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تقدمي


تقدمي
ي�ش� � ِّكل النتاج الفك ��ري ملنت ��دى الفكر العربي ،ع�ب�ر م�سريت ��ه الطويلة ومنذ
ت�أ�سي�س ��ه عام  ،1981ق�سم ًا مهم� � ًا من احل�صيلة الرتاكمية للفك ��ر العربي املعا�صر
مبخت ِل ��ف جت ّلياته وحقول ��ه .فاملنتدى الذي ُيع ّد اليوم من �أق ��دم امل�ؤ�س�سات الفكرية
والبحث ّية العربية العاملة على ال�ساحة الإقليمية والدولية ،ما يزال ي�سعى بد�أب �إىل
ت�صب كلها يف
حتقي ��ق ر�سالته و�أهدافه اال�سرتاتيجية ،وتطوير �أدائه وو�سائله ،التي ّ
العربي وم�ستقبله؛ ب�أبعادها وجوانبها املختلفة.
خدمة الق�ضايا الأ�سا�س ّية للوطن
ّ
لقد َح ِر� ��ص املنتدى عرب هذه امل�سرية �أن يعك� � َ�س �أن�شطته املتن ّوعة وم�ضامني
بحوث ��ه وبراجمه وم�شروعاته من خالل و�سائ ��ل ن�شر متعددة ،والعمل ما �أمكن على
�إي�صاله ��ا �إىل امل�ؤ�س�سات ومراكز الدرا�س ��ات النظرية واجلامعات ،كما �إىل �صانعي
القرار وقادة الر�أي وال ُّن َخب املتعلمة واملث ّقفة وعموم جمهور القراء يف الوطن العربي
وخارج ��ه ،وم ّد اجل�سور الثقافي ��ة مع كل هذه الأطراف؛ ت�أكيد ًا لدور املنتدى يف نقل
ثم ��رات الفكر �إىل حميط احلياة العامة ،والتوا�صل واحل ��وار مع العقل العربي ومع
العامل من حولنا ،وامل�ساهمة يف تعزيز القواعد املعرفية للثقافة العربية.
و ُيع� � ّد هذا املن�ش ��ور امل�شتمل على قائمة الإ�صدارات ه ��و الأول من نوعه الذي
ي�ص ��دره املنت ��دى ،مت�ض ّمن� � ًا عناوي ��ن الإ�ص ��دارات م ��ن �سال�سل الكت ��ب وكرا�سات
الدرا�س ��ات والك�شافات ،التي �صدر منها حتى يومنا ه ��ذا حوايل ( )150مطبوع ًا،
�إ�ضاف ��ة �إىل ( )263عدد ًا من جملة «املنتدى» ،مت ِّث ��ل حلقات تط ّور جانب الن�شر يف
�أن�شطتن ��ا ،بو�صفه جانب رئي�سي فيها ،كما تعبرِّ عن مدى وعمق امل�ساهمات العلمية
الت ��ي ق ّدمها هذا املنتدى ،و�شارك فيها باحثون ومفك ّرون و ُكتَّاب وخرباء من العرب
-3-

والأجان ��ب على ال�س ��واء ،وجاء بع�ضه ��ا بالتعاون م ��ع م�ؤ�س�سات عربي ��ة و�إ�سالمية
ودولي ��ة ،يف جماالت �شملت احلوارات العربية العاملي ��ة ،والعربية العربية ،وتقارير
ح ��ول الق�ضايا الإن�ساني ��ة والبيئي ��ة امل�شرتكة ،والدرا�س ��ات ذات امل�سا� ��س املبا�شر
بالوط ��ن العربي وعالقات ��ه االقت�صادي ��ة واالجتماعية وال�سيا�سي ��ة وجممل ق�ضايا
التنمي ��ة فيه وا�ست�ش ��راف امل�ستقبل ،وكذلك البح ��وث اال�سرتاتيجية حول قطاعات
�أ�سا�سي ��ة يف النهو�ض والتقدم مثل التعلي ��م والرتبية وا�ستثمار القوى الب�شرية ،عدا
ال�سال�سل التي ت�ض ّمنت توجيه م�ضامني منتقاة للقاريء �أو الباحث العربي؛ ت�ساعد
عل ��ى تنمية الوعي بالواق ��ع الراهن وم�ؤ�شراته ،وتق ّدم خي ��وط احلقائق وتف�سريات
الوقائ ��ع ودالالت الأح ��داث ،به ��دف �إ�ش ��راك الإن�س ��ان العربي املتع ِّل ��م واملثقف يف
تف�سريها ومناق�شتها.
يطمح املنتدى �إىل تعمي ��م اال�ستفادة من ح�صيلة �أعماله بن�شرها على �أو�سع
نط ��اق ممكن ،وتي�سري و�صوله ��ا �إىل املعنيني واملهتمني كاف ��ة يف �أرجاء العامل ،من
خالل و�سائل الن�شر الإلكرتوين .وقد بد�أ بخطوات عملية متهيدية يف هذا االجتاه،
فن�ش ��ر جمموعة م ��ن �إ�صدارات ��ه �إلكرتوني ًا ،مبا فيه ��ا بع�ض الإ�ص ��دارات احلديثة
و�أع ��داد جملة «املنتدى» ،وكذلك «الن�شرة الأ�سبوعية» ،التي تت�ضمن روابط ملقاالت
الأع�ض ��اء و�أخبار املنتدى ،والتي بد�أت بال�صدور من ��ذ �شهر ني�سان� /إبريل .2015
و�أت ��اح املنتدى ه ��ذه الإ�صدارات جمان ًا للراغبني باالط�ل�اع عليها من خالل موقعه
على الإنرتنت  ، www.atf.org.joون�أمل �أن نتم ّكن من زيادة حجم هذه املجموعة
بالتدريج لت�صبح جميع من�شورات املنتدى متوفرة �إلكرتوني ًا وورقي ًا يف نف�س الوقت،
فن�ساهم يف تعزيز نوعية املحتوى الرقمي العربي على ال�شبكة العنكبوتية من جهة،
ودعم و�سائ ��ل التوا�صل والت�شبيك مع الأو�ساط الفكري ��ة والثقافية ،عربي ًا وعاملي ًا،
من جهة �أخرى� ،إ�ضافة �إىل طموحنا يف املراحل القادمة �إىل ترجمة خمتارات من
هذه الأعمال �إىل الإجنليزية وغريها من اللغات الأكرث انت�شار ًا يف عاملنا ،و�إي�صال
ال�ص ��وت الفكري العربي �إىل الناطقني بهذه اللغ ��ات ،وبالتايل امل�ساهمة يف تو�سيع
�آفاق التفاهم الثقايف والإن�ساين بيننا وبني الآخرين .واهلل املو ِّفق.
د .حممد �أبو حمور
الأمني العام ملنتدى الفكر العربي
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العربي �إلى:
يهـدف منتدى الفكر
ّ
العربي املعا�ص ��ر ،وتطويره ،ون�ش ��ره ،وتر�سيخ الوعي
 -1الإ�سه ��ام يف تكوي ��ن الفكر
ّ
العربي الأ�سا�س ّية ،وامله ّمات
واالهتمام به ،ال �سيما ما يت�صل منه بق�ضايا الوطن
ّ
القومية امل�شرتكة ،يف �إطار ربط وثيق بني الأ�صالة واملعا�صرة.
العربي،
 -2درا�ســـ ��ة العالق ��ات االقت�صــــــادية ،واالجتماعية ،والثقافي ��ة يف الوطن
ّ
وتدار�سه ��ا م ��ع جمموعات ال ��دول الأخ ��رى ،ال �سيما ال ��دول الإ�سالمي ��ة والدول
النامية ،بهدف تعزيز احلوار وتن�شيط التعاون ،مبا يخدم امل�صالح املتبادلة.
 -3الإ�سه ��ام يف تكوي ��ن نظ ��رة عرب ّي ��ة علم ّية نحو م�ش ��كالت التنمية الت ��ي تعاجلها
املنتديات وامل�ؤ�س�سات الدولية ،مبا يحقق �إ�سها ًما فعا ًال يف �صياغة النظام العاملي،
وي�ضع العالقات الدولية على�أ�س�س عادلة ومتكافئة ،ويخدم التكامل االقت�صادي.
 -4بناء اجل�سور بني قادة الفكر و�صانعي القرار يف الوطن العربي ،مبا يخدم التعاون
بيــنهم يف ر�ســـم ال�سيا�سات العامة ،وت�أمني امل�شاركة ال�شعبية يف تنفيذها.
 -5العــنــاية بالـــدرا�سات امل�سـتـقبلية املتـعــلــقــة ب�شــ�ؤون �أقطـــــــار الــــــوطن العـــــربي
وعالقـــاتها الـدوليـــة.
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ر�سالة املنتدى و�أهدافه

منظمة عرب ّية فكريّة،غري حكوم ّية ،وغري ربح ّية� ،أُ ّ�سـ ـ ــ�ستْ عام  1981يف �أعقاب
م�ؤمت���ر الق ّم���ة العرب ّ���ي احلادي ع�ش���ر يف ع ّمان مببادرة من ع���دد من املف ّكرين
و�صانع���ي القرار الع���رب ،ويف مقدّمتهم �سم ّو الأمري احل�سن بن طالل ،رئي�س
العربي
املنتدى وراعيه .وي�سعى املنتدى �إىل بحث احلالة الراهنة يف الوطن
ّ
وت�شخي�صها ،و�إىل ا�ست�شراف م�ستقبله ،و�صياغة احللول العمل ّية واخليارات
عربي
املمكن���ة ،ع���ن طري���ق توفري منرب ُح��� ّر للح���وار املف�ضي �إىل بل���ورة فكر ّ
مُعا�ص���ر نح���و ق�ضاي���ا الـوحـ���دة ،والتــنمي ـ���ة ،والأم���ن القــوم���ي ،والتـ ـح ـ��� ّرر،
والتقدّم .وقد ا ّتـخـذ املنت ــدى ع ّمان مــق ًّرا لأمانته العامة.

ويعمـل املنتدى على حتقيق �أهدافه عن طريق:

 -1عق ��د احلـ ��وارات العرب ّي ��ة العرب ّي ��ة :وتتن ��اول ه ��ذه احل ��وارات مناق�ش ��ة �أهم
العربي .وي�شارك فيها �أع�ضاء املنتدى؛ �إ�ضافة �إىل
املو�ضوعات التي َت ُه ْم العامل
ّ
نخبة من اخلرباء والأكادمييني.
العربي م ��ن �أع�ضاء
 -2عق ��د احل ��وارات العرب ّية الدولي ��ة :ويتكون فيه ��ا الطرف
ّ
املنت ��دى وخ�ب�راء و�أكادمييني عرب؛ وميثل الط ��رف املقابل �إح ��دى الهيئات �أو
املعاهد �أو املراكز من خمتلف الدول والتجم ّعات العاملية.
 -3القي ��ام بالبحوث والدرا�سات اال�سرتاتيجية :وت�شم ��ل الدرا�سات العلمية لفرق
بحثية متخ�ص�صة حول الق�ضايا الكربى التي تواجه العرب حا�ض ًرا وم�ستقب ًال.
 -4املطبوعات� :إ�ضافة �إىل �سال�سل املطبوعات التي ي�صدرها املنتدى (احلوارات
العرب ّية؛ احلوارات العاملية؛ درا�سات املنتدى؛ كتاب املنتدى؛ وغريها) ،هنالك
جم ّلة «املنتدى» الفكر ّية الثقاف ّية الف�صل ّية ،با ّللغة العرب ّية ،والن�شرة الأ�سبوع ّية
الإلكرتون ّي ��ة لأخبار املنتدى و�أع�ضائه واملقاالت املختارة ،والن�شرات الإخبار ّية،
وغريه ��ا م ��ن الن�شرات الت ��ي تو ّزع عل ��ى نطاق وا�س ��ع ،بهدف تعري ��ف الأفراد
وامل�ؤ�س�س ��ات بخال�صة احلوارات والن ��دوات وامل�ؤمترات الت ��ي يعقدها املنتدى.
العربي.
كذلك ين�شر املنتدى مقاالت وترجمات َت ُه ْم املثقف واملواطن
ّ

يعتم ��د املنتدى يف متويله على ر�س ��وم الأع�ضاء العاملني وامل�ؤازري ��ن (م� ّؤ�س�سات)،
وتربعات الأع�ضاء والأ�صدقاء وم�ساهماتهم؛ �إ�ضافة �إىل ريع وقفيته.
ع�ضــو ّية املنتدى:
 -1عُ�ضو ّي���ة عامل���ة :ت�ض ��م نخبة م ��ن ال�شخ�صي ��ات العربية املمي ��زة ،التي ت�ؤمن
باملنتدى وبالأهداف التي �أن�شىء من �أجلها.
 -2عُ�ضو ّية م�ؤازرة :ت�ضم جمموعة من �أبرز امل�ؤ�س�سات واملجال�س العرب ّية املتفتحة
التي ت�ؤمن �إداراتها بالعمل وبالفكر العربي امل�شرتك.
 -3عُ�ضــو ّية ال�شرف :مينحها جمل�س الأمناء للأفراد واملفكرين من غري الأع�ضاء

العامل�ي�ن ،الذين ق ّدموا م�آث ��ر وم�ســاهمات جــ ّلى ،يف خمتــل ��ف امليــاديـــن،
العربي والدويل.
على امل�ســـتــويـيـن
ّ
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الإ�صدارات

اإلصــــــــــــدارات

�سال�سل الكتب
ي�صدر عن منتدى الفكر العربي ثالث ع�شرة �سل�سلة من الكتب
املتخ�ص�صة والثقافية العامة ،والكرا�سات والك�شافات ،التي تتوجه �إىل
م�ستويات خمتلفة من القراء .وهذه ال�سال�سل هي:
�1 .1سل�سلة احلوارات العربية العاملية :ت�شتمل على تقارير ومداوالت
احلوارات التي نظمها املنتدى منذ ت�أ�سي�سه يف بداية الثمانينيات ،بالتعاون
مع م�ؤ�س�سات �أكادميية ومراكز �أبحاث يف كل من� :أوروبا ،وكندا ،والواليات
املتحدة ،وال�صني ،وفرن�سا ،واليابان ،و�أملانيا ،والنم�سا ،وتركيا ،و�إيران،
�إ�ضافة �إىل ندوات حوارية حول ق�ضايا دولية ذات اهتمام م�شرتك.
�2 .2سل�سلة احلوارات العربية :وت�ضم جمموعة من الدرا�سات ووقائع الندوات
حول الق�ضايا والأو�ضاع العربية والإ�سالمية يف جماالت التنمية املختلفة،
والتي متثل م�ساحة وا�سعة من اهتمامات املنتدى الفكرية على مدى �أكرث
من ثالثني عام ًا يف ميادين مثل :الأمن القومي ،والتعاون العربي ،وحل
النزاعات بالطرق ال�سلمية ،واالقت�صاد ،والتعليم ،والتنمية الب�شرية،
والتعددية ال�سيا�سية ،وحقوق الإن�سان ،واملواطنة ،واحلرية الأكادميية،
وال�شباب ،واملر�أة.
�3 .3سل�سلة املرتجمات العاملية� :صدر من هذه ال�سل�سلة ثالثة تقارير مرتجمة
�إىل العربية �أ�صدرتها اللجنة امل�ستق ّلة املعنية بالق�ضايا الإن�سانية ،وتتناول
الت�صحر ،واملجاعة ،و�أطفال ال�شوارع� ،إ�ضافة �إىل كتاب ترجمه
ق�ضايا
ُّ
املنتدى حول ق�ضية الفقر بعنوان «ثورة حفاة الأقدام» لربتراند �شنايدر،
الأمني العام ال�سابق لنادي روما.
�4 .4سل�سلة درا�سات الوطن العربي :جمموعة من الدرا�سات والتقارير
ركزت على ت�شخي�ص راهن الوطن العربي وم�ستقبله والتحديات يف �ضوء
التغريات العاملية .وت�شتمل على درا�سات حول الدولة العربية و�إمكانات
الوحدة ،وم�ستقبل املجتمع والدولة ،واالقت�صاد والعوملة ،والتعاون العربي
امل�شرتك ،و�آفاق التعليم العايل .وقد �صدر من هذه ال�سل�سلة تقريران عن
حالة الأمة العربية يف نهاية القرن الع�شرين  1988و.1989
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�5 .5سل�سلة الدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية :من �أبرز ما ت�شتمل عليه
هذه ال�سل�سلة ح�صيلة م�شروع درا�سة �سيا�سات التعليم وتطويرها يف
م�شرق الوطن العربي ومغربه ،الذي نه�ض به املنتدى يف نطاق العناية
بالدرا�سات امل�ستقبلية ،و�شارك يف �إعداد هذه الدرا�سات جمموعة
من املف ّكرين والباحثني واخلرباء العرب الذين تناولوا �أي�ض ًا بالبحث
مو�ضوعات تتعلق بالأُم ّية ،والرتبية ،والقوى الب�شرية.
�6 .6سل�سلة اللقاءات ال�شهر ّية :تندرج يف هذه ال�سل�سلة جمموعة من
الإ�صدارات التي تو ِّثق للقاءات الفكرية ال�شهرية التي عقدها املنتدى
 وما يزال  -يف رحابه ،حول مو�ضوعات وق�ضايا متنوعة ،مبا يف ذلكن�صو�ص املحا�ضرات والتعقيبات ووقائع النقا�شات.
�7 .7سل�سلة درا�سات املنتدىُ :تن�شر �ضمنها درا�سات خمتارة يف ال�ش�ؤون
العربية ذات الطابع القومي وال�ش�ؤون العاملية .وقد �صدر منها ثالثة كتب
حول العمل العربي امل�شرتك ،واملجتمع املدين وحتوالت الدميقراط ّية،
واحلكم االقت�صادي العاملي.
�8 .8سل�سلة كرا�سات املنتدى :تهدف هذه ال�سل�سلة �إىل توعية القارىء املهتم،
لكن غري املتخ�ص�ص ،بق�ضايا ال�ساعة يف الوطن العربي والعامل .وقد
مي�سر ًا من ال�سهل املمتنع ،و�شك ًال وحجم ًا
اتخذت لهذه الغاية �أ�سلوب ًا ّ
يرغبان يف املطالعة والتثقف .و�صدر منها جمموعة �شملت ق�ضايا ال�شباب
العربي ،والنفط ،والتوثيق ،والبحث العلمي ،واملواطنة ،والقد�س.
�9 .9سل�سلة كتاب املنتدى :وهي موجهة �أي�ض ًا �إىل القارىء غري املتخ�ص�ص،
مع مراعاة توجيه م�ضامني منتقاة �إليه ت�ساعده على ارتياد �آفاق املطالعات
املنهجية� ،إىل جانب الفائدة الثقافية العامة .ومن مو�ضوعات كتب هذه
ال�سل�سلة :الو�سطية ،والثقافة العربية ،واللغة العربية والإعالم ،و�أزمة
الهوية ،واحلداثة واحلرية.
-9-

�1010سل�سلة كتاب النه�ضة :الهدف منها تقدمي كتب ُمنتقاة من الفكر العربي
احلديث �إىل الأجيال اجلديدة تعرفهم مبعامل النه�ضة وفكرها و�أعالمها،
وتي�سر للقارىء والباحث احل�صول على كتب َب ُعد العهد بطباعتها �أو كتب
ِّ
مل ي�سبق ن�شرها يف هذا املجال .ومن �إ�صدارات هذه ال�سل�سلة كتاب
«احلركة العربية» للم�ؤرخ �سليمان مو�سى ،و«مذ ِّكرات ح�سن �سعيد الكرمي
يف احلياة والثقافة العربية».
�1111سل�سلة «القد�س يف ال�ضمري» :ت�ستمد هذه ال�سل�سلة عنوانها من �شعار امل�شروع
الفكري الذي بادر ب�إطالقه منذ عدّة عقود �سم ّو الأمري احل�سن بن طالل،
وال�شيخ حممد مهدي �شم�س الدين ،لإبقاء القد�س ح ّي ًة يف القلب
والوجدان .وهذا امل�شروع يتب ّناه املنتدى من خالل الأن�شطة التي يقيمها
حول مو�ضوعات تعنى بق�ضية القد�س ومقد�ساتها و�أوقافها ،وتاريخها،
و�أو�ضاعها القانونية والدميوغرافية ،والإن�سانية ،و�أبرزها م�ؤمتر
«الأوقاف الإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س» ،الذي ُط ِب َعت �أعماله عام
 2014يف جملدين كانا فاحتة كتب هذه ال�سل�سلة.
�1212سل�سلة �إ�صدارات خا�صة :ت�شتمل على �إ�صدارات متنوعة ووثائق
ترتبط مب�شروعات املنتدى ،مثل «امليثاق االجتماعي العربي» ،و«امليثاق
االقت�صادي العربي» ،و«اللقاءات احلوارية حول الأوراق النقا�شية
امللكية» ،وامل�ؤمترات ال�شبابية� ،إ�ضافة �إىل خمتارات من الأعمال الفكرية
ل�سمو الأمري احل�سن بن طالل ،ودرا�سات وجمموعات مقاالت يف الفكر
النه�ضوي.
1313الك�شافات /ن�شرة وجملة «املنتدى» :جمموعة ك�شافات �ســـنوية تغطي
الأعداد من  1حتى .231
وكيل توزيع �إ�صدارات املنتدى من الكتب
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منجاة الأمة :ر�ؤى ال�ست�شراف امل�ستقبل العربي
ل�سمو الأمري احل�سن بن طالل

جمموعة مقاالت مخُ تارة من مقاالت �سم ّو الأمري احل�سن بن طاللُ ،ن�شرت
معظمها يف جملة «املنتدى» ويف و�سائل �إعالم متعددة ورقية و�إلكرتونية،
وتت�ضمن قراءات م�ستوعبة لأبعاد التحوالت خالل ال�سنوات الأخرية ،عربي ًا
و�إقليمي ًا وعاملي ًا ،وخا�صة ت�أثريات ما �س ّمي «الربيع العربي» على م�ستقبل
املنطقة والأ ّمة العربية .كما تعبرِّ هذه املقاالت عن منطلقات لر�ؤى فكرية
ت�ست�شرف هذا امل�ستقبل وحتدياته القائمة والقادمة .قدم للكتاب يف طبعته
الأوىل  ،2012د .ال�صادق الفقيه ،الأمني العام ال�سابق للمنتدى.

2012

الفكر العربي و�سريورة النه�ضة
ل�سمو الأمري احل�سن بن طالل

ي�شتمل الكتاب على ثالثة ف�صول من حما�ضرات �سم ّو الأمري احل�سن بن
طالل ،وهي« :الفكر العربي من التك ُّيف �إىل اال�ست�شراف» ،و«الفكر العربي
بني الثابت واملتح ّول» ،و«يف اللغة والفكر» .وتلتقي م�ضامني هذه الف�صول
عند �س�ؤال امل�ستقبل و�ضرورة الإجابة عليه يف �إطار ُبعد معريف متداخل بني
الفل�سفة والثقافة واالجتماع وال�سيا�سة واالقت�صاد والتاريخ؛ يف �سياق من
الوعي الك ّلي بالق�ضايا امل�صريية ،كون هذا ال�س�ؤال ي�ش ِّكل جوهر �إ�شكالية
النه�ضة و�إعادة بناء امل�شروع احل�ضاري العربي .كما ي�شتمل الكتاب على
وثيقتني ل�سمو الأمري احل�سن حول اال�سرتاتيجية امل�ستقبلية ملنتدى الفكر
العربي .قدم للكتاب الذي �صدر عام  2013د .ال�صادق الفقيه ،الأمني العام
ال�سابق للمنتدى.

2013

احلركة العربية (�سرية املرحلة الأولى للنه�ضـة العربيــة
احلـديثة  ،)1924 - 1908ت�أليف �سليمان املو�سى
هذه هي الطبعة الرابعة من الكتاب ،وهي طبعة منقحة ومزيدة من
تعليقات و�إ�ضافات وت�صويبات وجدت بخط م�ؤلفه على ن�سخته اخلا�صة
من طبعة دار النهار ببريوت .يعترب هذا الكتاب من �أهم املراجع يف
البحث التاريخي املتعلق بثورة العرب الكربى وجمريات احلركة العربية
خالل الربع الأول من القرن الع�شرين ،وقد اعتمد فيه امل�ؤلف على
الوثائق الربيطانية والعربية جنب ًا �إىل جنب .وجاء الكتاب يف جملد عدد
�صفحاته � 732صفحة� ،أ�صدرته دار ورد الأردنية للن�شر والتوزيع بالتعاون
مع املنتدى وبدعم من البنك التجاري الأردين �ضمن الأعمال الكاملة
للم�ؤرخ املرحوم �سليمان املو�سى ،عام .2013

- 13 -

2013

أحـــدث اإلصــدارات

الأوقاف الإ�سالم ّية وامل�سيح ّية يف القد�س ()1
الأبعاد القانونية والإن�سانية وم�ستقبل القد�س

ت�شكل حمتويات هذا املجلد �أبحاث م�ؤمتر «الأوقاف الإ�سالمية وامل�سيحية
يف القد�س» ،الذي عقده املنتدى يف ع ّمان (،)2013/11/26-25
واملتعلقة بالأبعاد القانونية ،والإن�سانية ،وكذلك امل�ستقبلية ،وتنطوي على
�أفكار وحتليالت نوعية حول واقع الأوقاف الإ�سالمية وامل�سيحية والأمالك
العربية املقد�سية ،ودورها احليوي يف تعزيز �صمود ال�شعب الفل�سطيني
واالنتهاكات الإ�سرائيلية املتوا�صلة �ضدّها يف �سياق تهويد مدينة القد�س
العربية وا�ستالبها ،وتقدم الأبحاث �صورة كاملة عن املخاطر املحدقة
باملدينة املقد�سة لأجل التحرك العربي والإ�سالمي اجلاد لإنقاذها ودعم
مواطنيها العرب .راجعت الكتاب وح ّررته وكتبت مقدمته دة .نادية �سعد
الدين ،و�صدر عام .2014

2014

الأوقاف الإ�سالم ّية وامل�سيح ّية يف القد�س ()2

الأبعاد التاريخيّة ،م�صادر التوثيق والرتاث املقد�س ّي امله ّدد

يحتوي هذا املجلد على �أبحاث م�ؤمتر املنتدى عن «الأوقاف الإ�سالمية
وامل�سيحية يف القد�س» (ع ّمان؛  ،)2015/11/26-25اخلا�صة
باجلوانب التاريخية والرتاثية وم�صادر توثيق الأوقاف املقد�سية.
وتقدّم هذه الأبحاث ت�ص ّور ًا متن ّوع ًا لتاريخ مدينة القد�س ،خا�صة
يف العهد العثماين ،واملواد وال�سجالت والوثائق التي ميكن اال�ستفادة
منها يف هذا املجال .كما توثق لواقع حال �أهاليها العرب ومرافق
املدينة وواقعها اجلغرايف وتطور نظام الوقف و�إدارته� .إ�ضافة �إىل
تناول دور منظمة اليون�سكو يف احلفاظ على الرتاث الثقايف املقد�سي،
مع الرتكيز على الدور الأردين يف الدفاع عن املقد�سات الإ�سالمية
وامل�سيحية ،و�أخطار تفريغ القد�س وجوارها من �أهاليها العرب.
راجعت الكتاب وح ّررته وقدمت له �أة .دة .هند �أبو ال�شعر.

2014

العربي يف �ضوء احلِراك ال�شبابي
امل�ستقبل
ّ

يوثق هذا الكتاب لوقائع امل�ؤمتر ال�شبابي اخلام�س ،الذي عقده املنتدى
يف ع ّمان ( ،)2012/12/11-9ونوق�شت �ضمن حماوره مو�ضوعات تتعلق
بامليثاق االجتماعي العربي ،وق�ضايا الفقر والتجزئة والتفتت االجتماعي،
واالنتقال �إىل الدميقراطية ،والنزاعات الإقليمية ،والهوية والثقافة،
و�أدبيات احلوار مع ال�شباب ،و�أخالقيات احلوار ،والت�سامح ،والتنوع
الثقايف ،ودور ال�شباب يف التحول الدميقراطي ،والإ�صالح والربيع العربي،
وامل�شاركة ال�سيا�سية لل�شباب ،والبطالة وحق العمل ،واحلريات واحلقوق
الأ�سا�سية ،واحلراك ال�شبابي والإ�صالح االجتماعي والثقايف ،وم�ستقبل
ال�شباب يف مناطق ال�صراعات امل�سلحة ،والإ�صالح االقت�صادي ،واملبادرات
ال�شبابية .يقع الكتاب يف حوايل � 350صفحة ،و�صدر عام .2014
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اللقاءات احلوارية حول الأوراق النقا�ش ّية امللك ّية
ي�ضم هذا الكتاب خال�صة م�ساهمات فكرية ،بحثية وحوارية ،مكثفة
يف درا�سة الأوراق النقا�شية اخلم�س التي طرحها جاللة امللك عبداهلل
الثاين ابن احل�سني وعر�ض فيها ر�ؤية جاللته للإ�صالح ال�شامل،
و�شارك فيها باحلوار الوطني حول بناء وتطوير النظام الدميقراطي،
و�أطراف املعادلة ال�سيا�سية ،والتمكني الدميقراطي واملواطنة الفاعلة،
وتعميق التحول الدميقراطي يف الأردن .وكان منتدى الفكر العربي
قد نظم لقاءات حوارية يف رحابه حول الأوراق النقا�شية امللكية
وم�ضامينها على مدى �أكثــر من عـــام� .صدر الكتـــاب عــــام
 ،2015مبقــدمة من �سمو الأمري احل�سن بن طالل ،و�إ�شراف على
الإعداد من د .حممد �أبو حمور� ،أمني عام املنتدى ،و�إعداد وحترير:
دة .نادية �سعد الدين.

2015

مذكرات ح�سن �ســعيد الكرمي ()2007 -1905
يف احلياة والثقافة العربية
حتمل هذه املذ ِّكرات مالمح تاريخية لع�صر ميتد مئة عام ونيف من
احلياة االجتماعية والثقافية يف امل�شرق العربي ،مبا يف ذلك ت�أثريات
وتداعيات الأحداث ال�سيا�سية الكربى ،والأو�ضاع العربية ما بني احلربني
العامليتني الأوىل والثانية ،ثم نكبة فل�سطني الأوىل عام  .1948ويروي
امل�ؤلف فيها جتاربه يف الإعالم والثقافة والت�أليف والرحالت .ي�شتمل
الكتاب على جمموعة من الدرا�سات واملقاالت حول �صاحب املذ ِّكرات
و�آثاره .والكتاب من �إعداد وحترير� :سهام الكرمي وكايد ها�شم ،وقدم
له د .حممد �أبو حمور� ،أمني عام املنتدى.
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امليثاق االجتماعي العربي
باللغتني العربية والإجنليزية
بادر املنتدى �إىل العم ��ل على �إطالق هذا امليثاق،
�إدراك ًا لأهميت ��ه و�ضرورت ��ه يف ر�س ��م خ�صائ� ��ص
املجتمع ��ات العربية يف تن ّوعه ��ا وثرائها وجذورها
الوجداني ��ة والتاريخي ��ة واحل�ضاري ��ة ،والق ��درة
عل ��ى متثل و�إدراك طبيع ��ة ونوعية الفعل املطلوب
واملرتب ��ط بق�ضاي ��ا املعرف ��ة والثقاف ��ة الإن�سانية
واحلق ��وق والواجب ��ات واحلرم ��ات و�آلي ��ات
�ضماناته ��ا ،مما مي ّكن من �إنتاج معادالت جديدة
تن�سجم مع املرتكزات الثابتة واملبادىء الأ�سا�سية
والغاي ��ات الك�ب�رى ،الت ��ي تعك� ��س قي ��م وتطلعات
املجتمعات العربية� .أقر هذا امليثاق من جانب الهيئة العمومية للمنتدى ونخبة من املفكرين واملثقفني
وال�شب ��اب العربي امل�شارك يف امل�ؤمتر ال�شبابي اخلام�س بع ّم ��ان يف  ،2012/12/11وقدم له مبقدمة
حتليلية د .ال�صادق الفقيه ،الأمني العام ال�سابق للمنتدى.

امليثاق االقت�صادي العربي
باللغتني العربية والإجنليزية
ي�ش� � ِّكل هذا امليث ��اق مدخ�ل ً�ا حتليلي� � ًا للواقع
التنموي و�آفاقه امل�ستقبلية يف الوطن العربي،
يف �ض ��وء التغيرّ ات والتح ّوالت املت�سارعة على
ال�صعي ��د ال ��دويل والإقليم ��ي ،وخا�ص ��ة بعد
الأزم ��ات املالي ��ة يف الع ��امل خ�ل�ال ال�سنوات
املا�ضي ��ة ،وبع ��د مرحل ��ة م ��ا ي�س ّم ��ى «الربيع
العرب ��ي» ،وم ��ن منطلق ر�ؤي ��ة �شاملة ترتابط
فيه ��ا الأبع ��اد االقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة
والثقافي ��ة وال�سيا�سي ��ة ،ملعاجل ��ة اخت�ل�االت
البنى التنموية وت�أثريها على الأمن الإن�ساين
والعدال ��ة وامل�شارك ��ة االجتماعية يف هذه املنطقة� .أطلق هذا امليث ��اق يف حفل كبري برعاية �سمو الأمري
احل�س ��ن بن طالل بع ّم ��ان يف ُ ،2015/8/9
وطبع باللغتني العربية والإجنليزية ،م�صدر ًا بكلمة ل�سموه،
وتقدمي للدكتور حممد �أبو حمور� ،أمني عام املنتدى.
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قائمة الإ�صدارات

�أو ًال� :سل�سلة احلوارات العربية العاملية

1- Europe and the Arab World

 -6املقاوم���ة املدني���ة يف الن�ضال
ال�سيا�سي

(بالإجنليزية والفرن�سية)

تقري ��ر احل ��وار العرب ��ي
الأوروبي الأول1982 ،
نافد

م ��داوالت ن ��دوة الالعن ��ف يف
الن�ضال ال�سيا�سي1986 ،
)(2 JD - 3 $

7- Arab, Non-Violent Political

2- America and the Middle East

Struggle in the Middle East

تقري ��ر احل ��وار العرب ��ي الأمريك ��ي
الكندي1983 ،
نافد

)(3 JD - 5 $

املح� � ّررون :رالف ك ��رو ،و�سعد
الدين �إبراهيم ،و�آخرون
)(2 JD - 3 $

3- Palestine, Fund mentalism
and Liberalism

نافد
 - 8ديجول والعرب
م ��داوالت ندوة �شارل ديغول يف
ذكرى ميالده املئة1989 ،
حترير وتقدمي :د� .سعد الدين �إبراهيم

تقري ��ر احل ��وار م ��ع الأح ��رار
الدول ّيني1984 ،
)(2 JD - 3 $

4- Europe and the Secu-

)(3 JD - 5 $

 - 9العرب واليابان
م ��داوالت احل ��وار العرب ��ي
الياباين الأول1989 ،

rity of the Middle East

تقري ��ر احل ��وار العرب ��ي الأوروب ��ي
الثاين1985 ،
نافد

)(5 JD - 12 $

)(3 JD - 5 $

 -5العرب وال�صني

)(7 JD - 10 $

10- Arab-German Relations

مداوالت احلوار العربي ال�صيني
حول احلا�ضر وامل�ستقبل1986 ،

in the Nineties

م ��داوالت احل ��وار العرب ��ي
الأملاين1991 ،
)(4 JD - 6 $

)(3 JD - 5 $
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قائمة اإلصدارات
11- Arab-Japanese Dia-

16- Euro-Arab Seminar

logue II

)1995, Amman (1995

مداوالت احل ��وار العربي الياباين
الثاين1991 ،
)(5 JD - 7$

12- Arab- Japanese Dia-

)(3 JD - 5 $

17- Euro- Arab Seminar

logue III

)1996, Vienna (1996

م ��داوالت احل ��وار العرب ��ي
الياباين الثالث1992 ،
)(5 JD - 7 $

)(3 JD - 5 $

 -18ال������ع������رب والأت���������������راك:
االقت�صاد والأمن الإقليمي
بحوث ومناق�شات ندوة1996 ،

13- Arab Immigrants and
Muslims in Europe

احل ��وار العرب ��ي الأوروب ��ي
اخلام�س1993 ،
)(5 JD - 7 $

14- Ethics in Economy:

نافد

)(4 JD - 6 $

19- The Arab World and

Euro- Arab Perspectives

Turkey

�أخ�ل�اق��ي��ات االق �ت �� �ص��اد:
ب�ح��وث وم�ن��اق���ش��ات ن��دوة
فكرية1993 ،
)(4 JD - 6 $

 -15ال���ت���ن���م���ي���ة ،ال�����س��ي��ا���س��ة
اخلارجية ،الدميقراطية:
ندوة عربية من�ساوية1995 ،

)(4 JD - 6 $

 -20دور املنظمات غري احلكومية
يف تطوي����ر املجتمع الأهل����ي� :أوروبا
والأقطار العربية بحوث ومناق�شات
ندوة1997 ،
)(4 JD - 6 $
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)(5 JD - 7 $

قائمة اإلصدارات
24- WTO Trading System:

21- The Role of NGOs in

Review and Reform

the Development of Civil

Society: Europe and the

Arab Countries

نافد

)(7 JD - 10 $

 -22الكلفة الب�شرية للنزاعات
بحوث ومناق�شات ندوة1998 ،

)(7 JD - 10 $

 -25التعاون العربي الإيراين:
املحاور ال�سيا�سية واالقت�صادية
والثقافية
بحوث ومناق�شات ندوة1999 ،
)(7 JD - 10 $

)(5 JD - 7 $

� -26آف���اق العالقات العربية
ال�صيني���ة يف الق���رن احل���ادي
والع�شرين

23- Human Cost of Conflict

بحوث ومناق�شات ندوة2002 ،
)(4 JD - 6 $

)(5 JD - 7 $

 -27العرب وال�صني� :آفاق جديدة
يف االقت�صاد وال�سيا�سة
بحوث ومناق�شات ندوة2006 ،
)(5 JD - 7 $
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ثاني ًا� :سل�سلة احلوارات العرب ّية
 -6القمر ال�صناعي العربي
ب���ي���ن م���������ش����ك��ل�ات الأر�������������ض
و�إمكانات الف�ضاء
مداوالت ندوة1986 ،

 -1جت�س�ي�ر الفج���وة ب�ي�ن
�صانع���ي الق���رارات واملفكري���ن
العرب
ت�ألي ��ف :د� .سع ��د الدي ��ن
�إبراهيم1984 ،
)(3 JD - 5 $

 -2جترب���ة جمل����س التع���اون
اخلليج���ي :خط���وة �أو عقب���ة يف
طريق الوحدة العربية
ت�ألي ��ف� :أ .عب ��د اهلل ب�ش ��ارة،
1985
)(3 JD - 5 $

نافد
� -7إم���ك���ان���ات وا���س��ت��خ��دام��ات
ال�شبكة العربية لالت�صاالت
الف�ضائية
ت�ألي ��ف :د .حمم ��د املقو�س ��ي،
1986
نافد

)(2 JD - 3 $

 -8حتدي���ات الأم���ن القوم���ي
العربي يف العقد القادم
ت�ألي ��ف :د .عل ��ي الدين هالل،
1986

 -3ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ت��ق��دم��ة
وف��ر���ص��ة ال��ع��رب ال���دخ���ول يف
م�ضمارها
مداوالت ندوة1986 ،

)(2 JD 3- $

)(4 JD - 6 $

 -9التع ُّلم عن ُبعد
مداوالت ندوة «التع ُّلم عن ُبعد
واجلامعة املفتوحة»1986 ،

 -4العائدون من حقول النفط
م ��داوالت ن ��دوة ح ��ول التعاون
العرب ��ي يف جم ��ال العمال ��ة،
1986
)(4 JD - 6 $

 -5الأمن الغذائي العربي
مداوالت ندوة1986 ،

نافد

)(3 JD - 5 $

نافد

)(5 JD - 7 $

 -10الأر������ص�����دة وامل��دي��ون��ي��ة
العربية للخارج
م� ��داوالت ن ��دوة «ال�����س��ي��ا���س��ات
ال��ب��دي��ل��ة حل��م��اي��ة الأر����ص���دة
ومواجهة املديونية»1987 ،
)(5 JD - 7 $
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)(4 JD - 6 $

قائمة اإلصدارات

 -16النظ���ام الإن�ساين العاملي
وحق���وق الإن�س���ان يف الوط���ن
العربي
مداوالت ندوة1989 ،

 -11العن���ف وال�سيا�س���ة يف
الوطن العربي
مداوالت ندوة1987 ،
)(4 JD - 6 $

 -12ال�����ص��ح��وة الإ���س�لام��ي��ة
وهموم الوطن العربي
م ��داوالت ن ��دوة( 1987 ،طبع ��ة
ثانية )1997
حترير وتقدمي :د� .سعد الدين �إبراهيم
نافد

)(3 JD - 5 $

� -17آف���اق التع���اون العرب���ي يف
الت�سعينات
مداوالت ندوة1991 ،
)(6 JD - 8 $

 -13الإنتلجن�سيا العربية
مداوالت ندوة1988 ،

)(10 JD - 15 $

 -18نحو ت�أ�سي�س نظام عربي
جديد
مداوالت ندوة1992 ،
)(6 JD - 8 $

-14الأزمة اللبنانية :الأبعاد
االقت�صادية واالجتماعية
مداوالت ندوة1988 ،

)(10 JD - 15 $

 -19التنمي���ة الب�شري���ة يف
الوطن العربي
بحوث ومناق�شات ندوة1993 ،
)(4 JD - 6 $

-15ال������ت������ع������ددي������ة ال�������س���ي���ا����س���ي���ة
والدميقراطية يف الوطن العربي
مداوالت ندوة1989 ،

)(5 JD - 7 $

 -20اتفاقي���ة غ���زة � -أريحا:
الأبعاد االقت�صادية املحتملة
مداوالت ور�شة عمل1993 ،
)(4 JD - 6 $

)(3 JD - 5 $

- 23 -

قائمة اإلصدارات

 -26الت�ص ّور العربي لل�سالم
مداوالت ندوة1997 ،

 -21احلري���ة الأكادميي���ة يف
اجلامعات العربية
مداوالت ندوة فكرية1994 ،

)(4 JD - 6 $

)(4 JD - 6 $

 -27تطوي���ر البني���ة املالي���ة
التحتية يف الوطن العربي
حتري ��ر :د .عب ��د الرحم ��ن
�صربي1999 ،

22- Academic Freedom
in Arab Universities

)(4 JD - 6 $

)(4 JD - 6 $

 -28النظ���ام العرب���ي� . . .إىل
�أين؟
مداوالت ندوة2000 ،

 -23اجلامعات اخلا�صة يف الدول
العربية
مداوالت ندوة فكرية1995 ،
)(5 JD - 7 $

)(5 JD - 7 $

� -29أ�س���واق النفط واملال . . .
�إىل �أين؟
مداوالت ندوة1999 ،

-24الغ���زو العراق���ي للكويت:
امل�ستخل�ص���ة
اخل�ب�رات
واخلروج من الأزمة
مداوالت ندوة1996 ،
)(4 JD - 6 $

 -25مواق���ف الفك���ر العرب���ي
م���ن التغ�ي�رات الدولي���ة:
الدميقراطية والعوملة
ت�أليف :د .علي �أومليل1998 ،

)(5 JD - 7 $

 -30ح���ل النزاع���ات العربي���ة
بالطرق ال�سلمية
مداوالت ندوة1999 ،
)(5 JD - 7 $
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)(5 JD - 7 $

قائمة اإلصدارات

� -36أ�س����س تق���دم الوط���ن
العرب���ي يف الق���رن احل���ادي
والع�شرين
مداوالت ندوة2003 ،

 -31تطوير �سيا�سات الطاقة
الداخلي���ة وعالقته���ا بقط���اع
املياه يف الوطن العربي
مداوالت ندوة2000 ،
)(5 JD - 7 $

32- Domestic Energy Politcies in the Arab World

)(7 JD - 10 $

 -37ال�شباب العربي وحتديات
امل�ستقبل
مداوالت م�ؤمتر2004 ،
)(7 JD - 10 $

)(5 JD - 7 $

 -38الو�سط ّي���ة ب�ي�ن ال ّتنظري
وال ّتطبيق
مداوالت ندوة2005 ،

� -33آف����اق ال��ت��ع��اون ال��ع��رب��ي
بني الإقليمية والعاملية
مداوالت ندوة2001 ،
)(7 JD - 10 $

 -34ال����ث����ق����اف����ة ال���ع���رب���ي���ة
الإ�سالمية� :أمن وهوية
مداوالت ندوة2002 ،

)(7 JD - 10 $

مل
 -39الفك���ر العرب ّ���ي يف ع���ا ٍ
�سريع ال ّتغي
مداوالت ندوة2007 ،

)(7 JD - 10 $

 -35اخلطاب العربي :امل�ضمون
والأ�سلوب
مداوالت ندوة2003 ،

)(7 JD - 10 $

 -40ال�شباب العربي يف املهجر
مداوالت م�ؤمتر2007 ،

)(7 JD - 10 $

)(7 JD - 10 $
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قائمة اإلصدارات

 -46الأزمة االقت�صادية العاملية
وتداعياتها يف الوطن العربي
مداوالت ندوة2009 ،

و�سلط���ة
ال�سلط���ة ُ
 -41دول���ة ّ
الدولة
مداوالت ندوة2007 ،

)(7 JD - 10 $

)(5 JD - 7 $

 -47ق�ضاي���ا املي���اه :عرب ّي���اً
و�إقليم ّياً
مداوالت ندوة2010 ،

 -42امل���ر�أة العرب ّي���ة� :آف���اق
امل�ستقبل
مداوالت م�ؤمتر2008 ،

)(4 JD - 6 $

)(5 JD - 7 $

ّ -48
ال�شباب وظاهرة العنف
مداوالت م�ؤمتر2010 ،

َ
املواطن���ة يف الوط���ن
-43
العربي
ّ
مداوالت ندوة2008 ،

)(7 JD - 10 $

)(5 JD - 7 $

 -49نحو نظام عربي جديد
درا�سات ت�أ�سي�سية 2010 ،

 -44نح���و تطوي���ر م�ؤ�س�س���ات
العربي
ال�شبابي
العمل
ّ
ّ
مداوالت ندوة2008 ،

)(6 JD - 8 $

 -45القد�س يف ال�ضمري
مداوالت ندوة2009 ،

)(7 JD - 10 $

العربي يف �ضوء
 -50امل�ستقبل
ّ
ال�شبابي
احلِراك
ّ
مداوالت م�ؤمتر 2012 ،
)(7 JD - 10 $
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)(7 JD - 10 $

ثالث ًا� :سل�سلة املرتجمات العامل ّية

الت�صحر
-1
ّ
ت�ق��ري��ر اللجنة امل�ستقلة
امل� �ع� �ن� �ي ��ة ب��ال��ق�����ض��اي��ا
الإن�سانية1986 ،
نافد

الت�صحر
ُّ

)(2 JD - 3 $

 -2املجاعة
ت�ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة امل�ستقلة
امل� �ع� �ن� �ي ��ة ب ��ال� �ق� ��� �ض ��اي ��ا
الإن�سانية1986 ،
نافد

 -3ثورة حفاة الأقدام
ت�ألي ��ف :برتران ��د �شنايدر/
�أم�ي�ن ع ��ام ن ��ادي روم ��ا
ال�سابق1987 ،
ترجمة :منتدى الفكر العربي
)(4 JD - 6 $

� -4أطفال ال�شوارع
تقرير اللجنة امل�ستقلة املعنية
بالق�ضايا الإن�سانية1987 ،
ترجمة :منتدى الفكر العربي
)(2 JD - 3 $

)(2 JD - 3 $
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رابع ًا� :سل�سلة درا�سات الوطن العربي
 -6ك� � � � ّرا� � � ��س ات�����ف�����اق�����ي�����ة
جم���ل�������س ال����ت����ع����اون ال���ع���رب���ي
(بالإجنليزية) 1989 ،

 -1امل ـ ـ�أزق الع ــربي
حترير :د .لطفي اخلويل1986 ،
نافد

)(7 JD - 10 $

 -7م�صر والوطن العربي

 -2تقري���ر حالة الأم���ة العربية
يف عام 1988
نافد

ت�ألي ��ف :د� .سع ��د الدي ��ن
�إبراهيم1990 ،
)(2 JD - 3 $

)(5 JD - 7 $

 -8العقل ال�سيا�سي العربي

 -3تقري���ر حال���ة الأمة العربية
يف عام 1989

نافد

نافد

)(2 JD - 3 $

ت�أليف :د .حممد عابد اجلابري

)(3 JD - 5 $

 -4ال���������دول���������ة ال����ق����ط����ري����ة
و�إمكانيات قيام دولة الوحدة
العربية
حترير :د .فهد الفانك1989 ،

نافد

العقل ال�سيا�سي العربي

)(5 JD - 7 $

 -9ال����ت���������س����وي����ة :ال���������ش����روط،
وامل�ضمون ،والآثار
ت�ألي ��ف :د .غ�س ��ان �سالم ��ة،
1995
)(2 JD - 3 $

)(6 JD - 8 $

 -10التنمي���ة العربي���ة :م���ن
ق�ص���ور املا�ض���ي �إىل هاج����س
امل�ستقبل
ت�أليف :د .يو�سف �صايغ1996 ،

 -5م�ستقبل املجتمع والدولة
يف الوطن العربي
ت�ألي ��ف :د� .سع ��د الدي ��ن
�إبراهيم1989 ،
)(5 JD - 7 $
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)(4 JD - 6 $

قائمة اإلصدارات

 -12القطاع اخلا�ص وم�ستقبل
التعاون العربي امل�شرتك
ت�ألي ��ف :د .ال�شاذيل العياري،
1996

 -11حتدي���ات عومل���ة االقت�ص���اد
والتكنولوجيا يف الدول العربية
ت�أليف :د .فتح اهلل ولعلو1996 ،

)(5 JD - 7 $

نافد

)(4 JD - 6 $

 -13التعليم العايل يف البلدان العربية :ال�سيا�سات والآفاق
مداوالت ومناق�شات ندوة فكرية1995 ،

نافد

)(4 JD - 6 $
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خام�س ًا� :سل�سلة الدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيج ّية
� -6سيا�س���ات التعلي���م يف دول
املغرب العربي
ت�ألي ��ف :د .حمم ��د عاب ��د
اجلابري1990 ،

 -1ال�سيا�س���ات التعليمي���ة
يف وادي الني���ل وال�صوم���ال
وجيبوتي
ت�ألي ��ف :دة� .أم ��اين قندي ��ل،
1989

)(3 JD - 5 $

)(3 JD - 5 $

� -7سيا�س����ات التعلي����م يف دول
اخلليج العربية
ت�ألي ��ف :د .حممد جواد ر�ضا،
1990

 -2ال�سيا�س���ات التعليمي���ة يف
امل�شرق العربي
ت�ألي ��ف :دة� .سع ��اد خلي ��ل
�إ�سماعيل1989 ،

)(3 JD - 5 $

)(3 JD - 5 $

 -3م�ستقب���ل النظ���ام العامل���ي
وجتارب تطوير التعليم
ت�أليف :د� .سعد الدين �إبراهيم
و�آخرون1989 ،

 -8ال�ت�رب���ي���ة ال��ع��رب��ي��ة منذ
� :1950إجنازاتها وم�شكالتها
وحتدياتها
ت�أليف :د .ناثر �سارة1990 ،
)(5 JD - 7 $

 -4الأمية يف الوطن العربي
ت�ألي ��ف� :أ .ها�ش ��م �أب ��و زي ��د،
1989
نافد

)(4 JD - 6 $

 -9احتياجات الوطن العربي
امل�ستقبلي���ة م���ن الق���وى
الب�شرية
ت�ألي ��ف :د� .أنط ��وان زح�ل�ان،
1990

)(3 JD - 5 $

 -10كي���ف تفك���ر النخب���ة
العربية يف تعليم امل�ستقبل؟
ت�أليف :د� .ضياء الدين زاهر،
1990

 -5التعلي���م العايل يف الوطن
العربي
ت�ألي ��ف :د� .صبح ��ي القا�س ��م،
1990
نافد

نافد

)(7 JD - 10 $

نافد
)(4 JD - 6 $
 -11تعليم الأمة العربية يف القرن احلادي والع�شرين:
الكارث���ة �أو الأم���ل (التقرير التلخي�ص ��ي مل�شروع م�ستقبل
التعليم يف الوطن العربي)
حترير وتقدمي :د� .سعد الدين �إبراهيم1991 ،
نافد

)(5 JD - 7 $

)(5 JD - 7 $
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�ساد�س ًا� :سل�سلة اللقاءات ال�شهر ّية

 -3اللق���اءات ال�شهر ّي���ة ملنتدى
الفك���ر العرب���ي ع���ام 2005
()2006

 -1ال�����ل�����ق�����اءات ال�����ش��ه��ري��ة
مل��ن��ت��دى ال��ف��ك��ر ال��ع��رب��ي ع��ام
)2004( 2003
)(3 JD - 5 $

 -2ال����ل����ق����اءات ال�����ش��ه��ري��ة
مل��ن��ت��دى ال��ف��ك��ر ال��ع��رب��ي ع��ام
)2005( 2004

اللقاءات ال�شهرية
ملنتدى الفكر العربي

2004

نافد

)(3 JD - 5 $

 -4ب�ي�ن الأقلمة والعوملة� :آراء
واجته���ادات وح���وارات يف عامل
م�ضطرب ()2006

)(3 JD - 5 $

)(5 JD - 7 $
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�سابع ًا� :سل�سلة درا�سات املنتدى

 -2امل��ج��ت��م��ع امل�����د ّ
ين وحت�����وّالت
العربي
الدّميقراط ّية يف الوطن
ّ
ت�أليف :د .احلبي ��ب اجلنحاين،
2006

 -1العمل العربي امل�شرتك:
�آمال وعقبات ونتائج
ت�ألي ��ف :د .حمي ��ي الدي ��ن
�سليمان امل�صري2005 ،

)(5 JD - 7 $

)(10 JD - 14 $

 -3ا ُ
حلكم االقت�صادي العاملي وال�صدمة االرتدادية
ت�أليف� :أ .د .حميد اجلميلي2012 ،

)(7 JD - 10 $
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ثامن ًا� :سل�سلة كرا�سات املنتدى

�َ -5شــذرات �شـبـابـ ّيـة
�أ .د .هُ مام َغ ِ�صيب
ّ 1متوز /يوليو 2008

 -1ث�ل�اث ر�سائ���ل مفتوح���ة
�إىل ال�شباب العربي
احل�سن بن طالل
ط1؛ �شباط /فرباير 2005
ط2؛ � 10أيلول�/سبتمرب 2008
)(1 JD - 1.5 $

 -2حقائق عن النفط
كمال القي�سي
كانون الأول /دي�سمرب 2005
نافد

 -6حول املواطنــة يف الوطـن
ـربي
الع ّ
احل�سن بن طالل
 20ت�شرين الأول�/أكتوبر 2008
)(1 JD - 1.5 $

 -3ق�ضايا �شباب ّية
د .حمم ��ود ّ
ال�سرح ��ان
قظ ��ام ّ
ط1؛ �آذار /مار�س2006 ،
ط2؛  1متوز/يوليو 2008
)(1 JD - 1.5 $

 -4التوثي���ق ما ب�ي�ن املوروث
اريخي والواقع املعا�صر
ال ّت
ّ
�أ .د� .سعد �أبو د ّية
�أيلول� /سبتمرب2006 ،
نافد

)(1 JD - 1.5 $

)(1 JD - 1.5 $

 -7القد�س يف ال�ضمري
احل�سن بن طالل
ط1؛ � 15شباط/فرباير 2009
ط2؛  10ت�شرين الأوّل�/أكتوبر 2009
نافد

)(1 JD - 1.5 $

�ُ -8سب���ل النهو����ض بال َبح���ث
العربي
العلمي يف الوطن
ّ
ّ
َ
�أ .د .هُ مام غ ِ�صيب
 30ني�سان� /إبريل 2009
)(1 JD - 1.5 $

نافد
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)(1 JD - 1.5 $

تا�سع ًا� :سل�سلة كتاب املنتدى
� -5إدوارد ���س��ع��ي��د :امل��ث�� ّق��ف
الكو ّ
ين
مداوالت ندوة2008 ،

 -1ال���و����س���ط��� ّي���ة� :أب�����ع�����ا ٌد يف
الرتاث واملعا�صرة
�إ�ش ��راف وتق ��دمي :الأم�ي�ر
احل�سن بن طالل2006 ،
)(5 JD - 7 $

 -2اجل���دار الأخ�ي�ر :نظرات
يف الثقافة العربية
ت�ألي ��ف� :أ .د� .ص�ل�اح ج� � ّرار،
2006

)(5 JD - 7 $

 -6ال��ث��ق��اف��ة و�أزم�����ة ال��هُ��و ّي��ة
العرب ّية
�أ .د .حممد عبد العزيز ربيع،
2010
)(6 JD - 8 $

 -3مراي���ا يف الفكر املعا�صر:
ح���وارات م���ع نخب���ة م���ن
املفكرين العرب
للهّ
يو�س ��ف عب ��دا حمم ��ود،
2007

)(6 JD - 8 $

حلداثة وا ُ
 -7ا َ
حل ّر ّية
�أ .د .احلبي ��ب اجلنح ��اين،
2010
)(5 JD - 7 $

 -4اللغ���ة العرب ّي���ة والإعالم
الن�ص
و ُك َّتاب ّ
مداوالت ندوة2007 ،

)(4 JD - 6 $

 -8ق�ضايا يف الفكر والتفكري
عند العرب
�أ .ح�سن �سعيد الكرمي2012 ،
)(5 JD - 7 $
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)(5 JD - 7 $

عا�شر ًا� :سل�سلة كتاب النه�ضة

 -1احلركة العربية (�سرية املرحلة الأوىل للنه�ضة
العربية احلديثة )1924 -1908
�سليمان املو�سى2013 ،

)(10 JD - 14 $

 -2مذك���رات ح�س���ن �سعيد الكرم���ي ()2007 -1905
يف احلياة والثقافة العربية
�إعداد وحترير� :سهام الكرمي وكايد ها�شم2015 ،
)(4 JD - 6 $
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حادي ع�شر� :سل�سلة «القد�س يف ال�ضمري»

 -1الأوقاف الإ�سالم ّية وامل�سيح ّية يف القد�س
الأبعاد القانونية والإن�سان ّية وم�ستقبل القد�س
حترير وتقدمي :دة .نادية �سعد الدين2014 ،
)(8 JD - 12 $

 -2الأوقاف الإ�سالم ّية وامل�سيحية يف القد�س
املقد�سي املهدّد
الأبعاد التاريخ ّية ،م�صادر التوثيق والرتاث
ّ
حترير وتقدمي� :أة .دة .هند �أبو ال�شعر2014 ،

)(12 JD - 17 $
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ثاين ع�شر� :إ�صدارات خا�صة
 -6امل������ؤمت�����رات ال�����ش��ب��اب�� ّي��ة:
خ���ل��ا�������ص������ات وت�����ق�����اري�����ر
(2012 ، )2010 -2004

����ي
 -1يف ال����ف����ك����ر ال����ع����رب ّ
ال ّنه�ضويّ
الأمري احل�سن بن طالل
ولفي ��ف م ��ن �أع�ض ��اء
املنتدى2006 ،
)(3 JD - 5 $

 -2ا���س��ت��ل��ه��ام اب����ن خ��ل��دون
والفكر االجتهادي
�أبو يعرب املرزوقي،
2007

)(3 JD - 5 $

 -7م��ق��االت خم��ت��ارة /منجاة
الأم���ة :ر�ؤى ال�ست�شراف
امل�ستقبل العربي2012 ،
احل�سن بن طالل
)(3 JD - 5 $

)(4 JD - 6 $

 -8الفك���ر العرب���ي و�س�ي�رورة
النه�ضة2013 ،
احل�سن بن طالل

� -3شــباب ّيــات2008 ،

)(5 JD - 7 $

)(3 JD - 5 $

 -4ا����س�ت�رات���ي���ج��� ّي���ة ع��م��ل
ل����ل���������س����ن����وات اخل���م�������س
املقبلة ()2015 -2010

 -9امليثاق االجتماعي العربي،
2013
(بالعربية والإجنليزية)

� -5أزم����ة ال��ف��ك��ر وال��هُ��و ّي��ة
ال���ع���رب��� ّي���ة وع�لاق��ت��ه��ا
بالق�صور التنمويّ
�أ .د .جورج ُقرم

 -10ال��ل��ق��اءات احل��واري��ة حول
الأوراق النقا�ش ّية امللك ّية،
2015
تقدمي :احل�سن بن طالل

)(3 JD - 5 $

)(4 JD - 6 $

)(3 JD - 5 $

 -11امليثاق االقت�صادي العربي2015 ،
(بالعربية والإجنليزية)
)(2 JD - 3 $
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ثالث ع�شر :الك�شافات/ن�شرة وجملة املنتدى
 -1الك�شاف الرتاكمي للأعداد  )1999-1985( 171 -1لن�شرة املنتدى
�إعداد� :أمل حممد زا�ش (طبعة حمدودة)

Al Muntada: Cumulative Index (Issues 1-30) Compiled by Amal M. Zash -2

 -3الك�شاف ال�سنوي للأعداد ( )183-172لعام 2000
�إعداد� :أمل حممد زا�ش (طبعة حمدودة)
AL Muntada: Annual Index )31-34( -4
�إعداد� :أمل حممد زا�ش (طبعة حمدودة)
 -5الك�شاف ال�سنوي للأعداد ( )195-184لعام 2001
�إعداد� :أمل حممد زا�ش
Al Muntada: Annual Index (35 - 48) 2001 -6
�إعداد� :أمل حممد زا�ش
 -7الك�شاف ال�سنوي للأعداد ( )207-196لعام 2002
�إعداد� :أمل حممد زا�ش
Al Muntada: Annual Index (39-42) 2002 -8
�إعداد� :أمل حممد زا�ش
 -9الك�شاف ال�سنوي ملجلة املنتدى للأعداد ( )312-207لعام 2003
�إعداد� :أمل حممد زا�ش
 -10الك�شاف ال�سنوي ملجلة املنتدى للأعداد ( )219-214لعام 2004
�إعداد� :أمل حممد زا�ش
 -11الك�شاف ال�سنوي ملجلة املنتدى للأعداد ( )225-220لعام 2005
�إعداد� :أمل حممد زا�ش
 -12الك�شاف ال�سنوي ملجلة املنتدى للأعداد ( )231-226لعام 2006
�إعداد� :أمل حممد زا�ش
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مجلة المنتدى

جملة املنتدى

مجلة «المنتدى»
جملة ثقافية فكرية ف�صلية� ،صدرت بح ّلتها اجلديدة ابتدا ًء من العدد 244
عام  ،2009لن�شر الدرا�سات واملقاالت ،بعد �أن كانت �أن ت�صدر ب�شكل ن�شرة .وا�شتملت
�أعداد املجلة منذ ذلك العام على حماور تعالج ق�ضايا يف عمق الواقع العربي االجتماعي
واالقت�صادي والثقايف وال�سيا�سي وحتدياته امل�ستقبلية .ومما تناولته يف هذه املحاور:
�أزمة الفكر والهوية العربية وعالقتها بالق�صور التنموي ،و�إ�شكاليات �إعادة هند�سة
االقت�صاد العربي ،والقد�س مبنا�سبة االحتفال بها عا�صمة للثقافة العربية  ،2009والدين
والثقافة :العالقات املتبادلة ،واالختالف يف وجوهه الدينية واحل�ضارية والإيديولوجية،
وحوار احل�ضارات والتع ّدد الثقايف ،ونحو م�شروع نه�ضوي عربي ،والإ�صالح والربيع
العربي ،وما بعد الربيع العربي� :أ�سئلة ال�ست�شراف امل�ستقبل ،وال�شباب  ...التعليم و�أن�سنة
املعرفة وثقافة التغيري ،وامليثاق االجتماعي العربي ،والعالقات العربية الرتكية � ...أبعاد
م�ستقبلية ،وعنا�صر ق ّوة االقت�صاد الأمريكي و�ضعفه ،والهوية والتن ّوع الثقايف يف الوطن
العربي ،واالقت�صاد والتعليم والتنمية :جتارب عربية ور�ؤى م�ستقبلية ،ونحو ميثاق ثقايف
عربي ،والالجئون واملياه والبيئة والنزاعات الإقليمية.
يذكر �أن املجلة بد�أت اعتبار ًا من عددها رقم  259بتخ�صي�ص املحاور للدرا�سات
والبحوث املح ّكمة ،وفق معايري اعتمدتها لهذه الغاية ،ومت ت�شكيل هيئة ا�ست�شارية لها من
جانب جمل�س �أمناء املنتدى للم�ساعدة يف و�ضع �أ�س�س و�ضوابط الن�شر مبا يتواءم و�أهداف
املنتدى وتقدمي اال�ست�شارات املتعلقة بذلك .كما �أن املجلة معتمدة �ضمن قاعدة بيانات
وملخ�صات الدور ّيات العلمية العاملية؛ وفق امل�ؤ�شرات العلمية املتبعة لدى مركز املراجع
الإ�سالمية الدولية يف �شرياز باجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ،والتي �أقرتها املنظمة
الإ�سالمية للرتبية والثقافة والعلوم (�إي�سي�سكو) يف امل�ؤمتر الرابع لوزراء التعليم العايل
(ت�شرين الأول� /أكتوبر  ،)2008وهي امل�ؤ�شرات املتعلقة بت�صنيف الأداء البحثي يف البلدان
الإ�سالمية.
حققت املجلة مرتبة مرموقة بني الدوريات الثقافية والفكرية العربية ،ويقتنيها
عدد كبري من مكتبات اجلامعات ومراكز البحوث والدرا�سات وامل�ؤ�س�سات الفكرية يف
الوطن العربي والعامل .وهي ت�صدر بن�سختني ورقية و�أخرى �إلكرتونية تن�شر على املوقع
الإلكرتوين للمنتدى www.atf.org.jo /magazine
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�إر�شادات مه ّمة ل ُكتّاب المج ّلة
واملراجعات
واملقاالت الفكر ّي َة
ّرا�سات املتع ّمق َة
ِ
ِ
• ت�ستقب ُل املج ّل ُة الد ِ
لكتب عرب ّي ٍة و�أجنب ّي ٍة �صادر ٍة حدي ًثا.
ال ّنقد ّي َة ال ّر�صين َة ٍ
• ُيع ّد �أع�ضاء املنتدى ُح ْك ًما مرا�سلني للمج ّلة يف �أقطارهم.
• ي�س ّر املج ّل َة �أنْ تن�شر تقارير �أع�ضاء املنتدى عن �أن�شطتهم الفكر ّي ِة
أحداث مه ّم ٍة ُيتابعونها يف
وال ّثقاف ّية؛ �إ�ضاف ًة �إىل تقاريرهم عن � ّأي � ٍ
�أقطارهم.
• تخ�ض ُع ك ُّل م�ساهم ٍة للتقييم.
• ُي�شرتط �أنْ ال يزيدَ ُ
طول املادّة املقدّمة لل ّن�شر على ع�شرين �صفحة
(مقا�س  ،)A4و�أنْ تكونَ مطبوع ًة على احلا�سوب (الكمبيوتر).
• ُيرجى � ُ
إر�سال املادّة بالربيد الإلكرتو ّ
ين.
مقدمة للنّ�شر �إىل �أ ّية
• ُي�شرتط �أنْ تكونَ املا ّدة غيرْ َ من�شورة �أو ّ
جهةٍ �أخرى.
• ُيرجى من الكاتب ذك ُر عنوا ِنه ،مبا يف ذلك رقم الهاتف والربيد
الإلكرتو ّ
ين وال ّنا�سوخ (الفاك�س)؛ كما ُيرجى موافاتُنا ب�سري ِت ِه
املوجزة.
خا�صة .و�ستعتذر هيئة
• ُيرجى العناية بالأ�سلوب ومب�ستوى ال ّلغة عناي ًة ّ
التحرير عن قبول املواد التي ال يتوافر فيها احل ّد الأدنى من العناية
باللغة.
ُ
حتتفظ هيئ ُة التّحرير بح ّقها يف �إجراء التّعديالت املالئمة على
•
املو�ضو ِع املقدّم.
• تعتذ ُر الهيئ ُة عن عدم �إعادة امل ْو�ضوعات التي ال تُقبل لل ّن�شر �إىل
�أ�صحابها.
الكاتب مكاف�أ ًة رمز ّي ًة على م�ساهم ِته.
• يمُ نح
ُ
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المحكمة
�شروط الم�شاركة بالدرا�سات والبحوث ُ
في مج ّلة «المنتدى»
 �أن ال تكون الدرا�سة �أو البحث من�شورة /من�شو ًرا من قبل في �أي من المن�شورات الورق ّية�أو عب ��ر الو�سائل الإلكترون ّية ،و�أن يتع َّهد الكاتب بعدم ن�شره قبل ت�سلُّم رد هيئة تحرير
مجلة «المنتدى» بقبول الن�شر �أو االعتذار.
 �أن تت�س ��م الدرا�س ��ة /البح ��ث بالمنهج ّية العلم ّي ��ة والمو�ضوع ّية ،والج� � ّدة في الأفكاروالطرح ،و ُيراعى التوثيق وفق قواعد البحث العلمي،
 الحر� ��ص على �سالمة اللغة العرب ّية نح ًوا و�صر ًف ��ا والأ�سلوب الوا�ضح .وعند �إيراد ن�صو�صن�صا.
بلغات �أجنبية �ضمن الدرا�سة /البحث ترجمتها ًّ
 �أن ال تزي ��د ع ��دد �صفح ��ات الدرا�س ��ة /البحث ع ��ن (� )30صفح ��ة مطبوعة علىالكمبيوت ��ر بح ��رف  ،Simplified Arabic 16وتُدرج الهوام� ��ش وقائمة الم�صادر
والمراجع في نهاية الدرا�سة /البحث بحرف .Simplified Arabic 14
أرقاما مت�سل�سلة حتى نهاية الدرا�سة /البحث ،ويكون
 ُيد َرج التوثيق في الهام�ش و ُيعطى � ًتوثي ��ق الم�صادر والمراجع بال�شكل الآتي( :الم�ؤ ِّلف /الكاتب ،عنوان الكتاب /عنوان
الدرا�س ��ة �أو المقال ��ة ،النا�ش ��ر /ا�سم الدورية ورق ��م العدد وتاريخه ،م ��كان الن�شر/
الطب ��ع ،ال�سن ��ة (للكتب) ،رقم ال�صفحة .وعند تكرار ا�ستعم ��ال الم�صدر �أو المرجع
يكت ��ب :ا�سم الم�ؤلف ،الكتاب /عنوان الدرا�سة �أو المقالة ،ا�سم الدورية (و ُي�شار �إليه
بعبارة الم�صدر ال�سابق نف�سه� ،أو م�صدر �سبقت الإ�شارة �إليه).
ر�سل الدرا�سة /البحث �إلى البريد الإلكتروني لمدير تحرير المج ّلة (،)kayed@atf.org.jo
 ُت َموعد �أق�صاه �شهر واحد قبل
�أو تُ�س ّلم على  CDلمدير التحرير في مق ّر المنتدى ،في ٍ
�ص ��دور العدد الذي يت�ض َّمن المحور المتعلق بمو�ض ��وع الدرا�سة /البحث ،مع ال�سيرة
الذاتية للكاتب و�صورة �شخ�ص ّية حديثة.
 تح� � َّول الدرا�سات والبحوث ال ��واردة وفق الإجراءات التحكيمي ��ة المتبعة �إلى �أ�ستاذينمتخ�ص�صي ��ن في مو�ضوعها ،وت�ؤخذ النتيجة م ��ن حا�صل مجموع العالمتين مق�سومة
على اثنين ،و ُيب َّلغ الكاتب بالقبول �أو االعتذار.
 ال تن�شر المج ّلة �إ َّال الدرا�سات والبحوث التي تنجح بالتحكيم ،وهيئة التحرير غير ملزمةب�إعادة ما لم يقبل ن�شره �أو �إبداء �أ�سباب عدم القبول.
 لهيئ ��ة التحري ��ر �أن ت�ستكت � َ�ب �أو تك ِّلف باحثي ��ن و ُك َّتا ًبا للكتابة في مو�ضوع ��ات مع ّينة ،و ُتعاملدرا�ساتهم وبحوثهم وفق هذه ال�شروط ودون ا�ستثناء �أيٍّ منها.
 -تدفع المج ّلة مكاف�آت رمزية لأ�صحاب الدرا�سات والبحوث المقبولة للن�شر.
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ق�سيمة ا�شرتاك
في املجلة وفي كتب املنتدى
�أرجو قبول ا�شرتاكي في:جملة املنتدى
ال�سنوية (الكتب)
جملة املنتدى:الإ�صدارات ّ
اال�سـ ـ ــم:
العنوان:
قيمة اال�شرتاك*:

طريقة الدفع :نقدً ا

حوالة بنكية (�صافي القيمة) :بنك االحتاد/اجلبيهة
رقم احل�ساب /بالدينارIBAN JO 46UBSI1090000160101556615101 :
رقم احل�ساب /بالدوالرIBAN JO 05UBSI1090000160201556620102 :
�سويفت كودSWIFT: UBSIJOAXXXX :
التوقيع:
التاريخ:
* متلأ هذه الق�سيمة وتُر�سل مع قيمة اال�شرتاك �إىل العنوان الآتي:
منتدى الفكر العربي� :ص .ب  1541ع ّمان  11941الأردنّ

املجلة

داخل الأردن للأف ـ ـ ـ ـ ــراد )20( :ع�شرون دينارًا �أردنيًا
للم�ؤ�س�سات� )40( :أربعون دينارًا �أردن ًيا

خارج الأردن

املجلة  +الكتب

للأف ـ ـ ـ ـ ــراد )50( :خم�سون دينارًا �أردنيًا
للم�ؤ�س�سات )100( :مئة دينار �أردين

للأف ـ ـ ـ ـ ــراد )50( :خم�سون دوالرًا �أمريكيًا للأف ـ ـ ـ ـ ــراد )150(:مئة وخم�سني دوالرًا �أمريكيًا
للم�ؤ�س�سات )100( :مئة دوالر �أمريكي للم�ؤ�س�سات )300( :ثالثمائة دوالر �أمريكي
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الموقع الإلكتروني
www.atf.org.jo

يجري العمل ب�صور ٍة م�ستم ّرة
على تطوير املوقع الإلكرتوين
للمنتدى ،بحيث يواكب التط ّور الهائل
يف �شبكة املعلومات واالت�صاالت يف
العامل .ويوفر املوقع اجلديد ال�سرعة
للم�ستخدم يف الو�صول �إىل املعلومات
التي يود االطالع عليها  .كما يجري
العمل با�ستمرار على حت�سني خدمات
املوقع لتخدم �أغرا�ض التوا�صل بني
املنتدى و�أع�ضائه ،وكذلك الت�شبيك
بني املنتدى وامل�ؤ�س�سات واملراكز
الفكرية املحلية والعربية والأجنبية.
وقد مت ربط املوقع ب�شبكة التوا�صل االجتماعي اخلا�ص باملنتدى www.facebook.com/
� ،Arab-Thought-Forum-ATFإ�ضافة �إىل �أن للمنتدى ح�ساب  youtubeلبث
ت�سجيالت خمتارة من �أن�شطته.
يحتوي املوقع الإلكرتوين على خدمات االطالع على عدد من الإ�صدارات
احلديثة ،وجملة «املنتدى» ،و«الن�شرة الأ�سبوعية» ،ف�ض ًال عن �أخبار املنتدى و�أن�شطته
بطريقة الت�صفح الكامل والفيديو ،ومعلومات تعرف باملنتدى ور�سالته و�أهدافه وهيكله
التنظيمي و�شبكة عالقاته التعاونية من خالل االتفاقيات ومذكرات التفاهم .وقد زاد
عدد زوار املوقع الإلكرتوين خالل الأ�شهر ال�ستة املا�ضية من عام  2015على ()8000
زائر ،من خالل املت�صفح ونظام الت�شغيل والأجهزة.
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بد�أت يف ال�صدور �أ�سبوعي ًا منذ �شهر ني�سان� /إبريل ،2015
وتت�ضمن روابط الأخبار والتغطيات الإعالمية لأن�شطة املنتدى،
و�أخبار �أع�ضائه مقاالتهم املن�شورة يف ال�صحف واملجالت،
وروابط مقاالت خمتارة من املواقع الإلكرتونية باللغتني العربية
والإجنليزية .وتوزع هذه الن�شرة على �أع�ضاء املنتدى ،وت�ش ِّكل
قناة توا�صل فيما بينهم ،وكذلك مع الأمانة العامة يف متابعة
�أن�شطتهم الفكرية .كما تو ّزع عرب الربيد الإلكرتوين �إىل العديد
من امل�ؤ�س�سات والهيئات والأفراد من ذوي االهتمام ،و ُت َ
ن�شر على
املوقع الإلكرتوين للمنتدى www.atf.org.jo
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أنشــــطة أخـــــرى

�أن�شطة �أخرى

الم�ؤتمرات والندوات واللقاءات الفكرية
عقد املنتدى خالل الأعوام  2015 -2012عدد ًا كبري ًا من الندوات وامل�ؤمترات
واللقاءات الفكرية واملحا�ضرات وجل�سات الع�صف الذهني حول ق�ضايا متنوعة،
وبالتعاون مع م�ؤ�س�سات عربية و�أجنبية ،وم�شاركة باحثني ومتخ�ص�صني من دول
خمتلفة ،وتوزعت هذه الأن�شطة على النحو الآتي:
الندوات وامل�ؤمترات واحلوارات :بلغ عددها حوايل  25ن�شاط ًا خالل الفرتة
امل�شار �إليها ،ومن بينها ندوات وم�ؤمترات �شبابية ،و�أخرى حول ق�ضية القد�س �ضمن
برنامج القد�س يف ال�ضمري الذي يتب ّناه املنتدى ،وكذلك حوارات عربية �صينية ،وتركية،
وباك�ستانية ،وندوات متخ�ص�صة يف مو�ضوع التنمية ،وحوار الثقافات ،واالنتقال �إىل
جمتمع املعرفة ،وامل�س�ألة الطائفية و�صناعة الأقليات ،والعمل الإن�ساين يف ال�شرق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،وجل�سات ع�صف ذهني حول م�شروعي املنتدى« :امليثاق
االجتماعي العربي» ،و«امليثاق االقت�صادي العربي» .كما �أن بع�ض هذه الأن�شطة عقدت
خارج الأردن بالتعاون مع م�ؤ�س�سات يف كل من املغرب� ،إ�سبانيا ،البحرين ،كوريا
اجلنوبية.
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اللقاءات الفكرية واملحا�ضرات :وهي �سل�سلة من اللقاءات تعقد �شهري ًا يف رحاب
املنتدى ،وت�شتمل على مو�ضوعات متنوعة يف الثقافة والفكر .بلغ عدد �أن�شطتها خالل
نف�س الفرتة حوايل  30لقاء ًا باللغتني العربية والإجنليزية ،وبزيادة ملحوظة خالل عام
 ، 2015و�شارك يف بع�ضها باحثون وم�ست�شرقون و�سفراء غربيون ،ف�ض ًال عن متحدثني
من خمتلف الدول العربية منهم عدد من ر�ؤ�ساء الوزارات ال�سابقني يف الأردن.
لقاءات نادي الكتاب :تعنى هذه ال�سل�سلة بالإ�صدارات احلديثة من الكتب
يف خمتلف املجاالت ،وقد نوق�ش يف هذه اللقاءات ومت �إ�شهار ما جمموعه  35كتاب ًا
خالل الأعوام الأربعة الأخرية ،من�شورة بالعربية �أو بالإجنليزية يف مو�ضوعات الفكر
ال�سيا�سي ،والتاريخ ،والعالقات احل�ضارية ،واجلغرافيا ،والقانون ،واالقت�صاد،
واملال ،والإدارة ،والإعالم ،وغريها من املو�ضوعات .وتكثف هذا الن�شاط خالل عام
 2015ف�شهد  15لقاءاً مت خاللها �إ�شهار جمموعة من �إ�صدارات املنتدى مثل «امليثاق
االقت�صادي العربي« ،و«اللقاءات احلوارية حول الأوراق النقا�شية امللكية» ،و«مذكرات
ح�سن �سعيد الكرمي يف احلياة والثقافة العربية».
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االتفاقيات ومذكرات التفاهم
يرتبط املنتدى بشبكة واسعة من عالقات التعاون والرشاكات والتبادل والتنسيق مع جمموعة
من املؤسسات العلمية واجلامعات واهليئات العربية واإلقليمية والدولية ومراكز الدراسات
والبحوث يف أرجاء متعددة من العامل .وفيام يأيت قائمة باالتفاقيات والربوتوكوالت ومذكرات

التفاهم املربمة مع هذه اجلهات:

	•اللجنة املرصية للتضامن (مرص)
	•( IslamAbad policy research instituteباكستان)
	•املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة /إيسيسكو
	•مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية (اإلمارات)
	•مركز احلوار باألزهر الرشيف (القاهرة)
	•املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات (قطر)
	•املعهد العريب حلقوق اإلنسان (تونس)
	•مؤسسة احلريري للتنمية البرشية املستدامة (لبنان)
	•احتاد اجلامعات العربية
	•جامعة سيدي حممد بن عبد اهلل (املغرب)
	•جامعة شينج يت (تايوان)
	•املنتدى الثقايف املرصي (مرص)
	•مركز دراسات الوحدة العربية (لبنان)
	•املجلس املرصي للشؤون اخلارجية (مرص)
	•مؤسسة األهرم الصحفية القومية (مرص)
	•مركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية (مرص)
	•مركز تقارب الثقافات والرتمجة (مرص)
	•امللتقى اإلعالمي العريب (الكويت)
	•مؤسسة لسان الدين بن اخلطيب للبحث والتعاون الثقايف (املغرب)
	•مؤسسة عبد احلميد شومان (األردن)
	•اجلامعة األردنية (األردن)
	•جامعة البرتا (األردن)
	•مركز حتكيم االحتاد العريب حلامية حقوق امللكية الفكرية (األردن)
	•جامعة مانشسرت مرتوبوليتان (اململكة املتحدة)
	• (The National Defence Universityباكستان)
	•معهد الدراسات االسرتاتيجية (باكستان)
	•املنظمة العربية للتنمية اإلدارية (مرص)
	•معهد العلوم االجتامعية -جامعة صقريا (تركيا)
	•مركز دراسات املجتمع  -مدا (السودان)
	• (The Jeju peace instituteكوريا)
	•( Center for Asian Strategic Studiesاهلند)
	•( Paradigma Cordoba Foundationإسبانيا)
	• ( Institute of Strategic Thinkingتركيا)
	•( The Ethiopian International Institute for Peace and Developmentأثيوبيا)
	•مركز دراسات الرشق األوسط (األردن)
الدولية (األردن)
	•مجعية الشؤون
ّ
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