتمر طويالً بسـبب،اإليجـايب واالبتعـاد عـن الرصاع السـوري
.تدخـل "حـزب اللـه" يف سـوريا ملصلحـة الحكومـة السـورية
the Syrian government.
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Wednesday, June 14, 2017

His Eminence Sheikh Taleb
Mohammed Yousuf Al Shehhi

Director, Department of Research and Monitoring
of Religious Publications, General Authority of Islamic
Affairs and Endowments (Awqaf), Abu Dhabi

Tolerance in Islam
Islam is a religion of tolerance and ease; its rules assert good
morals, consolidate the pillars of moderation and preserve
and maintain the rights of humanity. It has set up noble
civilizational values in their finest form, including the values
of coexistence, tolerance and solidarity. The message of the
Prophet Muhammad (pbuh) conveys mercy to the world, as
the Almighty God (Allah) says, “And We have not sent you
except as a mercy to the worlds.”
In his recommendation to his Ummah, the Prophet
(pbuh) said: “Whoever rebels against my Ummah, striking the
righteous and wicked alike and sparing not even the believers
and does not fulfill the pledge of security, then he has nothing
to do with me and I have nothing to do with him”, which has
made all humankind rejoice at the justice and good treatment
guaranteed by Sharia.
Abhorrent extremism has distorted the merciful teachings
of Islam by introducing thoughts that contradict the Prophetic
methodology; thoughts that have mapped for their followers
a road leading to extremism and fanaticism. Humanity has
never witnessed such slanderous and deviant thoughts, or such
transgressional behavior as personified by the extremists’ actions
and sayings that prescribe the killing of people, violating their
families and properties and attacking countries without any
religious restriction, conscientious mercy or sense of humanity.
The exigencies of faith seek to ensure and promote
security. The Prophet (pbuh) said, “and the believer is the one
people trust with their lives and wealth.”
As Imam Abu Hamid Al-Ghazali (May God bless his
soul) said in his talk about the purposes of the true Islam,
and the correct understanding of the purpose of Sharia: “The
objectives of the Sharia in creation are five: the protection of
religion, life, intellect, family relations and property. Everything
that advances the protection of these five fundamentals is
considered beneficial, and everything that fails to protect these
five fundamentals is considered as corruption, which should
be fought and modified to be beneficial.”
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2017  يونيو14 األربعاء
 طالب/فضيلة الشيخ
محمد يوسف الشحي
مدير إدارة البحوث ورقابة اإلصدارات
الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف – أبوظبي

التسامح في اإلسالم
 وقـد جـاءت،إن الديـن اإلسلامي الحنيـف ديـن السماحة والتيسير
 ومحافظ ًة،ومرسـخ ًة دعائم الوسـطية
ِّ ،أحكامـه مؤكِّـد ًة مـكارم األخالق
،على حقـوق اإلنسـانية وصيانتهـا؛ إذ أقامـت القيـم الحضاريـة النبيلة
 وأجلى معانيهـا؛، يف أرقـى صورهـا،كالتعايـش والتسـامح والتكافـل
: يقـول اللـه تعاىل، جـاءت رحمـ ًة للعاملين،فرسـالة النبـي محمـد ﷺ
َ " َو َمـا أ ْر َس
."ـلناك إال َر ْحمـ ًة لِل َعالَ ِمين
يرضب
ُ  " َمن خَـ َر َج على أ َّم ِتي: ألمتـه،وكانـت وصيـة النبـي ﷺ
ٍ  وال ي ِفـي لِـذي َع،ـاش مـن ُمؤ ِمنهـا
،هـد عهـدَه
َ  وال يت َح،بَ َّرهـا وفا ِج َرهـا
ولسـت ِم ْنه"؛ فسـعدت اإلنسـانية بعدل الرشيعة وحسـن
،فَلَيس ِم ِّني
ُ
.تعاملها
وإن التطرف املقيت شـ َّوه تعاليم اإلسلام السـمحة بفكر خالف
 ومل تعرف،ً  فكـ ٍر رسـم ألتباعـه طريقـاً متطرفـاً متشـددا،منهـاج النبـوة
ً وال سـلوكا،اإلنسـانية فريـ ًة أعظـم من هـذا الفكر الحائـد عن الصواب
أشـد طغيانـاً مـن أفعال هـؤالء املتطرفين وأقوالهم التي اسـتباحت بها
 وال رحمة،الدمـاء واألعـراض واألمـوال واألوطان بال رادع مـن دين ُمتَّ َبع
. وال إنسـانية ُجبِلت عىل الفطرة السـليمة،يف النفـس قامئـة
وإن مـن مقتضيـات اإلميـان تحقيـق األمـن ونشره؛ قـال رسـول
."النـاس على دمائِهـم وأموالِهـم
ُ  "وامل ُؤمـ ُن َمـن أ ِم َنـه:اللـه ﷺ
 يف معـرض حديثـه، رحمـه اللـه،وبين اإلمـام أبوحامـد الغـزايل
َّ
 املفهـوم الصحيـح ملقاصد الشرع حيث،عـن مقاصـد الديـن الحنيـف
 وهـو أن يحفـظ عليهـم: "ومقصـو ُد الشرع مـن ال َخلْـق خمسـة:قـال
 ومالهـم؛ فكل مـا يتضمن حفظ، ونسـلهم، وعقلهـم، ونفسـهم،دينهـم
 وكل ما يُف ِّوت هـذه األصول فهو،هـذه األصـول الخمسـة فهو مصلحـة
." ودفعهـا مصلحة،مفسـدة
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H.E. Dr.
Maitha Al-Shamsi

Minister of State, United Arab Emirates
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2017  أكتوبر25 األربعاء
معالي الدكتورة
ميثاء الشامسي
 دولة اإلمارات العربية المتحدة،وزيرة دولة

The Book Mother of the Nation:
Fatima bint Mubarak ... Principles and
Accomplishments

..  فاطمة بنت مبارك:كتاب "أم اإلمارات
"مبادئ وإنجازات

In her life, Her Highness “Mother of the Nation” Sheikha
Fatima bint Mubarak has adopted humane principles, shaped
by her pure instinct and sharp thought. Her clear vision
is based on the philosophy that God has given us life and
entrusted us with a mission and role to build our world to
benefit ourselves and others.
This vision has led Her Highness to uphold noble
principles of human and developmental dimensions based
on planning and research, especially in the field of women’s
empowerment, believing in their ability to build the present
and future. It is noteworthy that while planning and working
on her initiatives, Her Highness relies on sound methodology.
She also lays the practical and theoretical foundations for any
program that she believes will make a difference, leave an
impact, or help create a strong, distinguished contribution by
Emirati women.
Her Highness has given priority to the education and
empowerment of women. She has reiterated that for the
practical efforts for women’s development to succeed, those
efforts need to be in a societal context—emphasizing that no
initiative or program can succeed without prior study and
clear plans, as well as serious implementation in partnership
with government entities and civil society institutions. She
also says that it is vital to understand the economic, social,
political, and environmental circumstances and factors.
As a principled and wise individual, Her Highness sees
the importance for women to invest time and effort in all
available opportunities, thereby placing them in a stronger
position to face challenges so that they can achieve their
ambitions and aspirations. Therefore, the development
strategies set by the wise leadership require strong citizenship
in both men and women, as they are the key actors in the
prosperity and advancement of the United Arab Emirates.

اعتمـدت سـمو الشـيخة فاطمـة بنـت مبـارك "أم اإلمـارات" يف مسيرة
 وارتكزت، مبادئ إنسـانية شـكَّلتها فطرتها النقيّة وفكرها املتّقـد،حياتهـا
 عىل فلسـفة أن الله سـبحانه وتعاىل وهب،رؤيتها التي امتازت بالوضوح
لنـا الحيـاة وكلَّفنـا بتحقيـق رسـالة ودور يف إعمار هـذا الكـون وتحقيق
.النفع للـذات ولآلخرين
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هـذه الرؤيـة قـادت سـموها إىل اعتناق مبادئ سـامية ذات أبعاد
إنسـانية وتنمويـة قامئـة على التخطيـط والدراسـة وباألخـص يف مجـال
 والالفـت. إميانـاً بقدراتهـا على صنـع الحـارض واملسـتقبل،متكين املـرأة
للنظر يف شـخصية سـمو الشـيخة فاطمة بنت مبارك اعتامدها يف مسرية
 وحرصها عىل وضع األسـس،عملهـا وتدبير مبادراتهـا عىل املنهج العلمي
العمليـة والعلميـة ألي برنامـج عمـل تـرى أنـه سـيخلق فرقـاً يف إحداث
األثـر وزيـادة املخرجـات التـي مـن شـأنها صنع مشـاركة قويـة ومتميزة
.للمـرأة اإلماراتية
،فقـد أولـت سـموها موضـوع تعليـم املـرأة ومتكينهـا األولويـة
كما أكـدت أن إنجـاح الجهـود العملية لتحقيق االستراتيجيات التنموية
 إذ إنـه ال ميكن.للمـرأة ال بـ ّد مـن أن يكـون يف إطـار السـياق املجتمعـي
أن يتحقـق النجـاح ألي مبـادرة أو برنامـج عمـل دون دراسـة مسـبقة
وتخطيـط واضـح وتنفيذ جـاد يف إطار الرشاكة مع املؤسسـات الحكومية
 ويف إطار فهم الظروف والعوامل االقتصادية،ومؤسسـات املجتمع املدين
.واالجتامعيـة والسياسـية والبيئية
 ترى سـموها رضورة أن،وألنهـا شـخصية قوية مببادئهـا وحكمتها
 ما يجعلها،تعمـل املـرأة على اسـتثامر كل الفـرص والجهـود مـن حولهـا
يف وضـع أقـوى ميكّنهـا مـن مواجهـة التحديـات وتحقيـق الطموحـات
 ولهـذا فـإن االستراتيجيات التنمويـة التـي تضعهـا القيـادة.والتطلعـات
،الرشـيدة بحاجـة إىل تحقيـق املواطنـة الصالحة يف الرجال كام يف النسـاء
فهـم الفاعلـون األساسـيون يف تحقيـق االزدهـار والتقدم لدولـة اإلمارات
.العربيـة املتحدة
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األربعاء  20ديسمرب 2017
سعادة السفير
عبداهلل سيف النعيمي
سفير فوق العادة ومفوض دولة اإلمارات
العربية المتحدة لدى سيؤول  -جمهورية كوريا الجنوبية

مستقبل التبادل التجاري بين دولة
اإلمارات العربية المتحدة
وجمهورية كوريا
بـدأت محـارضة "مسـتقبل التبـادل التجـاري بين دولـة اإلمـارات
العربيـة املتحـدة وجمهوريـة كوريـا" بتقديـم خلفيـة مختصرة عـن
شـبه الجزيـرة الكوريـة ،واألحداث التي أدت إىل انقسـامها إىل دولتني:
جمهوريـة كوريـا يف الجـزء الجنـويب ،التـي تعتمـد نظامـاً دميقراطيـاً
تعدديـاً ،ونظامـاً رأسمالياً يقـوم على اقتصـاد السـوق ،وجمهوريـة
كوريـا الدميقراطيـة الشـعبية يف الجـزء الشمايل ،التـي تعتمـد نظامـاً
سياسـياً شـمولياً يتم عربه توريث السـلطة من األب إىل االبن ،ونظاماً
اقتصاديـاً شـيوعياً ،مـع إبـراز أهم معـامل التطـور االقتصـادي والتقدم
التكنولوجـي اللذيـن تحققا يف جمهورية كوريـا خالل العقود املاضية.
ودار املحـور الرئيسي للمحـارضة ،املتمثـل يف مسـتقبل التعـاون
التجـاري واالسـتثامري بين البلدين ،حول الحديث عـن مجرى العالقات
الثنائيـة بين دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة وجمهوريـة كوريـا منـذ
نشـأتها يف مطلع سـبعينيات القرن املايض ،وتطورات هذه العالقات عرب
العقـود املاضيـة حتـى تحولت إىل رشاكة استراتيجية يف عـام  ،2009مع
عـرض إحصائيـات حول التبادل التجاري واالسـتثامري ،وأبرز املرشوعات
املشتركة بين دولـة اإلمارات العربيـة املتحدة وجمهوريـة كوريا.
كما تناولـت املحـارضة ،بعـد ذلـك ،أهـم املجـاالت التي ميكن
مـن خاللهـا زيادة التبادل التجاري واالسـتثامري بني البلدين ،وتوسـيع
مجاالتـه ،مبـا يتماىش وخطـط الدولة املسـتقبلية يف هذا السـياق عن
طريـق جذب املزيد من االسـتثامرات األجنبيـة املبارشة من جمهورية
كوريـا ،ثـم اسـتعرضت يف الختـام ،خطـة السـفارة بهـذا الشـأن لعـام
 2018واألعـوام التـي تليه.
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Wednesday, December 20, 2017

H.E. Ambassador
Abdullah Saif Al-Nuaimi

UAE Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary in Seoul, Republic of Korea

The Future of Trade between the
United Arab Emirates and the
Republic of Korea
This lecture entitled “The Future of Trade between the
United Arab Emirates and the Republic of Korea” began
with a short introduction on the Korean Peninsula and
the events that caused its division into two countries:
the southern part – the Republic of Korea (ROK) – is a
pluralist democracy that adopts a capitalist system based
on a free-market economy; and the northern part – the
Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) – is a
totalitarian political system inherited from father to son
that adopts a communist economic system. The lecture
then turns to the key aspects of the ROK’s economic
development and technological advances over the past
decades.
The future of trade and investment between the
UAE and the ROK was discussed, tracing their bilateral
relations since they were first established in the early
1970s. These ties developed into a strategic partnership in
2009. Statistics on trade and investment as well as the most
important mutual projects between the countries are also
presented.
The lecture examined the most important fields in
which the UAE and the ROK can increase and expand
trade and investment, alongside the UAE’s objectives to
attract more foreign direct investment (FDI) from the
ROK. The lecture ended with a description of the UAE
Embassy’s plan to attract FDI for the year 2018 and
beyond.
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Monday, December 25, 2017

2017  ديسمرب25 االثنني

Hu Changsheng

هيو تشانغ شنغ

Director General, Organization Department
of the Communist Party of China
Fujian Province, People’s Republic of China

Promoting the Spirit of the 19th
National Congress of the Communist
Party of China
The Communist Party of China (CPC) is the ruling
political party in the People’s Republic of China. As the
world’s largest political party, it plays an important role in
the international arena.
The 19th National Congress convened in October
2017 in Beijing, China, where comprehensive principles
and a program of action for the development of both
the Party and the country were established. During
the congress, the Thought on Socialism with Chinese
Characteristics for a New Era resolution was adopted by
the CPC. The proceedings of this Congress were to have
a significant impact on both the development of China
and the world.
This lecture examined the importance of the 19th
National Congress to China, the Middle East, and the
world. It also outlined the CPC current governing
philosophy and development strategy. Moreover, the
lecture discussed China–UAE relations and explores
how the new conditions have brought about potential
opportunities for the development of bilateral ties.
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رئيس مكتب التنظيم للجنة الحزب
الشيوعي الصيني لدى محافظة فو جيان
جمهورية الصين الشعبية

19 ترويج روح المؤتمر الوطني الـ
للحزب الشيوعي الصيني
إن الحـزب الشـيوعي الصينـي هـو الحـزب السـيايس الحاكـم يف
 فهو، وبوصفه أكرب حزب سـيايس يف العامل.جمهوريـة الصين الشـعبية
.يلعـب دورا ً مهماً على السـاحة الدوليـة
 يف العاصمة2017 ُعقد املؤمتر الوطني التاسـع عرش يف أكتوبر
 حيـث تم ترسـيخ املبادئ الشـاملة ووضع برنامـج عمل لتطوير،بكين
ً  تب ّنى الحزب الشـيوعي الصيني قرارا، وخلال املؤمتر.الحـزب والدولـة
 حيـث."بشـأن "االشتراكية ذات الخصائـص الصينيـة لعصر جديـد
افترض أن يكـون ألعمال هـذا املؤمتـر األثـر الكبير يف تطـور الصين
.والعامل
كما تع ّرضـت هـذه املحـارضة ألهميـة املؤمتـر الوطنـي
 وأبرزت. والعـامل، والشرق األوسـط،التاسـع عشر بالنسـبة إىل الصين
املنطلقـات الفكريـة التـي تحكم توجهـات الحزب الشـيوعي الصيني
– ثـم تطرقـت إىل العالقـات الصينيـة.حاليـاً واستراتيجيته للتطويـر
 ووقفـت على الظـروف الجديـدة التـي أنتجت مزيـدا ً من،اإلماراتيـة
الفـرص املمكنـة لتطويـر العالقـات الثنائيـة بين جمهوريـة الصين
.الشـعبية ودولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة
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Wednesday, January 17 2018

Sultan Mohammed
Al-Nuaimi

Academic and Expert on Iranian Affairs
United Arab Emirates

The Iranian Popular Protests:
Hopes and Reality
On December 28, 2017, popular protests broke out in
Iran that soon spread to several cities. The scenes of the
2009 protests following the reelection of former President
Ahmadinejad began to return, clearly showing that the
Iranian people were facing real problems that led them to
take to the streets once again.

)470( سلسلة محاضرات

2018  يناير17 األربعاء
 سلطان محمد.د
النعيمي
أكاديمي وخبير في الشؤون اإليرانية
دولة اإلمارات العربية المتحدة

:المظاهرات الشعبية في إيران
بــين اآلمال والواقع
 ديسـمرب املـايض28 مـع انطلاق املظاهـرات الشـعبية يف إيـران يف
 مـع2009  بـدأ مشـهد مظاهـرات،وانتشـارها يف العديـد مـن املـدن
إعـادة انتخـاب الرئيـس السـابق أحمـدي نجـاد يعـود مـن جديـد يف
تأكيـد واضـح لوجود معضالت حقيقية تواجه الشـعب اإليراين تدفعه
.إىل الشـارع مـرة بعـد أخـرى

وبالرغـم مـن التبايـن يف حجم املتظاهرين بين مظاهرات عام
 يف مقابـل املظاهـرات الشـعبية األخيرة التـي خرجـت بأعـداد2009
 إال أن املظاهـرات الحاليـة قد أخذت مبسـتوى مواجهة الشـعب،أقـل
اإليـراين للنظـام اإليـراين إىل مسـاحات أرحـب يف تعبير واضـح لرفـض
 ومع مرور.تلـك السياسـات سـواء عىل املسـتوى املحلي أو الخارجـي
After about three weeks, the intensity of the protests نحـو ثالثـة أسـابيع عىل تلـك املظاهرات وانخفاض حدتهـا إىل الدرجة
dropped to a level that allowed the Iranian regime to التـي أعـاد النظـام اإليـراين فيهـا سـيطرته على األوضـاع يف الداخـل
. تبـادرت العديـد مـن األسـئلة تجاه مـا حدث،اإليـراين
restore control over the situation. The protests have,
however, left many questions unanswered: For example,
what were the real reasons behind the eruption of the فما هـي األسـباب الحقيقيـة وراء تفجـر الوضـع يف الداخـل
situation in Iran— was it a result of current or accumulated  أم أن هناك تراكمات قد أدت،اإليـراين؟ هـل هـو نتيجة أسـباب آنيـة
grievances? Why did the recent popular protests reach a إىل ذلـك؟ ما سـبب وصـول املظاهرات الشـعبية إىل بقعة جغرافية يف
wider geographical range compared to the 2009 protests? ؟2009 الداخـل اإليـراين أكبر مقارنة باالحتجاجـات التي حدثت عـام
If the recent popular protests had legitimate demands,
why did they fail to achieve the goals that were clearly  فلماذا مل تحقق،إذا كانـت لالحتجاجـات الشـعبية مطالبها املرشوعة
expressed in their slogans? What was the regional and مبتغاهـا الـذي كان واضحـاً من خالل الشـعارات التـي ُرفعت؟ ما هو
internal position toward these protests? And what will be املوقـف اإلقليمـي والـدويل مـن هـذه املظاهـرات؟ مـا هـي القـراءة
the future impact of these protests on the position of the
املسـتقبلية النعـكاس تلـك املظاهـرات على موقـف النظـام اإليـراين
Iranian regime, both domestically and externally?
داخليـاً وخارجياً؟
Although the number of protesters was relatively small
when compared to the 2009 protests, the current popular
protests by the Iranian people against the ruling regime
took place across a wider geographical scale, showing
a clear rejection of the regime’s domestic and foreign
policies.
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Wednesday, January 24, 2018

2018  يناير24 األربعاء

Khaled Omer Benguega

خالد عمر بن ققه

Media Adviser to the Arab Writers Union
United Arab Emirates

Sheikh Zayed and Political Authority
in the Arab World
This lecture focused on fundamental issues: the late Sheikh
Zayed bin Sultan Al Nahyan’s (may God rest his soul in
peace) understanding of authority and its practical and moral
applications, as well as its influence on Arab political thought.
The lecture discussed the influence of the late Sheikh Zayed
on the ways of exercising authority, both today and in the
future. In comparison with contemporary Arab systems, the
legitimacy of Sheikh Zayed’s authority was not derived from
a sacred or absolute power, nor from one that promoted false
achievements based on ideological propaganda.
This lecture also presented the problem of political
authority from the perspective of the nation state and its
interactions with other Arab experiences, whether it is the
ruling class or civil society. The political achievements, both
actual and moral, are recalled through the experiences of the
late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan (may God rest his
soul in peace). The late Sheikh Zayed established a culture
that aimed to deepen the moral content of the state, form
bonds with the people, and raise their general awareness. This
was achieved through enabling the religious heritage (the
spiritual aspect) and tribal heritage (the social aspect), as well
as focusing on building and constructing. Thus a charismatic
and wise figure transformed a political vision into reality and
founded a country that can maintain its development and
authenticity.
Based on the rich experiences of the late Sheikh Zayed
bin Sultan Al Nahyan (may God rest his soul in peace) in the
political field, the foundations of his civilizational project were
discussed. How these foundations contributed to the success
of the union and the establishment of the Gulf Cooperation
Council (GCC) were also explained. The late Sheikh Zayed
instilled dynamism and optimism, achieving a distinctive
system of government in the Arab world. He proved that
it is possible to build modern, successful, and stable Arab
countries, eliminating the excuses that some Arab countries
use to justify their failures.
سلسلة محاضرات اإلمارات
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المستشار اإلعالمي لالتحاد العام لألدباء
 دولة اإلمارات العربية المتحدة- والك ّتاب العرب

الشيخ زايد والسلطة السياسية
في الوطن العربي
، هي مفهـوم املغفـور له،ركـزت هـذه املحـارضة على قضيـة أساسـية
، رحمـه اللـه، الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان،بـإذن اللـه تعـاىل
 وتأثريهـا يف الفكـر السـيايس،لطبيعـة السـلطة وتطبيقاتهـا العمليـة
 وناقشـت املحـارضة آليـات مامرسـة السـلطة يف الحـارض،العـريب
 الشـيخ زايد بن، بـإذن الله تعاىل،واملسـتقبل تأثـرا ً بتجربـة املغفـور له
 وذلك يف ظل رشعية غري ُمسـتمدّة، طيّـب اللـه ثراه،سـلطان آل نهيـان
 أو ُمر ِّوجة ملنجـزات وهمية قامئة عىل،مـن سـلطة ُمقدّسـة أو ُمطلقـة
. مـع املقارنـة بنماذج عربيـة متزامنة،الدعايـة األيديولوجيـة
 من منظور،كام طرحت املحارضة إشـكالية السـلطة السياسـية
 سـواء تعلّق،الدولـة الوطنيـة وتقاطعهـا مـع التجـارب العربية األخرى
 مـع اسـتحضار اإلنجـاز،األمـر بالطبقـة الحاكمـة أو باملجتمـع املـدين
، بـإذن اللـه تعاىل،السـيايس (املـادي واملعنـوي) يف تجربـة املغفـور لـه
 وتأسيسـه لثقافة عامة، رحمه الله،الشـيخ زايـد بن سـلطان آل نهيـان
، واالقتراب مـن الشـعب،هدفهـا تعميـق املضمـون األخالقـي للدولـة
 بتفعيـل مقصـود للميراث الدينـي (الروحـي) والقبلي،وتوعيتـه
 األمر الذي حـ ّول الرؤية، وبالرتكيـز على التعمري والبنـاء،)(االجتامعـي
 وأنتج،السياسـية إىل واقـع عملي عىل يد شـخصية كاريزميـة وحكيمة
. ومحافظـة على أصالتها، مواكبـة للتطـور،دولـة معـارصة
 الشـيخ، بـإذن اللـه تعـاىل،واسـتنادا ً إىل تجربـة املغفـور لـه
، الرثية يف املجال السـيايس، ط ّيب الله ثراه،زايـد بـن سـلطان آل نهيـان
،تطـرق املحـارض إىل تبيان األسـس التـي قام عليها مرشوعـه الحضاري
 وقيـام مجلـس التعـاون،وكيـف أسـهم ذلـك بنجـاح تجربـة االتحـاد
 وتحقيق، وإيجـاد نوع من الحيويـة واإليجابية،لـدول الخليـج العربية
 يقيـم الح ّجـة على إمكانيـة بنـاء العـرب لـدول،منـوذج عـريب مميـز
 الـذي، ويزيـل بعضـاً مـن مبررات الفشـل،حديثـة ناجحـة ومسـتقرة
.تعانيـه عـدد مـن الـدول العربيـة األخرى
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Wednesday, February 28, 2018

Mohammed Al-Hammadi
Editor-in-Chief, Al Ittihad Newspaper
United Arab Emirates

Zayed and the Media
This lecture discussed the vision of the late Sheikh Zayed bin
Sultan Al Nahyan (may God rest his soul in peace) in regard to
the media through three main perspectives.
The first perspective centered on how the media was
created, by looking at how it was used to support establishing
the Union of the United Arab Emirates, as well as how it
promoted the country’s projects internally and its relations
with the world—all considered an early example of using soft
power.
The second perspective explored the contents of the media
during Sheikh Zayed’s reign, such as consolidating freedom of
speech and expression; promoting values of culture, thought,
and transparency; and working toward conveying an honest
message to UAE society. These contents serve as a reference for
Emirati media today, considering the unprecedented decline
of the media in general, and its empty and, at times, unethical
content.
The third perspective is Sheikh Zayed’s contribution to the
Arab media industry. He focused on Arab culture and always
referred to it in most of his statements, speeches, and meetings.
He also provided direct support to the media to achieve its
objectives, including national goals in times of peace, war, and
great strife.
These three perspectives clearly demonstrated the positive
employment of the media in Sheikh Zayed’s vision. He
believed that the media was a necessary cultural enlightenment
for the UAE and a synonym for education—all in a climate of
freedom accompanied with responsibility. This has made the
UAE a model in the Arab and international arenas, which now
enjoys a powerful media.
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2018  فرباير28 األربعاء
محمد الحمادي
رئيس تحرير جريدة االتحاد
دولة اإلمارات العربية المتحدة

زايـد واإلعـالم
 الشـيخ، بـإذن الله تعاىل،تناولـت هـذه املحـارضة رؤيـة املغفـور له
 عرب ثلاث زوايا، لإلعالم، طيـب الله ثـراه،زايـد بـن سـلطان آل نهيـان
: ميكـن ذكرها عىل النحـو اآليت،كبرى
 من حيـث توظيفه، صناعتـه الحـدث اإلعالمـي:الزاويـة األوىل
ليعب
ِّ  ودفعه بوعـي،بصفتـه سـندا ً داعماً لتحقيـق االتحـاد من جهـة
 مبـا ميكـن عـدُّه، وعالقتهـا بالخـارج،ًعـن مرشوعـات الدولـة داخليـا
."بدايـة باكـرة لتوظيـف القـوة الناعمـة" من جهـة ثانية
: ومـن ذلـك، مضامين اإلعلام يف فترة حكمـه:الزاويـة الثانيـة
، وإعلاء قيم الثقافة والفكر والشـفافية،ترسـيخ حريـة الـرأي والتعبري
والعمـل مـن أجـل وصـول الكلمـة الصادقـة والصحيحـة إىل املجتمع
، وقـد أصبحـت تلك املضامني مرجعيَّة لإلعلام اإلمارايت اليوم،اإلمـارايت
 وإفراغ رسـائلها،ي ْركَـن إليهـا يف ظـل السـقوط املد ِّوي لوسـائل اإلعالم
. خاصـة األخالقية،مـن مضامينها
 سـواء مـن،" إسـهامه يف صناعـة "اإلعلام العـريب:الزاويـة الثالثـة
 واسـتحضارها يف كثري من ترصيحاته،خلال تركيـزه على الثقافة العربية
، أو من خالل الدعم املبـارش لإلعالم لتحقيق أهدافه،وخطبـه ومجالسـه
.مبـا فيهـا األهـداف القوميـة يف أزمنة السـلم والحرب والفتن الكربى
ومـن خلال املحـاور الثَّالثـة السـابقة الذكـر ميكـن إدراك
التوظيـف اإليجـايب لإلعلام لـدى الشـيخ زايد؛ حيـث اتَّخذ منـه قوته
ً كما عدَّه تنويـرا ً ثقافيـاً رضوريا،املحوريـة لتحقيـق رؤيتـه االتحاديـة
 وقد تـم ذلك كله، وصنـوا ً للتعليم،لدولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة
 املصحوبـة باملسـؤولية؛ األمـر الـذي جعل دولة،يف منـاخ مـن الحريـة
،اإلمـارات العربيـة املتحـدة منوذجـاً على املسـتويني العـريب والعاملي
.وأضحـت متلـك اليـوم قـوة إعالميـة ضاربـة يف مختلـف املجـاالت
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Khalil Ailabouni

Media Professional and Head of the Office of
H.E. Dr. Mana Al-Otaiba, Special Adviser to
His Highness the President of the United Arab Emirates
United Arab Emirates
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2018  مارس28 األربعاء
خليل عيلبوني
إعالمي ومدير مكتب معالي الدكتور مانع
العتيبة المستشار الخاص لصاحب السمو
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة
دولة اإلمارات العربية المتحدة

زايد والنفط

In this lecture, the media professional Mr. Khalil Ailabouni,
the Head of the Office of the Adviser to His Highness the
President of the United Arab Emirates, presented his real and
personal experiences with the Founder of the UAE, the late
Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan (may God rest his soul in
peace). His interactions with Sheikh Zayed took place during
Mr. Aialbouni’s work in radio from January 1971 on Black
Gold, the program that is considered the start of the official
media coverage of the oil industry in the UAE. The thoughts
of Sheikh Zayed and his initial words about oil have constantly
remained on Mr. Ailabouni’s mind.

انطلقـت هـذه املحـارضة مـن معايشـة حقيقيـة وتجربـة شـخصية
 مديـر مكتـب املستشـار، اإلعالمـي،جمعـت األسـتاذ خليـل عيلبـوين
 املغفـور، مبؤسـس الدولـة،الخـاص لصاحـب السـمو رئيـس الدولـة
 رحمـه، الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان، بـإذن اللـه تعـاىل،لـه
 وبفضـل هـذه اللقـاءات التـي جـرت إبان فترة عملـه يف اإلعالم.اللـه
 الذي يع ّد،" ويف برنامـج "الذهب األسـود،1971 (اإلذاعـة) منـذ ينايـر
ترسـخ يف ذهنه فكر الشـيخ
ّ ،باكورة اإلعالم البرتويل الرسـمي يف الدولة
. وكلامتـه األوىل عـن ثـروة النفـط، رحمـه اللـه،زايـد

On more than one occasion, the late Sheikh Zayed (may
God rest his soul in peace) stated that the oil belonged to the
people. He also stressed the fact that the oil would eventually
run out. Therefore, the future of the coming generations had
to be considered so that the wealth was utilized to create new
sources of income. Through his work, Mr. Ailabouni sought
to resist the agendas that some of the oil companies were
adopting. Mr. Ailabouni has been inspired by the wise sayings
and principled positions of Sheikh Zayed, which have been
recorded in the annals of history.

 الشـيخ زايـد بـن، بـإذن اللـه تعـاىل،رصح املغفـور لـه
ّ لقـد
 يف أكثر مـن مناسـبة بـأن الثروة، رحمـه اللـه،سـلطان آل نهيـان
 لـذا يجـب، وشـدّد على أن النفـط إىل زوال،النفطيـة ملـك للشـعب
 وتسـخري هـذه الرثوة لخلق،علينـا التفكير مبسـتقبل األجيال القادمة
 وقـد سـعى األسـتاذ خليل عيلبـوين يف عمله.مصـادر جديـدة للدخـل
إىل مقاومـة األجنـدات الخاصـة التـي كانـت تتبناهـا بعـض رشكات
 رحمه، مسـتوحياً يف هذا السـياق أقوال الشـيخ زايد،النفـط األجنبيـة
. ومواقفـه التـي يشـهد التاريـخ على رشـادتها،اللـه

 الشـيخ زايـد بـن سـلطان، بـإذن اللـه تعـاىل،كان املغفـور لـه
From the moment he became Ruler of Abu Dhabi in 1966,  منـذ تسـلّمه مقاليـد الحكم يف إمـارة أبوظبي، رحمـه اللـه،آل نهيـان
the late Sheikh Zayed (may God rest his soul in peace) was  وشـملت اهتامماتـه الغاز، مهتماً بـإدارة الثروة النفطيـة،1966 عـام
keen to manage the wealth from the oil and gas industry and
maintain a fair price for oil. Also, Sheikh Zayed was the first to  كام أنـه كان أول، واسـتعادة األسـعار العادلـة للنفط،وصناعـة النفـط
.1973  وذلك يف حـرب أكتوبـر،ًمـن قـام باسـتخدام النفـط سلاحا
use oil as a deterrent in the October 1973 War.
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HE Prof. Farouk Hamada
Advisor at the Court of His Highness the Crown
Prince of Abu Dhabi, Chancellor of Mohammed V
University, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Zayed and Tolerance
The late Sheikh Zayed (may God rest his soul in peace) had
a natural disposition for tolerance and genuineness since he
was a child. These values had been part of his character since
the early stages of his life. When he grew older, he reflected
them in his own personal behavior and during his rule of
Al-Ain. He was known for touring the tribes’ dwellings, both
remote and nearby, to make peace among them, treading
the path of tolerance and carrying with him the spirit of
brotherliness, spreading security and safety for all. His fame
spread far and wide as a loving person with a desire for
tranquility and harmony.
When Sheikh Zayed later became the ruler of Abu
Dhabi and then president of the UAE, he sought to establish
tolerance and noble values as a guiding principle in all his
international and local dealings. He communicated with
all countries with a spirit of respect and cooperation. Even
during the Cold War, which divided the world into two
camps, he remained neutral towards all sides. He proceeded
in his noble path uninfluenced by events, and his impeccable
conduct gained him the appreciation and respect of all
countries and their leaders.
His benevolent hands extended to all different religions
and cultures, and to the needy and vulnerable people across
the globe. He helped the West and the East, Arabs and nonArabs, without pursuing any political gain from this help.
Instead, his motives were purely humanitarian, making
him an international bearer of the banner of mercy. The
morality of the late Sheikh Zayed (may God rest his soul in
peace) was reflected in the UAE, which he founded. By his
virtue, the country has donned the cloak of tolerance and
adopted, along with its people, noble humanitarian values.
Previously feuding tribes have come to live peacefully under
its umbrella and have become mutually supportive of each
other, thanks to his love, selflessness, and wisdom. Soon
after its foundation, people from around the world came
to the UAE to live in a society that has become famously
known for its justice and generosity—a society guided by the
humanitarian vision of Sheikh Zayed and founded upon it.
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2018  إبريل4 األربعاء
 فاروق حمادة. د.سعادة أ
مستشار في ديوان صاحب السمو ولي
 مدير جامعة محمد الخامس،عهد أبوظبي
 دولة اإلمارات العربية المتحدة- أبوظبي

زايد والتسامح
 عىل التسـامح، طيّب الله ثراه وتغ ّمده برحمته،لقـد ف ُِطر الشـيخ زايـد
 حينما كانت،وشـب عليهما يف صغـره
ّ ،واألصالـة منـذ نعومـة أظافـره
 فشـاب عليهما يف كربه وترجمهما الحقاً يف،شـخصيته يف طـور التبلـور
سـلوكه الشـخيص ويف عمله خلال حكمه ملدينة العين؛ و ُعرف عنه أنه
 ليصلح مـا بينها، القريـب منهـا والبعيـد،كان يجـوب مضـارب القبائـل
 ومخلّفاً وراءه األمن واألمان، حامالً معه اإلخاء،سـالكاً مسـلك التسـامح
. يـروم عموم الصفـاء واملودة،ً فـذاع صيتـه ُمحبا،للجميـع
ً فرئيسـا، حاكامً إلمارة أبوظبي، فيام بعـد،وملـا صـار الشـيخ زايد
 سـعى إىل ترسـيخ التسـامح والقيـم،لدولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة
ً فضال، لتكـون نهجـاً منيرا ً ومؤسسـاً لجميـع معامالته الدوليـة،النبيلـة
 فتواصـل مـع جميـع الـدول دون اسـتثناء بـروح االحرتام،عـن املحليـة
 حتـى أنـه خلال فرتة الحرب البـاردة التي قسـمت العامل إىل،والتعـاون
 واسـتمر يف السير يف طريقه، كان غري منحا ٍز لطرف دون آخر،قسـمني
 فـكان سـلوكه الرفيـع هـذا محل،النبيلـة مـن دون أن يتأثـر باألحـداث
.تقديـر جميـع دول العـامل وقادتها
 واملحتاجني،السـمحة مختلـف األديان والثقافـات
َّ وشـملت يده
 دون السـعي وراء، والعرب والعجم، فسـاعد الغرب والرشق،والضعفاء
 ما جعله، بـل باألحرى كانت مقاصده إنسـانية بحتـة،مقاصـد سياسـية
.رصحـاً عاملياً رافعاً شـعلة الرحمة
 على دولـة، رحمـه اللـه،وقـد انعكسـت أخلاق الشـيخ زايـد
 فلبسـت لبـاس، التـي كان هـو مؤسسـها،اإلمـارات العربيـة املتحـدة
 فانضوت تحت رايتها،التسـامح وتب ّنت وشـعبها القيم اإلنسـانية النبيلة
 ومـن بعدهـا، متنـارصة، على يـده، أصبحـت،قبائـل كانـت متناحـرة
تهـل مـن جميـع
ّ ، ق َِدمـت الجمـوع والوفـود إىل الدولـة،بسـنني قليلـة
 يط ّبق رؤية، لتعيـش وسـط مجتمـع ذاع صيته بالعدل والكـرم،األنحـاء
.الشـيخ زايد اإلنسـانية
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Tuesday, April 10, 2018

2018  إبريل10 الثالثاء

H.E. Giorgi
Margvelashvili

الرئيس جيورجي
مارغفيالشفيلي

The President of Georgia
Democratic Republic of Georgia

The Georgia-UAE Partnership:
Creating a Shared Future in an
Inconsistent World

رئيس جورجيا
جمهورية جورجيا

 بناء:اإلماراتية-الشراكة الجورجية
مستقبل مشترك في عالم متقلب

Last year, Georgia and the United Arab Emirates (UAE)
celebrated the 25th anniversary of their establishment
of diplomatic relations. Throughout this period, both
countries have developed historical ties and intensified
trade and economic relations. Georgia’s integration into the
world’s liberal markets and its geostrategic location attracts
investments from the UAE. The Black Sea and Caucasus
region are important for transregional and transcontinental
cooperation. Georgia provides access to the Black Sea to 8
landlocked countries out of 14 on the Eurasian continent
and serves as a gateway between Europe and Asia and
crossroad for international transit routes.

احتفلـت دولـة جورجيـا ودولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة يف العـام
املـايض مبناسـبة الذكـرى الخامسـة والعرشيـن إلقامـة العالقـات
 قـام كِال البلدين بتوثيق، والتي من خاللها،الدبلوماسـية بين الدولتين
روابطهما التاريخيـة وتقويـة أوارص العالقـات التـي تجمعهما يف
، يف هـذا الصدد، وتكمـن أهمية جورجيا.مجـاالت التجـارة واالقتصـاد
 إىل جانب موقعها،يف كونها عنرصا ً فاعالً يف األسـواق الليربالية العاملية
ّ الجغـرايف االستراتيجي الـذي مـا
انفـك يجـذب أنظـار املسـتثمرين
اإلماراتيين؛ لِكـ ْون منطقـة البحـر األسـود والقوقاز عامـ ًة منطق ًة ذات
أهميّـة استراتيجية؛ وألن دولـة جورجيا خاصـة تُ ثّل بوابة عبور لثامين
دو ٍل غير سـاحلية مـن بين أربـع عشرة دولة يف القـارة األوراسـية؛ ما
.يعـزز مكانتهـا يف التجـارة العابـرة للقارات

Both Georgia and the UAE are unique, as they play
significant roles in trade and economic partnerships as
regional centers for economic cooperation. Despite their
geographical distance, both countries should explore new
opportunities in all areas of mutual interest.

وتتميّـز الدولتـان يف أنهما تلعبـان دورا ً مهماً يف الشراكات
 وتشـكّالن اثنين مـن املراكـز اإلقليميـة على،التجاريـة واالقتصاديـة
خريطـة التعـاون االقتصـادي؛ لذا يجـب عىل البلدين اسـتكامل رحلة
،استكشـاف فـرص جديـدة يف جميع املجـاالت ذات االهتامم املشترك
.برغـم الفاصـل الجغرايف

Georgian President Giorgi Margvelashvili will offer
his views on the challenges and future perspectives
for transregional partnership and the importance of
accelerating joint efforts to invest in new cooperation
mechanisms, creating a shared future in our inconsistent
world.
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، استعرض الرئيس جيورجي مارغفيالشفييل،ويف هذه املحارضة
 آراءه حـول التحديـات والتطلعات املسـتقبلية،رئيـس دولـة جورجيـا
 وأهمية ترسيع الجهود املشتركة،فيما يتعلـق بالرشاكـة عرب الحـدود
 وحتم ّيـة إيجـاد،مـن أجـل االسـتثامر ضمـن آليـات تعـاون جديـدة
.مسـتقبل مشترك يف عاملنـا املتقلب
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H.E. Ambassador
Dr. Zin El-Abedine El-Terras

Former Ambassador of the Republic of Tunisia
to the Kingdom of Bahrain

The Growing Turkish Role in the Arab
World and Its Implications
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2018  إبريل18 األربعاء
سعادة السفير
الدكتور زين العابدين التراس
سفير الجمهورية التونسية السابق
 الجمهورية التونسية- لدى مملكة البحرين

تنامي الدور التركي في العالم
العربي وانعكاساته

This lecture tried to identify the main dimensions of the
shift in Arab-Turkish relations in recent years and the
motivation for this shift at the domestic level of both
parties. By defining the shift, we can find out the causes
behind the growing Turkish role in the Arab world, in view
of the events taking place in our Arab region, and in light
of political, military, and other developments, especially at
the regional and international levels.

حاولـت هـذه املحاضــرة حصــر أهـم محـاور النقلـة التـي
،شـهدتها العالقـات العربية–الرتكيـة يف السـنوات األخيرة
 لـكال،وركائـز ذلـك على الصعيـد الداخلي مبختلـف أوجهـه
 والوقـوف على أسـباب تنامـي الـدور التريك يف العامل،الطرفين
، يف ظـل مـا تشـهده منطقتنـا العربيـة مـن أحـداث،العـريب
،وعلى ضـوء املجريـات السـياســية والعسـكرية وغريهـا
.وخاصـة على الصعيديـن اإلقليمـي والـدويل

Certain favorable factors, such as development in the
Arab region, the focus of major powers on purely security
and economic issues and the nearly complete absence of
regional and international economic and political blocs
and organizations, have enabled Turkey to play an active
political and economic role in its regional sphere. This
role has included influencing some conflicts and events
taking place in its immediate or distant neighborhood,
sometimes through mediation and sometimes through
direct intervention.

 وانشـغال،إن املسـتجدات التـي عرفتهـا املنطقـة العربيـة
 والغياب شـبه الكامل،القـوى العظمـى مبحـاور أمنيـة واقتصاديـة
 اإلقليميـة منهـا،للتكتلات واملنظمات االقتصاديـة والسـياســية
 كل هـذه العناصــر مكّنت تركيا يف لعب دور سـياســي،والدوليـة
 والتأثير يف بعـض الصــراعات،واقتصـادي يف محيطهـا اإلقليمـي
 أو حتـى البعيـد مـن،واألحـداث التـي يشـهدها الجـوار املباشــر
خلال تأمين دور الوســيط أحيانـاً واملتدخـل بطريقـة مباشــرة
.أحيانـاً أخرى

This lecture tried to define the nature of the role that كما تناولـت املحاضــرة طبيعـة الـدور الـذي تلعبـه تركيـا
Turkey plays or seeks to secure, and explain its political, أو تسـعى إىل تأمينـه وتبيـان أبعـاده السـياســية واالقتصاديـة
economic, and strategic dimensions in general and their واالستراتيجية بصفـة عامـة وانعكاسـات كل ذلـك على عاملنـا
impacts on the Arab world.
.العـريب
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Lecture Series No. (477)

Wednesday, May 2, 2018

H.E. Dr.
Maitha Al-Shamsi
Minister of State
United Arab Emirates

Zayed and Women
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan (may God rest his soul
in peace), the Founding Father of the United Arab Emirates,
is the man who united the country and consolidated its
foundations. He was a man of actions and words. His message
involved showing love and tolerance. God granted him unique
qualities. He was a leader inspired by wisdom, his heart was
full of high values, and he always took the lead in giving and
charity.
This lecture examined the role of Sheikh Zayed bin Sultan
Al Nahyan (may God rest his soul in peace) in the renaissance
of Emirati women, through the following perspectives:
1. How Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan’s (may God rest
his soul in peace) thoughts and personality affected the
status and role of women.
2. How religious values and customs were a reference for the
advancement of the status of women.
3. The role of Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan (may God
rest his soul in peace) in enhancing and empowering the
pioneering role of women in raising new generations.
4. The vision of the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan
(may God rest his soul in peace) concerning women’s
contribution to the development process.

سلسلة محاضرات اإلمارات
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)477( سلسلة محاضرات

2018  مايو2 األربعاء
معالي الدكتورة
ميثاء الشامسي
وزيرة دولة
دولة اإلمارات العربية المتحدة

زايد والمرأة
 مؤسـس دولة، ط ّيب الله ثراه،الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان
 زايد الرجـل الذي أرىس.اإلمـارات العربيـة املتحـدة وبـاين نهضتهـا
، وو ّحدهـا وملّ شـملها،دعائـم دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة
. رسـالته العطـاء واملح ّبـة والتسـامح،إنـه رجـل املوقـف والكلمـة
 فـكان قائـدا ً ملهماً بحكمتـه وروحه،خصـه اللـه بصفـات فريـدة
ّ
.اإلنسـانية املفعمـة بسـمو القيـم والريـادة يف العطـاء واإلحسـان
تعرضـت هـذه املحـارضة لـدور الشـيخ زايـد بـن سـلطان
 وذلك من، يف نهضـة املـرأة اإلماراتيـة، طيّـب اللـه ثـراه،آل نهيـان
:خلال املحـاور اآلتية
، بـإذن الله تعاىل،مكانـة املـرأة ودورهـا يف فكـر املغفـور له1.1
. رحمه الله، وشـخصيته،الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيان
القيـم الدينيـة والعـادات كمرجعيـة يف االرتقـاء بوضـع2.2
.املـرأة
 يف، ط ّيـب الله ثراه،دور الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيان3.3
.تعزيـز دور املـرأة وتفعيلـه يف بناء األجيال
 الشـيخ زايد بن سـلطان، بإذن الله تعاىل،رؤيـة املغفـور لـه4.4
. نحو مسـاهمة املرأة يف التنمية،آل نهيـان
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األربعاء  9مايو 2018
د .فارون سيفارام
زميل فيليب دي ريد
للعلوم والتكنولوجيا

تسخير الشمس :ابتكارات
لالستفادة من الطاقة الشمسية
وتزويد كوكب األرض بها
إن الطاقـة الشمسـية التـي كانت يف املـايض تطبيقاً مالمئاً السـتخدامات
محـدودة ،أصبحـت اليـوم مصـدرا ً للطاقـة األرخـص واألرسع منـوا ً يف
العـامل .واألكثر مـن ذلـك هـو أن إمكانياتهـا تـكاد تكـون غري محـدودة؛
ففـي كل سـاعة ترسـل الشـمس أشـعة تحتـوي على مقدار مـن الطاقة
يفـوق مجمـوع مـا يسـتهلكه العـامل خلال عـام واحـد .لكـن يف كتابـه
تسـخري الشـمس يحـذر خبير الطاقـة الدكتـور فـارون سـيفارام مـن أن
العـامل ال ميلـك التجهيزات الكافية بع ُد لتسـخري أشـعة الشـمس املتقلِّبة
لتلبيـة معظـم حاجاته من الطاقة .وإذا تراجعت وترية اسـتخدام الطاقة
الشمسـية؛ فسـوف تتقلـص احتماالت تفـادي حصـول كارثـة متعلقـة
بالتغير املناخـي ،كما سـتتقلص نسـبة اسـتبدال الوقـود األحفوري.
يحسـن هـذه االحتماالت؛ فاالبتـكار املايل
وميكـن لالبتـكار أن ِّ
يجـذب املسـتثمرين الذيـن ميلكون موارد ضخمـة لتمويل مرشوعات
الطاقـة الشمسـية حـول العـامل ،والتي متتـد من أكرث الصحـارى تع ُّرضاً
ألشـعة الشـمس إىل أكرث القرى فقـرا ً .وميكن لالبتـكارات التكنولوجية
أن تحـل محـل األلواح الشمسـية املوجودة حالياً مع اسـتخدام الطالء
الرخيـص ،وتوظيـف التمثيـل الضـويئ االصطناعـي لتخزيـن أشـعة
الشـمس املتفرقـة كوقـود مالئم ،وميكـن لالبتكار املنهجـي أن يضيف
املرونـة إىل شـبكات الطاقـة يف العـامل وأنظمـة الطاقـة األخـرى؛ حتـى
تتمكـن مـن توجيـه طاقة الشـمس املتقلِّبـة بانتظام.

)Lecture Series No. (478

Wednesday, May 9, 2018

Dr. Varun Sivaram
Philip D. Reed Fellow
for Science and Technology

Taming the Sun: Innovations
to Harness Solar Energy
and Power the Planet
Solar energy, once a niche application for a limited
market, has become the cheapest and fastest-growing
power source on earth. What’s more, its potential is
nearly limitless—every hour the sun beams down more
energy than the world uses in a year. But in Taming the
Sun, energy expert Dr. Varun Sivaram warns that the
world is not yet equipped to harness erratic sunshine
to meet most of its energy needs. And if solar’s current
surge peters out, prospects for replacing fossil fuels and
averting catastrophic climate change will dim.
Innovation can brighten those prospects. Financial
innovation is already enticing deep-pocketed investors to
fund solar projects around the world, from the sunniest
deserts to the poorest villages. Technological innovation
could replace today’s solar panels with coatings as cheap
as paint and employ artificial photosynthesis to store
intermittent sunshine as convenient fuels. Systemic
innovation could add flexibility to the world’s power
grids and other energy systems so they can dependably
channel the sun’s unreliable energy.

Unleashing all this innovation will require visionary
ومـن شـأن إطالق العنان لهـذا االبتكار التزام سياسـة عامة ذات public policy: funding researchers developing next-
رؤيـة تتمثـل يف متويـل الباحثين الذيـن يعكفـون على تطويـر الجيـل generation solar technologies, refashioning energy
الجديـد مـن تقنيات الطاقة الشمسـية ،وإعادة تشـكيل أنظمة الطاقة systems and economic markets, and putting together a
diverse clean energy portfolio.
واألسـواق االقتصاديـة ،وإعـداد حافظات متنوعـة للطاقة النظيفة.
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Lecture Series No. (479)

Wednesday, May 23, 2018

Dr. Ali bin Awadh Al-Amoudi

Sustainable Environment Expert and Former
Sustainable Development Adviser, United Nations
Development Programme (UNDP)

Zayed and the Environment
This lecture explored the most important achievements
of the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan (may God
rest his soul in peace) with regard to the environment,
namely his success in triggering the green miracle and
transforming the desert into green gardens. He was the first
state President to whom the United Nations Organization
and whole world paid tribute to for the green epic he
accomplished. In this, he succeeded where the experts and
agriculturalists had failed. The late Sheikh Zayed (may
God rest his soul in peace) cultivated the desert and, with
God's blessings, turned the lands of Abu Dhabi and the
UAE into date palm forests with an estimated 60 million
palm trees. This has made the UAE one of the world’s top
10 countries in exporting high-quality dates.
The lecture also discussed the laws and legislation on
the protection and preservation of the environment and
wildlife enacted by the late Sheikh Zayed (may God rest
his soul in peace) in the early 1970s. The lecture pointed
out the more than 25 international and regional awards
that the late Sheikh Zayed received from different United
Nations bodies, international institutions, universities, and
countries in recognition of his key role in protecting and
preserving the environment and wildlife, and building
nature reserves such as Sir Bani Yas Island, Bu Tinah, and
Al Wathba Wetland Reserve.
Finally, the lecture shed light on the international award
that the late Sheikh Zayed (may God rest his soul in peace)
received posthumously in 2005, the “Champion of the Earth
Award,” which has been presented to only seven other
champions worldwide. His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed
Al Nahyan, President of the UAE (may God protect him),
collected the award from a United Nations representative.
سلسلة محاضرات اإلمارات
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2018  مايو23 األربعاء
 علي بن عوض العمودي.د
خبير بيئة مستدامة ومستشار التنمية
المستدامة لبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي سابق ًا

زايد والبيئة
، بـإذن اللـه تعـاىل،اسـتعرضت املحـارضة أهـم إنجـازات املغفـور لـه
 يف صنع املعجزة، طيب الله ثـراه،الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان
الخضراء التـي اسـتطاع مـن خاللهـا قهـر الصحـراء وتحويلهـا إىل
جنـان خضراء؛ حيـث كان أول رئيـس دولـة يف العـامل تشـهد األمـم
 عجـز،املتحـدة والعـامل أجمـع على مـا سـطره مـن ملحمـة خضراء
 طيب،عنهـا الخبراء واملتخصصـون بالزراعـة؛ حيث قـام الشـيخ زايد
 لقـد تح َّولـت أرايض أبوظبـي ودولـة. بزراعـة الصحـراء،اللـه ثـراه
 إىل غابـات من أشـجار، بفضـل مـن اللـه،اإلمـارات العربيـة املتحـدة
 جعلت دولة اإلمـارات العربية، مليـون نخلة60 النخيـل تقـدَّر بنحـو
املتحـدة ضمـن مصـاف الـدول العشر األوىل املصـدِّرة ألجـود أنـواع
.التمـور يف العـامل
وتناولـت املحـارضة أيضـاً القوانين والترشيعـات التـي أصدرهـا
 يف بداية سـبعينيات، طيب الله ثراه،الشـيخ زايد بن سـلطان آل نهيان
 كما أشـارت إىل.القـرن املـايض حـول حاميـة البيئـة والحيـاة الفطريـة
 جائـزة رسـمية حصـل25 الجوائـز اإلقليميـة والدوليـة التـي تجـاوزت
 مـن املنظامت الدولية، الشـيخ زايد، بإذن الله تعاىل،عليهـا املغفـور لـه
التابعـة لهيئـة األمم املتحـدة واملؤسسـات الدولية األخـرى والجامعات
 يف حامية، رحمه اللـه،والـدول؛ نظـرا ً إىل الـدور األسـايس الـذي قـام بـه
 وإقامـة املحميـات الطبيعيـة مثـل، وصـون الحيـاة الفطريـة،البيئـة
، ومحميـة الوثبـة، ومحميـة أبوطينـة،محميـة جزيـرة صير بنـي يـاس
.وغريها
وأخيرا ً سـلطت املحـارضة الضـوء على الجائـزة الدوليـة التـي
 وهي جائزة "بطل، بعد رحيلـه،2005  يف عام، رحمـه الله،منحـت لـه
 وتسـلم صاحب. مـن بين سـبعة أبطـال على مسـتوى العـامل،"األرض
، حفظه الله، رئيس الدولـة،السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايد آل نهيـان
.الجائـزة مـن ممثـل هيئة األمـم املتحدة
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Wednesday, July 11, 2018

H.E. Zaki Anwar Nusseibeh
Minister of State
United Arab Emirates

)480( سلسلة محاضرات

2018  يوليو11 األربعاء
معالي زكي أنور نسيبة
وزير دولة
دولة اإلمارات العربية المتحدة

The Development Vision of the Late
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan
(may God rest his soul in peace)

 بإذن اهلل،الرؤية التنموية للمغفور له
، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،تعالى
ط ّيب اهلل ثراه

In the lecture “The Development Vision of the Late Sheikh
Zayed bin Sultan Al Nahyan (may God rest his soul in
peace),” His Excellency Zaki Nusseibeh reviewed the future
innovative and sustainable vision for the United Arab
Emirates (UAE), whose first steps began with the Late
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan (may God rest his soul
in peace). The wise leadership continues to lead the UAE,
bringing it to an advanced and pioneering position in the
field of development and turning impossible dreams into a
tangible reality.

اسـتعرض معـايل زيك نسـيبة يف محارضتـه "الرؤيـة التنمويـة للمغفور
 طيَّـب الله، الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيان، بـإذن اللـه تعـاىل،لـه
" الرؤي َة املسـتقبلية الرائدة واملسـتدامة لدولة اإلمـارات العربية،ثـراه
 بـإذن الله،تـول املغفور له
ِّ املتحـدة التـي بـدأت خطواتهـا األوىل مـع
 رئاسـة، ط ّيـب اللـه ثـراه، الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان،تعـاىل
لتحتـل بذلك دولة
َّ
 والتـي واصلـت القيادة الرشـيدة مسيرتها،الدولـة
اإلمـارات العربيـة املتحـدة يف الوقـت الحارض مركزا ً متقدمـاً ورائدا ً يف
. وتحويـل األحلام املسـتحيلة إىل واقـع ملموس،مجـال التطـ ُّور

The lecture shed light on a vision that refused to accept
the bitter reality of the UAE during years of isolation. That
vision did not content itself with looking to an uncertain
future; it created a new history, providing people with a
decent way of life; safeguarding the long-lasting sovereignty,
security, and stability of the country; and reserving for the
UAE, despite its difficult beginnings, a distinguished position
in the regional and international arenas.
The lecture detailed the aspects of the development
vision the colossal ambitions of the Late Sheikh Zayed bin
Sultan Al Nahyan (may God rest his soul in peace); the
transformational development that can lead to fundamental
changes in the life of society and the course of history; the
advanced development approach to planning and governance;
the sustainable development and the environment; the
humanitarianism of the Late Sheikh Zayed; and, finally, the
importance of human capital in this guiding process.
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وسـلطت املحـارضة الضـوء عىل تلك الرؤيـة التي رفضت قبول
ِ  ومل،الواقـع املـ ِّر الـذي كانـت البلاد متـ ُّر بـه يف سـنوات العزلـة
تكتف
 بل عملت على صناعة تاريخ،باسـترشاف مسـتقبل غير واضح املعامل
 ويُحافـظ على سـيادة، يؤ ِّمـن للشـعب سـبل الحيـاة الكرميـة،جديـد
 ويرسـخ لدولـة اإلمارات،البلاد وأمنهـا واسـتقرارها على املدى البعيد
 موقعـاً مميزا ً عىل، برغـم بداياتهـا الصعبة،العربيـة املتحـدة الناشـئة
.السـاحتني اإلقليمية والعاملية
،وشـملت املحـارضة رشحـاً مسـتفيضاً ألبعـاد الرؤيـة التنموية
 بـإذن اللـه،التـي اشـتملت على الطموحـات العمالقـة للمغفـور لـه
 والتنميـة التحويليـة التـي تـؤدي إىل إحـداث، الشـيخ زايـد،تعـاىل
 ومنهجية التنمية،تغييرات جذريـة يف حيـاة املجتمع ومسـار التاريـخ
، والتنمية امل ُسـتدامة والبيئة، واإلدارة والحوكمـة،املتطـ ِّورة للتخطيـط
 الشـيخ زايد بن سـلطان آل، بـإذن اللـه تعـاىل،وإنسـانية املغفـور لـه
 وختامـاً أهميـة رأس املـال البشري يف هـذه، طيَّـب اللـه ثـراه،نهيـان
.املسيرة الرائدة
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Wednesday, July 25, 2018

Sheikh Dr. Majid
Abdullah Al-Mualla

Head of Incident Management Section, Crises and
Disasters Management Department, General Command
of Dubai Police, United Arab Emirates

Zayed and the National Security
of the United Arab Emirates
The lecture discussed the role of the Late Sheikh Zayed
bin Sultan Al Nahyan (may God rest his soul in peace)
in establishing the basic values and interests related to the
national security of the nation, which His Highness unified
under one banner on December 2, 1971. These values have
been crucial for securing the existence of the United Arab
Emirates and its vital role.
The lecture further examined the internal and
external threats that have been faced by the UAE with
regards to its national security. The lecture presented a
comprehensive vision of the national security of the UAE,
taking into account the absence of a theoretical review
of national security analysis of the UAE until now. This
lecture dealt with the need for developing awareness of
the UAE’s national security threats in the second decade
of the 21st century, which has witnessed major unrest and
comprehensive changes in the Middle East, to which the
UAE is not immune.
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2018  يوليو25 األربعاء
الشيخ الدكتور ماجد
عبداهلل المعال
رئيس قسم إدارة الحدث بإدارة األزمات
 القيادة العامة لشرطة دبي،والكوارث
دولة اإلمارات العربية المتحدة

زايد واألمن القومي
لدولة اإلمارات العربية المتحدة
 طيّب الله،ناقشـت املحارضة دور الشـيخ زايد بن سـلطان آل نهيان
 يف وضـع القيـم واملصالـح األساسـية لألمـة التـي جمعها تحت،ثـراه
 فيما يتعلـق بأمنهـا1971 رايـة واحـدة يف الثـاين مـن ديسـمرب عـام
القومـي؛ مـن أجـل اسـتمرار وجـود دولة اإلمـارات العربيـة املتحدة
.وحيويتها
كام ناقشـت املحـارضة أيضاً التهديـدات الداخليـة والخارجية
التـي واجهتهـا وال تزال تواجهها دولـة اإلمارات العربية املتحدة حيال
 لتقديـم رؤيـة شـاملة لألمـن القومي لدولـة اإلمارات،أمنهـا القومـي
 يف ظل،العربيـة املتحـدة وفـق إطـار حقل نظريـة العالقات الدوليـة
عـدم وجـود مراجعـة افرتاضيـة ونظرية لتحليل األمـن القومي لدولة
 حيث عالجت هـذه املحارضة،اإلمـارات العربيـة املتحـدة حتـى اآلن
الحاجـة إىل تطويـر املعرفـة بتهديدات األمن القومـي لدولة اإلمارات
العربيـة املتحـدة يف العقـد الثـاين من القرن الحـادي والعرشين الذي
،شـهد اضطرابـات كبرى وتغيريات شـاملة يف منطقة الرشق األوسـط
.ومل تكـن دولـة اإلمـارات العربية املتحـدة مبنأى عنها
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Abdul Latif Al-Sayadi

Research expert and lecturer, National Archives
of the Ministry of Presidential Affairs
United Arab Emirates

Iran’s Threats to Close Hormuz Strait in
the Balance of International Law

)482( سلسلة محاضرات

2018  أغسطس1 األربعاء
عبداللطيف الصيادي
خبير البحوث والمحاضر في األرشيف
الوطني بوزارة شؤون الرئاسة
دولة اإلمارات العربية المتحدة

تهديدات إيران بإغالق مضيق
هرمز في ميزان القانون الدولي

مل يكـن "مضيـق هرمـز" مبنـأى عن الرصاعـات الدولية للسـيطرة عىل
ًاملضايـق البحريـة؛ فمنـ ُذ القـرون الغابـرة وهـو يلعـب دورا ً ُمهما
 ويف العصر الحديـث وعقـب ظهـور النفـط يف.يف التجـارة العامليـة
منطقـة الخليـج الغنيـة بهـذه املـادة االستراتيجية اسـتَ َعر الصراع
 وبـدأت إيران –التي،اإلقليمـي والـدويل للهيمنة على ممراته املالحية
تعاظمت مكانتها السياسـية والعسـكرية يف السـنوات األخرية– تُطلق
التهديـدات املتكـررة بإمكانيـة قيامهـا بإغالقـه إن تع َّرضَ ـت مصالحها
.الحيويَّـة للخطر
Accordingly, it is important to address questions regarding
the legal status of the Strait of Hormuz and the system that  فـإ ّن مـن األهميـة مبـكان طـرح التسـاؤالت،وتبعـاً ملـا سـبق
applies to it: Whether it is an international strait under the
1982 United Nations Convention on the Law of the Sea or  والتنظيـم القانوين الذي،"املتعلقـة باملركـز القانـوين لـ "مضيق هرمـز
not; the extent to which being in the territorial waters of  هـل يُعـ ّد مضيقـاً دوليـاً خاضعـاً التفاقيـة: مـن قبيـل،ينطبـق عليـه
both Iran and Oman has affected the freedom of navigation  أو ال؟ ومـا مدى تأثري وقوع1982 األمـم املتحـدة لقانـون البحـار لعام
in the strait and the fact that it is an international strait; the هـذا املضيـق داخـل امليـاه اإلقليميـة لـكل من إيـران وسـلطنة ُعامن
stance of international law toward Iran's threats to close the يف حريـة املالحـة فيـه ويف كونـ ِه مضيقـاً دوليـاً؟ ومـا موقـف القانـون
strait; the impacts of these threats on regional neighbors and الـدويل مـن تهديـدات إيـران بإغالقـه؟ ثـم مـا آثـار تلـك التهديـدات
the international community as a whole; whether or not it is
possible to establish liability in the face of Iran as a result of يف دول الجـوار اإلقليمـي واألرسة الدوليـة قاطبـة؟ وهـل ُيكـن إقامـة
these threats; and the duties resting on the shoulders of the املسـؤولية يف مواجهـة إيـران ج ّراء تلك التّهديـدات؟ وما هي واجبات
دول الجـوار يف مواجهتهـا؟
neighboring countries to confront these threats.
The Strait of Hormuz has not been immune to the international
struggle to control straits and waterways. For centuries, it has
played an important role in world trade. In the modern era,
and following the emergence of oil in the Gulf region, regional
and international conflicts raged to dominate the navigational
corridors. Iran, whose political and military position has
grown in recent years, has issued repeated threats that it could
close the Strait of Hormuz, if its vital interests are endangered.
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H.E. Dr.
Abdel Aziz Aluwaisheg

GCC Assistant Secretary General for Political and
Negotiation Affairs The Secretariat General of the Gulf
Cooperation Council (GCC)

The UAE and Saudi Arabia:
A Strategic Partnership
This strategic partnership brings together the two largest Gulf
and Arab economies, which constitute a distinguished strategic
partnership at the political and military levels. It aims to maximize
the advantages enjoyed by the two countries in order to further
enhance the wellbeing of their citizens, on the one hand, and to
maintain the security of the region and Arab security in general in
the face of external threats, on the other hand.
In this context, the Emirati-Saudi Coordination Council held
its first meeting in Jeddah, Saudi Arabia, in June 2018, chaired by
Saudi Crown Prince Mohammad bin Salman Al Saud, Deputy
Prime Minister and Minister of Defense, and Sheikh Mohamed
bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy
Supreme Commander of the UAE Armed Forces (may God
protect him), marking the launch of a strategic partnership
between the two countries across all fields.
The Council, which was announced in May 2016, brings
together the two largest Gulf and Arab economies. It operates
within the common Gulf operating system and serves as an
additional pillar for joint Arab action. The Council aims to set
a joint vision between the two countries so as to deepen their
distinguished mutual relations, in line with the objectives of
the GCC. It seeks to strengthen the bonds and comprehensive
economic cooperation between the two countries, to find
innovative solutions that enable optimal utilization of existing
resources, and the building of an effective and integrated education
system based on the strengths of both countries in order to
prepare highlyqualified generations of citizens.
The Council seeks to enhance cooperation and integration
between the two countries in the political, security, and military
fields in a way that strengthens the security and regional and
international sovereign position of the two countries, and to
help maintain the security of the Gulf region, as well as Arab
security as a whole.The Council has adopted clear mechanisms
to ensure effective utilization of opportunities for cooperation
and partnership between the two countries, based on an
integrated methodology for measuring performance to ensure the
sustainability of plans and coordination of implementation of joint
initiatives. To this end, a high-level joint committee was formed to
follow up the enforcement of these mechanisms.
سلسلة محاضرات اإلمارات
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2018  أغسطس8 األربعاء
سعادة الدكتور
عبدالعزيز العويشق
األمين العام المساعد لمجلس التعاون لدول الخليج
 األمانة العامة،العربية للشؤون السياسية والمفاوضات
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

:اإلمارات والسعودية
شراكة استراتيجية
تضـم هـذه الرشاكـة االستراتيجية أكبر اقتصاديـن خليجيين وعربيني
،ًيشـكالن معـاً منظومـة استراتيجية متميـزة سياسـياً وعسـكريا
وتسـتهدف تعظيـم املزايـا التـي يتمتـع بهـا البلـدان لتعزيـز رفاهيـة
ً والحفاظ عىل أمـن املنطقة واألمـن العريب عموما،املواطـن مـن جهـة
.أمـام التهديـدات الخارجيـة مـن جهـة أخـرى
ويف هذا اإلطار عقد مجلس التنسـيق اإلمارايت – السـعودي
 برئاسـة األمير محمـد بن،2018 اجتامعـه األول يف جـدة يف يونيـو
 وزير، نائـب رئيـس مجلس الـوزراء، ويل العهـد،سـلامن آل سـعود
 وصاحـب السـمو الشـيخ،الدفـاع باململكـة العربيـة السـعودية
 نائـب القائـد األعلى، ويل عهـد أبوظبـي،محمـد بـن زايـد آل نهيـان
 معلناً رشاكة استراتيجية بين البلدين، حفظـه الله،للقـوات املسـلحة
 الـذي سـبق إعالنـه يف، ويجمـع هـذا املجلـس.يف جميـع املجـاالت
 ويعمل ضمن، أكبر اقتصاديـن خليجيين وعربيين،2016 شـهر مايـو
. كام يشـكل رافـدا ً للعمل العريب املشترك،منظومـة العمـل الخليجي
ويهـدف املجلـس إىل وضع رؤية مشتركة بين البلدين لتعميق
العالقـات املتميزة بينهام مبا يتسـق مع أهـداف مجلس التعاون لدول
، وتعزيـز املنظومة االقتصادية املتكاملـة بني البلدين،الخليـج العربيـة
 وبنـاء،وإيجـاد الحلـول املبتكـرة لالسـتغالل األمثـل للمـوارد الحاليـة
منظومـة تعليميـة ف َّعالـة ومتكاملة قامئة عىل نقـاط القوة التي تتميز
.بهـا الدولتـان إلعداد أجيـال مواطنة ذات كفـاءة عالية
ويف الوقت نفسـه يسـعى املجلس إىل تعزيز التعاون والتكامل
بني البلدين يف املجاالت السياسـية واألمنية والعسـكرية؛ مبا يعزز أمن
 ويسـهم يف الحفـاظ،ومكانـة الدولتين السـيادية اإلقليميـة والدوليـة
 وقـد تب َّنى املجلـس آليات.على أمـن منطقـة الخليـج واألمـن العـريب
،واضحـة لضمان التنفيذ الف َّعال لفرص التعـاون والرشاكة بني البلدين
،تقـوم على منهجية متكاملة لقياس األداء مبا يكفل اسـتدامة الخطط
 ولتحقيـق ذلك تم،وتنسـيق تنفيـذ العمـل على املبـادرات املشتركة
.تشـكيل لجنـة مشتركة عالية املسـتوى ملتابعة تنفيذ هـذه اآلليات
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H.E. Dr.
Abdullah Ali Al Neyadi

Chairman, Al Tawasol International Tent
United Arab Emirates

Zayed and the Consolidation
of the Concept of Happiness
The lecture recounted the efforts of the late Sheikh Zayed bin
Sultan Al Nahyan (may God rest his soul in peace) to consolidate
the concept of happiness in the UAE among both locals and
expatriates living in its territory. It consisted of three parts. The
first part, Zayed and Humankind, showed how the late Sheikh
Zayed (may God rest his soul in peace) honored humankind,
who have been honored by God Almighty, where He says, “And
We have certainly honored the children of Adam.” Sheikh Zayed
also cared for UAE citizens by providing them with a decent
life in terms of jobs, housing, and sources of happiness. He was
a father who treated the UAE citizens as his own children. The
second part was titled Zayed and Education. The late Sheikh
Zayed (may God rest his soul in peace) focused on building
schools and universities and honoring scientists and researchers
in every field of science, because he knew that science and
knowledge were the key to the advancement of nations.
In his overseas visits, he used to meet the UAE students
studying abroad, talk with them, resolve any difficulties
they were facing, and encourage them by paying substantial
financial rewards. The third part of the lecture, Zayed and
the Environment, highlighted that in addition to his care for
humankind, the late Sheikh Zayed (may God rest his soul in
peace) took an abiding interest in the environment. He brought
in environmental scientists and researchers to learn from them
the latest developments in this field and how to make use of
them. He issued strict laws to protect the environment and
launched National Environment Day. Al Tawasol International
Tent has launched the Green Hands program to spread Sheikh
Zayed’s environmental vision and his approach to environmental
sustainability. Furthermore, by adopting the Al-Majalis Madaris
program of the Sage of the Arabs, Sheikh Zayed (may God rest
his soul in peace), Al Tawasol International Tent has translated
“Zayed Al-Khair’s” approach to consolidation of the concept
of happiness into mechanisms to spread his legacy of bringing
happiness to people.
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2018  أغسطس29 األربعاء
سعادة الدكتور
عبداهلل علي النيادي
رئيس خيمة التواصل العالمية
دولة اإلمارات العربية المتحدة

زايــد وتـرسـيــخ
مـفـهــوم السـعـــادة
 الشـيخ، بـإذن اللـه تعـاىل،تناولـت املحـارضة جهـود املغفـور لـه
 يف العمل عىل ترسـيخ، طيب اللـه ثراه،زايـد بـن سـلطان آل نهيـان
مفهـوم السـعادة داخـل دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة بين
 وانقسـمت املحـارضة إىل ثالثـة.مواطنيهـا واملقيمين على أرضهـا
 تكريم،" وهـو بعنوان "زايد واإلنسـان، تنـاول املحـور األول.محـاور
، لإلنسـان الـذي ك َّرمه الله عـز وجل، طيـب اللـه ثـراه،الشـيخ زايـد
 وكذلـك اهتمام الشـيخ زايـد." "ولَقَـد ك َّرمنـا بَنـي آدم:قـال تعـاىل
 مـن حيـث،باإلنسـان اإلمـارايت مـن خلال تأمين حيـاة كرميـة لـه
 حيـث كان يعامله، وتوفير آليـات السـعادة له،الوظيفـة واملسـكن
 واملحـور الثاين بعنوان "زايـد والتعليم"؛ فلعلمه.مـن منطلـق األبوة
بـأن العلـم واملعرفـة تنهـض بهما األمم؛ فقـد ركز الشـيخ زايد عىل
 وتكريـم العلماء والباحثين يف املجاالت،بنـاء املـدارس والجامعـات
.العلميـة املختلفة
وكان يف زياراتـه خـارج الدولـة يلتقـي أبنـاءه الطلاب
 وكان يدفـع للطلاب، ويذلـل لهـم الصعـاب،املبتعثين ويناقشـهم
.الذيـن يلتقيهـم يف الخـارج مكافـآت ماليـة مجزيـة تشـجيعاً لهـم
 أشـار،" وهـو محـور "زايـد والبيئـة،واملحـور الثالـث مـن املحـارضة
 باإلنسـان؛، طيب الله ثراه،إىل أنـه علاوة على اهتامم الشـيخ زايـد
 اسـتقطاب العلماء والباحثني يف:فقـد اهتـم بالبيئـة أيضاً من خالل
 ووضع،مجـال البيئـة ملعرفـة الجديد لالسـتفادة منه يف هـذا املجال
 وإطلاق اليـوم الوطنـي،قوانين صارمـة للمحافظـة على البيئـة
 وقـد تب َّنـت خيمـة التواصـل العامليـة برنامـج السـواعد.للبيئـة
 ومن.املعنـي بنشر ثقافة الشـيخ زايد يف االهتمام بالبيئة
الخضراء
َّ
،جانـب آخـر ترجمـت خيمـة التواصـل العامليـة منهـج زايـد الخير
 يف ترسـيخ مفهوم السـعادة إىل آليات؛ حيث تبنت،طيـب اللـه ثراه
 طيـب الله،برنامـج املجالـس مـدارس لحكيـم العـرب الشـيخ زايـد
. لنشر ثقافـة زايـد الخير يف إسـعاد الشـعوب،ثـراه
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Staff Lieutenant Colonel
Yousef Juma Al-Haddad

Head of the Military Media Department, General
Headquarters of the Armed Forces United Arab Emirates

Zayed and the Armed Forces
The Armed Forces represent the first school in UAE
nationalism, where great men are made. Inside, the values
of belonging to the country and loyalty to the leadership
are embodied; the meaning of sacrifice is consolidated for
the sake of defending our homeland, safeguarding its lands,
preserving its achievements, and raising our national flag high.
The Armed Forces are a school for instilling positive values;
enhancing national integration among the sons of the different
emirates; and preparing strong leaders, who have the ability
to take brave decisions at the hardest times, harness national
capacities, and mobilize resources to achieve the UAE’s
supreme goals. The late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nayhan
(may God rest his soul in peace) was committed, early on, to
building modern armed forces which are able to protect the
achievements of the young Union and defend the homeland,
armed with military equipment and relying on the principles
of courage and bravery in the battlefield.
This lecture shed light on various topics. First, Sheikh
Zayed’s sharp, forward-looking vision on the importance of
creating modern armed forces. Second, Sheikh Zayed and the
decision to unify the Armed Forces on May 6, 1976. Third,
the cornerstones of building the Armed Forces in the thought
of Sheikh Zayed. Fourth, Sheikh Zayed and developing the
military doctrine. Fifth, the Armed Forces as a key supporter
in achieving the goals of UAE foreign policy. Sixth, the
Armed Forces and preserving the Arab and GCC national
security requirements. Seventh, the Armed Forces’ vital role in
humanitarian and relief work. Eighth, UAE Armed Forces; a
history of sacrifices since the time of Sheikh Zayed.

سلسلة محاضرات اإلمارات

Al Hasad_Arb Eng Lectures_1.indd 492

)485( سلسلة محاضرات

2018  سبتمرب26 األربعاء
/المقدم الركن
يوسف جمعة الحداد
رئيس شعبة اإلعالم العسكري بالقيادة
 دولة اإلمارات العربية المتحدة- العامة للقوات المسلحة

زايد والقوات المسلحة
 ومصنـع،متثـل القـوات املسـلحة مدرسـة الوطنيـة اإلماراتيـة األوىل
 ففيهـا تتجسـد قيـم االنتماء إىل الوطـن والـوالء،الرجـال األقويـاء
 وتتعـزز معـاين الفـداء والتضحية بكل غـا ٍل ونفيس من أجل،للقيـادة
 ورفع، والحفـاظ عىل مكتسـباته، وصـون أراضيه،الدفـاع عـن الوطـن
 كام أنها مدرسـة لرتسـيخ القيم.رايتـه عاليـة خفَّاقـة يف عنـان السماء
، وتعزيـز االندمـاج الوطنـي بين أبنـاء اإلمـارات املختلفـة،اإليجابيـة
وإعـداد القـادة األقويـاء القادريـن على اتخـاذ القرارات الشـجاعة يف
 والذيـن ميلكـون القدرة عىل حشـد طاقـات الوطن،أصعـب األوقـات
،وتعبئـة مـوارده لتحقيـق أهدافـه العليـا؛ ولذلـك كان املغفـور لـه
، طيب اللـه ثراه، الشـيخ زايـد بن سـلطان آل نهيان،بـإذن اللـه تعـاىل
حريصـاً منـذ البدايـات األوىل على بنـاء قوات مسـلحة عرصيـة قادرة
، والدفـاع عـن الوطـن،على حاميـة مكتسـبات دولـة االتحـاد الفتيـة
 ومسـتندة إىل مبادئ البسـالة والشجاعة،متسـلّحة بالعتاد العسـكري
.يف ميـدان املعركـة
 رؤية الشـيخ،ً أوال:وتناولـت هـذه املحـارضة محـاور عدَّة هـي
،ً ثانيا.زايـد االسـترشافية الثاقبـة ألهميـة بنـاء قوات مسـلحة عرصيـة
،ً ثالثا.1976 زايد وقرار توحيد القوات املسـلحة يف السـادس من مايو
 زايد وبناء،ً رابعـا.مرتكـزات بناء القوات املسـلحة يف فكر الشـيخ زايد
 القوات املسلحة داعم،ً خامسـا.العقيدة العسـكرية للقوات املسـلحة
 القوات،ً سادسـا.رئيسي ألهـداف السياسـة الخارجية لدولـة اإلمارات
.املسـلحة والحفـاظ على مقتضيات األمـن القومي الخليجـي والعريب
حيـوي للقـوات املسـلحة يف مجـال العمـل اإلنسـاين
 دور،ًسـابعا
ٌّ
 تاريـخ مـن التضحيـات منـذ زايـد.. القـوات املسـلحة،ً ثامنـا.واإلغـايث
.حتـى وقتنـا الراهن
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2018  أكتوبر3 األربعاء

H.E. Dr.
Marwan Al-Muasher

/معالي الدكتور
مروان المعشر

Vice President, Carnegie Endowment
for International Peace

The End of the Rentier
State Era in the Arab World
In recent years, the region has faced the challenge of the “Arab
Spring,” which has been responsible for the collapse of the
old social contracts in the Arab world. The social contract in
the Arab world is based on two axes: political and economic,
where the countries are committed, on the economic and
social level, to providing the basic services for citizens,
including education, healthcare, and other services. The
countries are committed to subsidizing basic commodities like
bread and fuel in addition to taking responsibility as the main
employer for the workforce. In return, the citizens will accept
their weak political representation. When the size of the public
sector increased in these countries and they became unable to
provide the same quality of services, in light of insisting on the
absence or weak political representation, these social contracts
collapsed and some of the Arab regimes collapsed accordingly.
The region is facing a new challenge in terms of the fall
of oil prices, possibly for good, which is a development to be
considered as a sign of the end of the rentier state for both
oil-exporting and oil-importing countries. This lecture tried
to answer questions about how states in the region will adapt
themselves to such developments. It examined whether these
states are going to be able to transfer from the rentier state
model to the producing state model through only economic
development or if there is need for new social contracts, which
will increase the political representation of citizens.
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نائب رئيس مؤسسة كارنيغي
للسالم الدولي

انتهاء الحقبة الريعية
في العالم العربي
واجهـت املنطقـة تحديـاً كبيرا ً بـرز يف األعـوام القليلـة املاضية ُسـ ّمي
 والذي كان سـبباً مبـارشا ً يف انهيار العقود االجتامعية،""الربيـع العريب
: حيـث ارتكـز العقـد القديم على محورين،القدميـة يف العـامل العـريب
 التزمـت فيـه الـدول على املسـتوى االقتصـادي،سـيايس واقتصـادي
واالجتامعـي بتقديـم الخدمـات األساسـية للمواطنين مـن تعليـم
 إضافة إىل، ودعـم للمواد األساسـية كالخبـز والوقـود،وصحـة وغريهـا
 يف مقابـل قبـول املواطنين،تب ّوئهـا مهمـة امل ُشـغّل الرئيسي للعاملـة
 وعندمـا كبر حجـم القطـاع العـام يف هذه.ضعـف متثيلهـم السـيايس
 ويف، ومل تعـد قادرة عىل تقديم النوعية نفسـها مـن الخدمات،الـدول
 انهـارت هذه،ظـل إرصارهـا على غيـاب أو ضعـف التمثيل السـيايس
.العقـود وانهـارت معهـا بعـض األنظمـة العربية
وتواجـه املنطقـة اليـوم تحديـاً جديـدا ً يكمن يف انهيار أسـعار
 وهو تطور ينبئ بانتهاء الدولـة الريعية يف كل من، رمبـا لألبـد،النفـط
 حاولـت هـذه املحـارضة.الـدول املصـدرة والـدول املسـتوردة للنفـط
اإلجابـة على األسـئلة التـي تتعلـق بكيفيـة تأقلـم دول املنطقـة مـع
 وفيام لو كانت ستسـتطيع االنتقـال من نظام الدولة،هـذه التطـورات
الريعيـة إىل الدولـة اإلنتاجيـة مـن خلال تطبيق إصالحـات اقتصادية
 أو أنـه سـتربز حاجـة إىل عقـود اجتامعيـة جديـدة تزيـد مـن،فقـط
.حجـم التمثيـل السـيايس للمواطنني
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األربعاء  10أكتوبر 2018
سعادة السفير/
نافديب سوري
سفير الهند لدى دولة اإلمارات العربية المتحدة

العالقات اإلماراتية  -الهندية
تتمتـع جمهوريـة الهنـد ودولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة بعالقـات
وثيقـة متتـ ُّد جذورهـا عبر التاريـخ ،وقـد شـهدت السـنوات الثلاث
املاضيـة تحـوالً فريـدا ً يف عمـق هـذه العالقـات ومتانتهـا .ففـي عـام
 2015وقَّـع البلـدان اتفاقيـة الرشاكـة االستراتيجية الشـاملة ،وتظهـر
نتائـج هـذه االتفاقيـة يف الرشاكـة املعـ َّززة يف قطـاع الطاقـة ،وزيـادة
تدفقـات االسـتثامر ،والتعـاون الدفاعـي النشـيط ،والرشاكـة املحتملة
لألمـن الغـذايئ ،علاوة على العالقـات الثقافيـة والشـعبية الواسـعة
النطاق.
وباإلضافـة إىل ذلـك تبرز آفـاق تعـاون جديـدة بين الهنـد
ودولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة يف مجـاالت مثـل :األمن السـيرباين،
ومكافحـة التطـرف العنيـف ،والتعاون بين وكاالت الفضـاء ،والتعاون
بين مراكـز البحـوث .وركـزت هـذه املحـارضة على اآلفـاق الجديـدة
للعالقـة العريقـة بين البلديـن ،مـع رسـم خريطـة طريق للمسـتقبل
الواعـد بين البلدين.
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Wednesday, October 10, 2018

H.E. Ambassador
Navdeep Suri

Ambassador of India to the United Arab Emirates

UAE - India Relations
India and the United Arab Emirates (UAE) have
historically enjoyed close relations, with the past
three years seeing a unique shift in the depth of the
relationship. In 2015, the two countries signed the
Comprehensive Strategic Partnership Agreement. The
results of this agreement are being seen in the augmented
partnership in the energy sector, increased investment
flows, active defense exchanges, a potential food security
partnership, and extensive cultural and people-to-people
connections.
In addition, new horizons are opening up in areas
like cybersecurity, countering violent extremism,
cooperation between space agencies, and collaboration
between think tanks. The lecture focused on the new
dynamic of an old relationship and chart out a roadmap
for the future.
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األربعاء  17أكتوبر 2018
د .لي -تشن سيم
أستاذة مساعدة ،قسم الدراسات الدولية
جامعة زايد  -دولة اإلمارات العربية المتحدة

دبلوماسية روسيا النووية في
منطقة الشرق األوسط

)Lecture Series No. (488

Wednesday, October 17, 2018

Dr. Li-Chen Sim

Assistant Professor, Department of International
Studies, Zayed University, United Arab Emirates

Russia’s Nuclear Diplomacy
in the Middle East

تشير التوقعات إىل أن الطلب عىل الطاقة الكهربائية يف منطقة الرشق
األوسـط وشمال إفريقيا سيزداد بنسـبة  %45–%40بحلول عام .2040
وعىل الرغم من أن قطاع إنتاج الغاز الطبيعي سـيكون املسـتفيد األول
مـن ذلـك بلا منازع؛ فإنه سـتكون هنـاك حاجة إىل إلقـاء نظرة فاحصة
على الطاقـة الكهربائية املنت َجة يف محطات الطاقـة النووية ،وخاصة يف
إيـران والـدول النوويـة الصاعـدة ،والتي تعـد حليفة للواليـات املتحدة
األمريكيـة يف منطقـة الشرق األوسـط؛ مثـل :تركيـا ،ومصر ،واألردن،
واململكـة العربيـة السـعودية .ويف هـذا اإلطار تتصدر رشكـة روس آتوم
الروسـية الركـب بلا منـازع ،حيث إنها تشـيِّد حالياً  34مفاعلاً نووياً يف
 12دولـة خـارج روسـيا ،تعـادل  60يف املئـة من حصة السـوق األجنبي.
ويتكامـل هـذا الصعـود الرسيـع لرشكـة روس آتـوم مـع السياسـة
الخارجيـة الروسـية التـي تعمـل على تأكيـد حضورها بقـوة يف منطقة
الشرق األوسـط ،وهـو ما يثري املخاوف بشـأن إذا ما كانـت هناك نيات
استراتيجية كبرى تصاحـب اندفـاع روسـيا لتصديـر املفاعلات النووية
املدنيـة إىل منطقـة الرشق األوسـط.
This lecture examined the role of the Russian state
وتناولـت هـذه املحـارضة دور الدولـة الروسـية يف نجـاح رشكة in Rosatom’s success; identify Rosatom’s comparative
روس آتوم؛ واملزايا النسـبية التي تتمتع بها الرشكة مقارنة مبنافسـاتها؛ advantage vis-à-vis its competitors; and analyze the extent
to which competition in the civilian nuclear industry is
وتحليـل مـدى الدور الذي تلعبه املنافسـة يف قطـاع صناعة املفاعالت
a proxy for the current tensions between Russia and the
النوويـة املدنيـة كواجهـة للتوترات الحالية بني روسـيا والغرب.
West.
Demand for electricity in the Middle East and North
Africa is expected to increase by 40–45 percent by 2040.
While gas will be the undisputed beneficiary, electricity
generated from nuclear power plants warrants a closer
look, particularly in Iran and in nuclear newcomers that
are erstwhile allies of the USA in the Middle East such as
Turkey, Egypt, Jordan, and Saudi Arabia. In this regard,
Rosatom of Russia is the unquestioned frontrunner—it
is building 34 nuclear reactors in 12 countries outside of
Russia, equivalent to a 60 percent foreign market share.
This rapid ascendency of Rosatom dovetails with a more
assertive Russian foreign policy in the Middle East, which
has generated concerns about whether a larger strategic
intent underlies Russia’s impetus to export civilian nuclear
reactors to the region.
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Dr. Nayef Ali Obeid

)489( سلسلة محاضرات

2018  نوفمرب7 األربعاء
 نايف علي عبيد.د

Researcher, Sultan bin Zayed’s Cultural
and Media Center
United Arab Emirates

باحث في مركز سلطان بن زايد
 دولة اإلمارات العربية المتحدة- للثقافة واإلعالم

Gulf Security in the
Thoughts of Sheikh Zayed

أمن الخليج
في فكر الشيخ زايد

This lecture highlighted the thought of the late Sheikh
Zayed bin Sultan Al Nahyan (may God rest his soul
in peace) on the security of the Gulf Arab States. It
suggested some answers to a number of questions such
as: how were the regional policies of major powers in
the Arabian Gulf region? How was the vision of Sheikh
Zayed bin Sultan Al Nahyan about the security of the
Gulf Arab States? And how did he deal with the security
events witnessed by the region?

 بـإذن اللـه،سـلطت هـذه املحـارضة الضـوء على فكـر املغفـور لـه
 تجاه أمن، طيـب الله ثـراه، الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيان،تعـاىل
 مـن خلال اقتراح بعض األجوبة على عدد من،دول الخليـج العربيـة
 كيف كانـت السياسـات اإلقليمية للقـوى الكربى: مـن قبيـل،األسـئلة
يف منطقة الخليج العريب؟ وكيف كانت رؤية الشـيخ زايد بن سـلطان
 ألمن دول الخليـج العربية؟ وكيف تعامل، طيـب اللـه ثـراه،آل نهيـان
مـع األحـداث األمنية التـي تعرضت لهـا املنطقة؟

The lecture also discussed international and regional
policies and events seen by the Arabian Gulf region and
explained the vision of the late Sheikh Zayed bin Sultan
Al Nahyan (may God rest his soul in peace) about the
security and stability of the Gulf, as reflected by his reform
policy; his courage and frankness in stating his opinion; and
his self-confidence and prudence in making decisions. These
qualities earned him respect throughout the world and made
him an impartial, fair, and honest mediator in resolving
conflicts and disputes at the Arab and Muslim levels.

كما اسـتعرضت املحـارضة السياسـات الدوليـة واإلقليميـة
 ورشحـت رؤية،واألحـداث التـي تعرضـت لهـا منطقة الخليـج العريب
 حـول أمن، طيـب الله ثراه،سـمو الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان
 وهـي التـي متثلـت بسياسـة سـموه اإلصالحيـة،الخليـج واسـتقراره
 يف،وجرأتـه يف الـرأي والرصاحـة والثقـة بالنفـس مـع التـأين والحكمـة
اتخـاذ القـرارات التـي أسـهمت يف أن يكون الوسـي َط النزيـه والصادق
. على املسـتويات العربيـة واإلسلامية،يف حـل الخالفـات والنزاعـات

In addition, Sheikh Zayed’s sense of patriotism made  فـإن الحـس الوطنـي الـذي متتـع بـه سـمو،وفضلاً عـن ذلـك
him view the unity of the Gulf as the dearest hope of the  هـي أغلى، جعلـه يـرى أن وحـدة الخليـج، رحمـه اللـه،الشـيخ زايـد
people of the region. As a result, he was always keen to  على إبعاد منطقـة الخليج، فحـرص سـموه،أمنيـة لشـعوب املنطقـة
distance the region from ambitions and conflicts of major
.عـن أطماع الـدول الكبرى ورصاعاتهـا
powers.
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Tuesday, November 13, 2018

2018  نوفمرب13 الثالثاء

Ahmad Abdo Ahmad

أحمد عبده أحمد

Abu Dhabi Police
United Arab Emirates

Road Safety Awareness
The lecture discussed the hazards caused by some drivers
when they commit traffic violations, while on the road,
without taking into account the safety distance required
between vehicles. These violations and mistakes committed
by some drivers cause many accidents on the roads,
resulting in injuries and deaths, as well as other damages,
such as traffic congestion.
Therefore, the Traffic and Patrols Directorate has
launched this campaign to raise awareness among drivers
in order to avoid road hazards caused by negligence,
to emphasize the necessity to abide by traffic rules and
regulations, and to highlight the importance of leaving a
safety distance between vehicles, whether parked or while
driving, in order to ensure the safety of drivers, passengers,
and other road users.
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شرطة أبوظبي
دولة اإلمارات العربية المتحدة

التوعية المرورية
سـلطت املحـارضة الضـوء على املخاطـر التـي يتسـبب فيهـا بعض
 مـن،السـائقني؛ بارتكابهـم مخالفـات يف قيـادة مركباتهـم بالطـرق
.دون مراعـاة تـرك مسـافة األمـان الالزمـة للسلامة بين املركبـات
وتتسـبب تلـك املخالفـات واألخطـاء التـي يرتكبها بعض السـائقني
يف وقـوع الكثير مـن حـوادث السير على الطـرق؛ مـا يـؤدي إىل
 مثل ازدحام حركة السير،حـدوث إصابـات ووفيـات وأرضار كثيرة
.واملـرور بالطرق
ولهـذا أطلقـت مديريـة املرور هـذه الحملة لتوعيـة قائدي
املركبـات؛ مـن أجـل تفـادي تلـك األخطـار الناجمـة عـن إهمال
 مـع إعـادة التذكير بقواعـد السير،بعـض السـائقني يف الطريـق
 سـواء كان ذلك، وأهمية ترك مسـافة آمنة بني السـيارات،وقوانينه
يف حاالت وقوف املركبات أو سيرها؛ وذلك من أجل ضامن سلامة
. وسلامة اآلخريـن على الطرق،قائـد املركبـة والـركاب
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Conclusion
Throughout its journey, the ECSSR has been
passionate about actively contributing to the
comprehensive development of the UAE. From the
beginning, the Center set its goals and has worked
toward making them a reality in such a way that
they serve and support the national decision-making
process. As such, the Center has become a beacon
of knowledge that helps achieve the aspirations of
the country’s wise leadership – led by His Highness
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the
UAE (may God protect him) – and implement their
vision concerning scholarly research and its role in
supporting national development efforts. The ECSSR
has also provided support to scholarly research efforts
in GCC and Arab countries, sharing its experience
with numerous researchers and interested parties,
and demonstrating its belief in the importance of
research and analysis in understanding the changes
and transformations in the region and the world.
This book, The Archives, showcases some of the
Center’s accomplishments throughout its journey
over the last twenty-five years, and highlights its
commitment to the serious work of enhancing
scholarly knowledge and understanding of the various
social, political, economic and military developments
in the world today. This commitment is a reflection of
the Center’s mission and goals set and fully supported
by His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed
Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi, Deputy
Supreme Commander of the UAE Armed Forces.
As part of its specialized activities, the Center
hosts a lecture series inviting prominent politicians,
experts, analysts and intellectuals to present their
views and analyzes concerning topics of interest to the
UAE in particular and the GCC and Arab countries
in general. Their lectures are summarized in this book.
In addition to their scholarly and analytical value,
the lectures provide accounts of local, regional and
international developments spanning more than two
decades. Each lecture addresses a certain political,
social, economic or military event. Overall, these
lectures represent a complete record of daily events
taking place in the UAE, the region, and the world.
The lectures also form an accumulative wealth of
knowledge that can be added to the Center’s research,
publications, conferences and specialized symposia–all
of which aim to achieve the Center’s goal of serving
the interests of the UAE and its society, as well as
the interests of GCC and Arab countries in general.
Through these activities, the ECSSR management
and staff have demonstrated their dedication and
devotion to serving the nation and its interests.
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الخاتمـة
 طـوال،حـرص مركـز اإلمـارات للدراسـات والبحـوث االستراتيجية
 على أن يكـون عنصراً فاعلاً يف مسيرة النهضـة الوطنيـة،مسيرته
وعمليـة التنميـة الشـاملة التـي تعيشـها دولـة اإلمـارات العربيـة
ً فحـدد أهدافـه وسـعى إىل إنجازهـا لتصبـح واقعـاً عمليـا،املتحـدة
اكب
ُ  وتحـ َّول إىل منـارة معرفيـة تو،لخدمـة القـرار الوطنـي ودعمـه
طموحـات القيـادة الرشـيدة برئاسـة صاحـب السـمو الشـيخ
 رئيـس الدولـة – حفظـه اللـه – وتط ِّبق،خليفـة بـن زايـد آل نهيـان
رؤيـة هـذه القيـادة للبحـث العلمـي وأهميتـه يف تعزيـز املسيرة
 إىل دعـم مسيرة البحث، بـكل جهـده، كما سـعى املركـز.التنمويـة
 وعـرض خرباتـه على،العلمـي على الصعيديـن الخليجـي والعـريب
 إميانـاً منه بضرورة البحـث والتحليل،مختلـف الباحثين واملهتمين
.كأداة لفهـم التحـوالت واملتغيرات التـي تشـهدها املنطقـة والعامل
،» الـذي اخرتنـا لـه عنـوان «الحصـاد،وجـاء هـذا الكتـاب
،ليسـتعرض حصـاد خمسـة وعرشيـن عامـاً مـن العطـاء املعـريف
وليربهـن على التـزام مركـز اإلمـارات للدراسـات والبحـوث
 بالعمـل الجـاد واملسـؤول لالرتقـاء، منـذ إنشـائه،االستراتيجية
مبسـتوى املعرفـة العلميـة والرفـع من مسـتوى اسـتيعاب وإدراك
كل مـا يحيـط بعـامل اليـوم مـن أحـداث وظواهـر اجتامعيـة
 ويعبر هـذا االلتزام عن رسـالة.وسياسـية واقتصاديـة وعسـكرية
املركـز الحضاريـة وأهدافـه السـامية التـي رسـخها وأَوالهـا كامـل
 ويل عهد،دعمـه صاحب السـمو الشـيخ محمـد بن زايد آل نهيـان
. حفظـه اللـه،أبوظبـي نائـب القائـد األعلى للقـوات املسـلحة
وباعتبارها جزءاً من األنشـطة املختلفة واملتنوعة واملتخصصة
 فقد،التـي يقدمها مركز اإلمارات للدراسـات والبحوث االستراتيجية
جـاءت محـارضات املركـز لتسـهم يف االرتقـاء بالوعـي العـام حـول
 وتسـلِّط الضوء عليها من خالل اسـتضافة،مختلف القضايا املحيطة
أبـرز املفكريـن واملحللين والخبراء والسياسـيني؛ ليقدمـوا تحليالت
وتصـورات علميـة حـول القضايـا الراهنـة واملهمـة املتعلِّقـة بدولـة
 ودول مجلس التعاون لدول،اإلمارات العربية املتحدة بشـكل خاص
.الخليـج العربيـة واملنطقـة العربيـة واملجتمع الدويل بشـكل عام
إن املحـارضات التـي عرضنـا ملخصـات لهـا بين دفتـي هـذا
، إىل جانـب قيمتهـا املعرفيـة والعلميـة والتحليلية،الكتـاب تشـكل
انعكاسـاً لتطـور الواقـع املحلي واإلقليمـي والـدويل خلال أكرث من
لتعب عن حالة سياسـية
ِّ  فقد جـاءت كل منهـا،عقديـن مـن الزمـن
 ولتشـكِّل يف مجملها،أو اقتصادية أو عسـكرية أو اجتامعية معينة
.سـجالً متكاملاً للحـدث اليومـي يف الوطـن ويف املنطقـة ويف العامل
ولتشـكل أيضـاً مخزونـاً معرفياً مرتاكماً يضاف إىل املخـزون املعريف
الـذي صنعـه مركز اإلمـارات للدراسـات والبحوث االستراتيجية من
 التي جاءت،خلال أبحاثـه وإصداراته ومؤمتراته وندواته املتخصصة
جميعهـا تحقيقـاً لألهـداف التي انطلـق املركز من أجلهـا يف خدمة
 ولتظهر،ًقضايا مجتمعه ووطنه والقضايا الخليجية والعربية عموما
حـرص إدارة املركـز والعاملين فيـه على ترسـيخ معنى االنتماء إىل
.الوطـن وتفانيهـم يف خدمـة قضاياه
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