مركز ا ألحباث يف الشؤون ادلّ ينيّة وادلول ّية
Cognoscere Mundum

مركز للبُحوث وا ّلس ياسات يُر ِّّكز عىل تداخُل ادلّ ين وا ّلشؤون ادلوليّة ...
لندن – بريوت – أأكرا

هنجنا
التّبادُل ما بني ادلّ ين و ّ
الشؤون ادلول ّية
ا ّن الفرض ّية الاك ِّمنة وراء معلنا يه أأ ّن ا ألداين واملُعتقدات تلعب دور ًا رئيس ّي ًا يف ّ
الطريقة اليت يعمتدها البرش ِّلتَ ْحديد
مواقعهم يف العامل ول َعيْش حياهتم اليوميّة ،أكفراد وكجامعات عىل ٍّّ
جمرد مسأأةل معتقدات
حد سواء .ابلتّايل ،فا ّن ا ألداين َ
ليس ْت ّ
خشص ّية حول احلياة ما بعد املوت أأو مسأأةل ِّرفْعة .بل ل ألداين تأأثريات مبارشة عىل التّفاعالت الجامتع ّية والس ياس ّية
والقتصاديّة.
فا ألداين يه ،يف جوهرها ،حماولت ِّلت ْقدمي قراءة أأخالقيّة لل َك ْون والجابة عن ا ألس ئةل ا ألساس ّية حول امل ْعىن ،وكيف
جيب عىل ا ألفراد وامجلاعات أأ ْن يعيشا حياهتام ،ويتفاعال مع بعضهام البعض ،ويتعامال مع جمرى احلياة البرشيّة .ابلتّايل،
ّ
مكجرد معتقدات لهوت ّية صيغ َْت من نصوص مق ّدسة ،بل أأيض ًا كهيلك ّيات اجامتع ّية و ِّقوى اجامتع ّية
تتجىل ا ألداين ليس ّ
تو ِّفّر النامتء ،اىل جانب الس تقرار والنّظام لل ُمجمتعات .مفن خالل طقوس هيلك ّياهتا اللكريك ّية ونشاطاهتاُُ ،تافظ ا ألداين
السبب ،يُظهر ادلّ ين نفسه غالب ًا عىل أأن ّه الشّ لك الأكرث أأساس ّي ًة
عىل ش باكهتا وتؤ ِّ ّمن ادلّ مع ّالرويح واملادّي ألتباعها .لهذا ّ
للمجمتع املدين يف معظم أأحناء العامل ،وهو ي َربز كواح ٍّد من أأقوى أأشاكل التعبئة ،العا ِّبرة لالثنيّة ،و ّ
الطبقة الجامتع ّية-
القتصاديّة ،واخلالفات الس ياس ّية.
ك من املعىن الشّ خيص واملعىن الجامتعي ،فض ًال عن ش بكة اجامتع ّية قويّة يُمكن تعبئهتا ،جيعل
ا ّن د َْور ادلّ ين يف ْتوفري ُ ٍّ
منه اعتبار ًا رئيس ّي ًا للجهات الس ياس ّية الفا ِّعةل دلى َوضْ عها س ياساهتا وتَ ْنفيذها .فهو يق ِّّدم لها ال ُف َرص ِّل َت ْحقي ّ
الطموحات
الشخص ّية والس ياس ّية ،بل يفرض أأماهما كذكل حدود ًا وُتدّ ايت .وتمكُن ّقوة ّ
الش باكت ادلينيّة يف قدرهتا عىل أأ ْن تُصبِّح
للسلطات .مع ذكل،
قنوات تعبئة دلَ ْمع ّ
جامتعي الوحيد اذلي فيه تُنشأأ املعارضة ّ
الس ياسات ،ويه غالب ًا ما تو ِّفّر املنتدى ال ّ
فاجلهات الس ياس ّية وادلبلوماس يّة الفا ِّعةل ّ
اخلاصة ،ويه تُشارك ر أأس املال وال ُبنية
تتشلك أأيض ًا من أأدايهنا و ُمعتقداهتا ّ
اخلاص وحساس ّياهتا وس ياساهتا ،لكّها ُتمتل فرض ّيات معيقة ترتكز
الجامتعي ْني نفس ْيْ ام مع جممتعاهتا .وابلتّايل ،فا ّن هنجها ّ
عىل ُمعتقداهتا.
قوي دون تردّد ،بل ا ّن ا ألداين ّ
تتشلك ب ِّف ْعل هؤلء
ليس ْت ِّقوى را ِّكدة وبال جسد تو ِّ ّجه البرش ٍّ
بشلك ٍّ ّ
غري أأ ّن ا ألداين َ
الظروف الجامتع ّية والس ياس ّية ،بقدر ما ّ
اذلين ميسكوهنا وب ِّف ْعل ّ
نايم ِّلتفاعُل
فالسبيل ادلي ّ
تتشلك ب ِّف ْعل ا ألداين نفسهاّ .
ادلّ ين مع الواقع البرشي ينطوي عىل كيف يقر أأ املؤمنون املُتديِّّنون ن ُصوصهم املقدّ سة يف اطار س ياقات ُمحدّ دة ،و أأ ّي مسائل
ميان ما ابدّعاءات عامل ّية وتتأأ ّمل ب ُع ْم
متسكني اب ٍّ
ومهنج ّيات حم ّددة يُط ّبقوهنا .وقد صيغ َْت تعالمي لهوت ّية ُمع ّينة جتمع امل ُ ِّ ّ
اب ألفضل ّيات و ُّالرؤى الس ياقيّة .ذلكل ،فا ّن ّ
الطريقة اليت يؤ ِّثّر هبا ادلّ ين عىل الشّ ؤون ادلول ّية ل تقترص فقط عىل ما تقوهل
ن ُصوص ا ألداين املقدّ سة حول املواضيع اخملتلفة ،بل ا ّن الشّ ؤون ادلول ّية نفسها تؤ ِّثّر مبارش ًة عىل ا ألداين ،عىل ا ألفاكر
ادلينيّة و ُّالرؤى ادلينيّة.

النظرايت اليت غالب ًا ما تُ ِّّروج جلوه ٍّر
احليوي ّلدلين مع عوامل اجامتع ّية وس ياس ّية واقتصاديّة ،وعىل خالف
هذا التّفاعُل
ّ
ّ
حَّت يف ا ألداين .قراء ٌة حيوي ّ ٌة كهذه ُُت ّ ِّولنا ل أأ ْن نفهم
دلين ُم ٍّ
ساس ٍّ
للتطورات يف العامل ،يعين أأ ّن التّغيري أأ ٌمر ُم ٌ
أأ ٍّّ
عني كتفس ٍّري ّ
التطورات اليت يشهدها العامل يف س ياقها وكنتيج ٍّة لعوامل ِّّ
ُتولنا أأيض ًا أأ ْن جند ُس ُب ًال نق ِّّدم من خاللها
متعددة ،بل ّ ِّ
فقط ُّ
تطورات أأحصّ.
ُمقرتحات بنّاءة لس ياسات تُش ِّ ّجع ّ

رؤيتنا

مقار
ا ّن مركز ا ألحباث يف الشؤون ادلّ ينيّة وادلول ّية هو مركز جديد ل ْجراء البحوث َووضْ ع ّ
الس ياسات ،وهو يمتتّع بلالثة ّ
لندن وبريوت و أأكراُُ .ي َترص شعاره ابلعبارة الالتينيّة  Cognoscere Mundumومعناها فَهْم العامل ،وتُرت َجم رؤية املركز
بتَ ْوفري ٍّ
الس ياسات وتمتحور حول التّداخُل ما بني ادلّ ين والشّ ؤون ادلول ّية .وتش متل جمالت ّالرتكزي
حبوث وُتاليل تر ِّكّز عىل ّ
الرصاع والس تقرار ،وادلبلوماس ّية ،والغاثة ،واملُساعدات والتّمنية ،والص ّحة العا ّمة ،وس يادة القانون
عىل ادلّ ين وا ألمن ،و ّ
واحلومكة ّالرش يدة ،وحقوق النسان ،واجلندرة ،والقتصاد.
ميان ُمحد ٍّد أأو رؤية علامن ّية.
رؤيتنا ل تقرتح أأ ّي ُحمك
دين أأو ُمعتقَد ومطالهبام امل َ ْعرفيّة .ويه ل تُ ِّّروج أل ّي ا ٍّ
تفضييل عىل أأ ّي ٍّ
ّ
تتحزي ٍّ
ويه ل ّ
تتطور
ياس أأو تُ ِّّروج ألجندة س ياس ّية .بل يه تُر ِّكّز عىل فَهْم ّ
لطرف س ّ
الس ياق اذلي تنشأأ فيه املُعتقدات و ّ
و ّ
تتغري وتؤ ِّثّر عىل الشّ ؤون ادلول ّية.
ويف حني تُر ِّكّز ُحبوث املركز ونشاطات مشاريعه عىل ّ
الرشق ا ألوسط و أأفريقيا وجنوب أس يا ،فا ّن املركز يُو ِّفّر املعلومات
ابلس ياسات لصا ِّنعي القرار و ّالر أأي يف مجيع أأحناء العامل.
والنُّصح واخلربة ذات ّ
الصةل ّ

براجمنا
البحوث
ابلس ياسات حول أأفريقيا و ّ
الرشق ا ألوسط وجنوب أس يا،
يمكُن البحث يف قلب املركز .فنحن ُجنري حبو ًاث ذات صةل ّ
س ْعي ًا منّا ِّل ُنجيب عن أأس ئةل ُمحددة ،ونعرض فَهْامً أأمع للقضااي املُعقّدة ،ونس تخلص حلو ًل للتحدّايت.
خاصة.
خاصة عن ا ّلس ياسات وتقارير ّ
يُص ِّدر املركز نوعَ ْني من واثئ البحث للتّداول ا ْملدود والعا ّم بياانت ّ
الس ياسات خالل س نة  2015تتناول مروحة واسعة من القضااي .تتض ّمن
سوف يُص ِّدر املركز عرشة بياانت ّ
خاصة عن ّ
هذه العناوين اليت نعمل علْيا حال ّي ًا
 ادلّ ين وا ألمن يف القرن ا ألفريقي
 النسان ّية املُرت ِّكزة عىل الميان قُدُ راهتا وعرثاهتا
الس ياسات يف اثيوبيا
 ح ّل رموز ادلّ ين يف س ياسة ايران اخلارجيّة
 ادلّ ين و ّ
 العنف الثين ادلّ يين يف وسط وشامل نيجرياي
 ادلّ ين وامليليش يات املُسل َحة العراق كحاةل ّلدلراسة
الس ياسة والهويّة يف لبنان
 اجلذور الالهوت ّية مجلاعة بوكو حرام
التنوع؛ ادلّ ين و ّ
 الوحدة يف ُّ

الس ياسة
 كيفيّة َد ْمج ادلّ ين يف ُْتليل ّ
الرصاع و ّ
اخلارجيّة

 مس تقبل ُمنارصة احلريّة ادلينيّة

املشاريع

َطوير مناجه جديدة ِّلمواهجة التحدّايت وتَ ْنفيذها من خالل
يسعى املركز س ْعي ًا حثيل ًا اىل أأ ْن يعمل مع ُرشاكئه ادلول ّيني عىل ت ْ
مشاريع تُر ِّكّز عىل قضااي ُمحددَة .فللمشاريع أأهداف ٍّ
حبث واجنازات َملْموسة ،فض ًال عن ا ألحداث السرتاتيج ّية والنّشاطات
واملُخرجات املُخطط لها .وتُنفذ مشاريعنا عرب ماكتبنا القلمي ّية يف أأكرا وبريوت.
يعمل املركز حال ّي ًا عىل ثالثة مشاريع
الساحل يف أأفريقيا
 أأكرا ادلّ ين و ّ
الرصاع والعنف يف منطقة ّ
الس ياسة يف ّ
الرشق ا ألوسط وشامل أأفريقيا
 بريوت مس تقبل ادلّ ين و ّ
 لندن مس تقبل ُمنارصة احلريّة ادلينيّة ادلول ّية

الستشارات

ٍّ
الرشق ا ألوسط وجنوب أس يا ليقوم ٍّ
يس تخدم املركز ش بكة ُخربائه حول أأفريقيا و ّ
خدمات استشاريّة
ببحوث ُمفص َةل ويُق ِّّدم
للجهات اليت تطلب ُمساعدتنا .ويُ ِّّقدم املركز اخلدمات التّالية ّ
للمنظامت واحلُكومات و ّ
املؤسسات الئامتن ّية
الرشاكت ّ
اخلاصة و ّ
املؤسسات ا ألخرى
و ّ
 ال ُبحوث املُفص َةل يُق ِّّدم املركز ُحبو ًاث رسيّة وميدان ّية وموضوع ّية حول مسائل ومواضيع ُمحدّدة .تُناقَش َمهمة البحث
اىل جانب اخليارات املُم ِّكنة وال ِّنّطاق مع ّالزابئن وي ُسَّل البحث مضن الطار ّالزمين املُت َف عليه.
 الستشارات يُ َعدّ املركز مؤه ًال ليس تفيد من ش بكة ُرشاكئه يف سبيل تأأمني خدمة استشاريّة ُم ّفصةل لل ُمساعدة
عىل ت َْطوير املشاريع والربامج وادارهتا وتَ ْنفيذها وتَ ْقيميها.
اكمل حول ادلّ ين والشّ ؤون ادلول ّية عىل أأ ْن يُعدل مبا يتناسب
 التّدريب يُ ِّّقدم املركز حزم ًة لتدر ٍّ
يب ميت ّد عىل يو ٍّم ٍّ
همين وخلو ٍّات سكن ّية.
مع اهامتمات ّالزبون ،اضاف ًة اىل ندوات أأقرص أأو أأطول وتدر ٍّ
يب ٍّ ّ
جمايل املراقبة والتّقيمي ّ
للمنظامت اليت ترتكز عىل الميان .فهو يعمل
 ايالء أأمه ّية قُصوى ل ألثر يُ ِّّقدم املركز ادلّ مع يف َ ْ
مع ّ
حسن سلسةل نتاجئها ،وابلتّايلُ ،مخرجات مشاريعها ونتاجئها و أأثرها.
املنظامت ِّل ُي ِّ ّ
تعود ّ
ستشاري للمركز دلَ ْمع نشاطاته ومعهل ا َلذل ْين ل يبغيان ّالرحب.
ك ا ألرابح النّ ِّاجتة عن العمل ال
ّ

الصحافة
صندوق ّ

هيدف مركز ا ألحباث يف الشؤون ادلّ ينيّة وادلول ّية اىل اطالق ُمحاداثت جديدة حول موقع ادلّ ين يف الشّ ؤون ادلول ّية .ففي
الس ياسات ،فض ًال عن عا ّمة النّاسّ ،تصوراهتم حول القضااي املُتع ِّل ّقة ابدلّ ين عىل تقارير
كل ٍّري من ا ألحيان ،يبين صا ِّنعو ّ
داول .وعلامً أأ ّن وسائل العالم قا ِّدرة أأ ْن تُص ِّدر ِّقصص ًا مضن دورات اخباريّة فقط ،وعلامً أأ ّن قصص ًا
اعالميّة حول الشّ أأن املُت َ

حداث سلب ّي ٍّة من ٍّ
ُمامث ًةل غالب ًا ما تنطوي عىل أأ ٍّ
عنف ورصا ٍّع وتوتّرات ت ُِّّورط اجلهات ادلينيّة ،فا ّن معظم ما ي َّّت ْنرشه مييل
ُيص دور الميان وادلّ ين يف عامل اليوم.
اىل السلب ّية فامي ّ
للصحافة ليك يكرس هذه احللقة ويُم ِّكّن الصحفيّني والبا ِّحثني وال ُكتّاب املُتواجدين يف
وسوف يُط ِّل املركز قريب ًا صندوق ًا ّ
أأفريقيا و ّ
الرشق ا ألوسط من ُمتابعة وكتابة افتتاحيّات ر أأي ومقالت حول ادلّ ور الجيايب اذلي تلعبه ا ألداين واملُعتقدات
يف عامل اليوم ابللغة النلكزييّة أأو ٍّ
بلغات تتالءم مع رؤية املركز اكللغة العرب ّية .وهتدف ّالرؤية املَذكورة اىل الفساح يف اجملال
قوي ،املفاهمي السلب ّية للعديد من النّاس حول كيف
ملُحاداثت جديدة ،وفَ ْتح أفاق جديدة ،وُتدّيٍّ ،
بشلك غري مبا ٍّ
رش بل ّ
يؤ ِّثّر ادلّ ين عىل العامل اليوم.

فري معلنا

ّ
يتوىل فري القيادة الدارة املُبارشة للمركز .ويُراقب جملس الدارة معل هذا ا ألخري ويضع ُه ق ْيد املُساءةل ،فامي يو ِّفّر اجمللس
الستشاري املُدخالت السرتاتيج ّية ملشاريع املركز وخططه .ويعمل ّ
بشلك وثي ٍّ مع املركز يف مجيع
الرشاكء يف البحوث ٍّ
نشاطاته.

فري القيادة

اجمللس الستشاري

زاي مريال – مدير
اكثرين يونغ – رئيسة الربامج والتّمنية
د .مراتن عقّاد – زميل ابرز ،ا ّلرشق ا ألوسط
د .جون أأزوما – زميل ابرز ،أأفريقيا

الربوفسور مالكوم ايفانز
د .كيشان مانوشا
د .ندمي حشاده
د .رزا أأسالن
مصطفى أأكيول
زينب السوايج
كريس سايبل
املطران أأجنيلوس
د .تشاريس بوتيريي
د .كريغ لركني
د .ابراه مياكيل
الربوفسور أألباسالن أأوزيردمي
د .دايفد يونغ
د .هارادل ويدرا
سونيتا سينغ ماالكرين
رافاييلو ابنتويش
الربوفسور أيلني ابركري
د .هاري هاغوبيان
الربوفسور ايلوم دوفلو

جملس الدارة
القس مارك ماينال
ّ
السري تشارلز هور بت
ّ
رميون عصفور
اكثرين غالدويل

ُّ
الرشاكء يف البحوث
د .خااتزا غوندوي
عيل أأسالن غوموساي
أأوراجنزيب حنيف
حيدر اخلويئ
جوشوا س تاييس
جانيس وينرت

د .عبد القادر هامش
رئيس ا ألساقفة بنجامني كوايش
د .جوشوا والكر
د .ايفلني عقّاد

مركز ا ألحباث يف الشؤون ادلّ ينيّة وادلول ّية
أثلين هاوس 165-161 ،طري عا ّم غرينويتش ،لندن SE10 8JA
www.crga.org.uk
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