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المحتويــات 

أعمال
                  وإنجازات

التعريف
بالمركز

2021
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التعريف بالمركـــز

أواًل:

الرؤية

الوسائل 

القيم 

الهيكل

األهداف

خطوط العمل 

مجاالت العمل 
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موسوعة الفقة السياسي اإلسالمي

اإلصدارات 

األوراق السياسية 

تقدير الموقف

صالون

الندوات 

الموقع اإللكتروني 

السوشيال ميديا

المؤتمرات 

معارض الكتب 

نقاط البيع 

العضويات في المنظمات الدولية

المتجر اإللكتروني 

األعمال واإلنجازات

: ثانيًا



التعريــف بالمركــز
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تعانيــه  لمــا  نظــرًا 

المنطقــة العربيــة مــن تحديــات علــى المســتويين 

الفكــري والحضــاري؛ نتيجــة لضعــف الروافــع والروافــد الفكريــة التي 

مــن شــأنها اإلســهام فــي رفــع الوعــي واالســتمرار الحضــاري للشــعوب 

العربيــة، جــاءت فكــرة تأســيس مركــز الفكــر االســتراتيجي للدراســات؛ 

وهــو عبــارة عــن مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة، ُتِعــدُّ الدراســات 

معاييــر  وفــق  العربيــة  بالمنطقــة  المتعلقــة  العلميــة  واألبحــاث 

ومنهجيــات عالميــة، إضافــة إلــى تقديــم استشــاراٍت واســتطالعاِت 

رأي فــي عــدة مجــاالت وفــق رؤيتــه.

أن  علــى  المهنيــة-  إلــى  باإلضافــة  أبحاثــه-  فــي  المركــز  ويحــرص 

)أو الظاهــرة(، ودراســة بواعثهــا  الحــدث  تكــون شــاملة لمراحــل 

التاريخيــة، وتوصيــف واقعهــا؛ للوصــول إلــى إدراك شــامل لمآالتهــا 

المســتقبلية.

وقــد أظهــر المركــز خــالل األعــوام الماضيــة تميــزًا بــارزًا فــي مجــال 

االستشــراف، مــا يعنــي بالضــرورة أن المدخــالت التحليليــة كانــت 

دقيقــة، وهــو مــا شــجع علــى انتشــار أعمــال المركــز وتداولهــا بيــن 

ــاع القــرار، فضــاًل عــن وســائل اإلعــالم  النخــب العربيــة وصن

بشــقيها الفضائــي والعنكبوتــي.

الفكــرة والتعريــف
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تنطلق رؤية المركز من استشــعار القائمين عليه بأهمية 

الوعــي الفكــري ودوره فــي صناعــة األمــم والحضــارات، لــذا 

كانــت رؤيتــه تتمثــل في:

رفع مستوى الوعي الفكري في المجتمعات العربية. 

رؤيــة المركز
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كز
مر

 ال
ف

دا
هــ

أ

قيــاس الــرأي العــام إقليميــًا ودوليــًا تجــاه قضايــا 

محــددة.

التأصيــل العلمــي  للقضايــا السياســية 

المســتجدة.

اإلسهام في نشر الوعي الثقافي.

مواكبــة المتغيــرات العالميــة والعربيــة، مــن خــالل 

إعــداد األبحــاث، وتقديــم االستشــارات.
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االعتنــاء بالدراســات واألبحــاث واالستشــارات والتقاريــر بمــا يتناســب 	 

مــع رؤيــة المركــز.

العربيــة 	  البحثيــة  والمؤسســات  المراكــز  مــع  والتنســيق  التواصــل 

والعالميــة. 

االهتمــام بقضايــا األطيــاف الفكريــة بمــا يؤصــل لضروريــات التعايــش 	 

الســلمي، والمشــاركة الفاعلــة.

إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.	 

رعاية الشباب الباحثين المتميزين.	 

وســائل المركز

ال   ، المركــز  أهــداف  تشــكله  الــذي  الثقيــل  العــبء  مــن  بالرغــم 

ســيما المتعلقــة برفــع  الوعــي الفكــري والحضــاري باإلضافــة إلــى 

التحديــات األخــرى،  فقــد حــدد المركــز مجموعــة  مــن الوســائل 

القــادرة علــى تحقيقهــا بالنســبة المأمولــة، ومنهــا:
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أهدافــه  بتعــدد  المركــز  فــي  العمــل  تتنــوع مجــاالت 

ومجاالتــه،  وبرامجــه  أنشطتــــه  وبتنــوع  وأقســامه، 

وفــق مــا يـــأتي:

مجــاالت العمل
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ُيعــد المركــز الدراســات واألبحــاث وفــق المنهجيــة العلميــة في مجاالت 

تخصــص المركــز، وهي :

ت
ســا

درا
وال

ث 
حا

ألب
ا

الدراسات السياسية.	 

الدراسات المتخصصة في التيارات واألطياف الفكرية.	 

الدراســات الحضاريــة والتنموية.	 

دراسات الفكر اإلسالمي.	 



يســعى المركــز لتقديــم االستشــارات والحلــول فــي مجــاالت اختصــاص 

المركــز واهتماماتــه، للجهــات الرســمية واألهليــة؛ مــن خــالل قيــاس 

الــرأي العــام تجــاه القضايــا الفكريــة واألحداث السياســية واالجتماعية، 

والشــؤون الثقافيــة، بالتعــاون مــع فريــق علمــي ُمــدرَّب ومتخصــص.

الرأي
س 

قيــا
ت و

شــارا
ست

اال



يســهم المركــز فــي نشــر الدراســات واألبحــاث مــن خــالل 

وســائل النشر.

لنشر ا
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الحياديــة والموضوعيــة واتبــاع المنهجيــة واألمانــة 	 

العلميــة. 

اعتمــاد الوضــوح والشــفافية وحســن النوايــا فــي 	 

التعامــل.

التواصل، واعتماد مبدأ الحوار.	 

فــي 	  العاليــة  المهنيــة  خــالل  مــن  للتميــز  الســعي 

والتجديــد. اإلبــداع  علــى  والحــرص  األداء، 

المركــز 	  عمــل  بمجــاالت  التوســع  فــي  التــدرج 

التخصــص. علــى  والحــرص  وأنشــطته، 

قيــم المركز
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خطــوط العمل
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االســتراتيجي  الفكــر  مركــز  يعمــل 

خطــوط  خــالل  مــن  للدراســات 

هــي: مختلفــة 
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العالقات 

العامة 

العضويات في 

المنظمات 

العالمية 

الشراكات 

ومذكرات التفاهم

الدراسات
األبحاث

األوراق 

السياسية 

تقدير 

موقف

التقييم 

والتدريب

الموقع 

اإللكتروني

النشر 

والتوزيع 

المشاركة في 

المعارض

الشبكات 

االجتماعية 

صالون

موسوعة

الفقه السياسي

اإلسالمي
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شبكات
التواصل

االجتماعي

الموقع
اإللكتروني

المدير
التنفيذي

الشؤون
المالية

الهيئة
االستشارية

مدير
المركز

المساعد
اإلداري

نائب
المدير

وحدة
الدراسات
واألبحاث

النشر
والتوزيع

وحدة
الرصد

والتحليل

العالقات
العامة

وحدة
التصاميم

وحدة
الترجمة

اإلدارة
اإللكترونية

ي الهيــكل اإلدار
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خالصــة أعمــال المركــز فــــــي

ــام 2021 العـــــ
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دراسات

أوراق
سياسية

تقدير
موقف

معارض
الكتب

ترجمـات

5

103

2610

مقاالت
العضوية

في المنظمات 
العالمية

اإلصدارات
ندواتالمطبوعة

16

15

4

1

26

نقاط
التوزيع

متابعو
تيليجرام

مشتركو 
القائمة
البريدية

متابعو
فيسبوك

6.207

7.131

12.740

647,000

124,111

متابعو
إنستجرام

متابعو
تويتر

الكلمات
المفتاحية

77

زوار 
صفحات

الويب

397.334
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موسوعة

الفقه

السياسي

اإلسالمي

أطلــق المركــز مشــروع موســوعة الفقــه السياســي اإلســالمي الــذي يهــدف 

إلــى اإلســهام فــي عصرنــة التــراث السياســي اإلســالمي، وفتــح اآلفــاق لتطويــره 

وربطــه باألجيــال المعاصــرة وقضايــا العصــر، محــاواًل إدمــاج الفكــر السياســي 

اإلســالمي فــي الفكــر والفلســفة السياســية، ولفــت االنتبــاه إلــى مــا أنتجــه العقــل 

اإلســالمي فــي الفتــرة الســابقة وإمكانيــة االســتفادة منــه فــي الوقــت الراهــن.

ويشــرف علــى المشــروع نخبــة مــن كبــار العلمــاء والمفكريــن.
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سوعة
ر المو

عا
ش
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الهيئة االستشارية

جاسر عودةامحمد جبرون

عبد الرحمن السنوشيسيف عبد الفتاح

عبد المجيد النجارعبد الرحمن الكيالني
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منير شفيقعصام البشير

وائل حالق
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أحمد قطرانأحمد الزعبي

عبدالمجيد النجارطيبي غماري

هبة رؤوف عزت

اللجنة العلمية
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الباحثون

أحمد مباركأحمد عبد الرحيم

بهاء الدين قيليأمين الصالحي الصحبي بن سالم العتيق

سامي نجمحنان رزايقيةجمال اشطيبة

الزوهرة الصنهاجي
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الباحثون

عبده محمد عبد هللا الجباريعبد الحق دحمان

محمود النفارمحمد نور حمدانعمار طسطاس

ديق ناصر الطويلمونية الطرازمحمد صِّ
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الباحثون

محمد المصريناجي السويد

رامي الزمارعبد الباسط غابريعبد الحق حميش

جمعة األشرمحازم العبيدي

محمد الديب
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موقع الموسوعة



اإلصدارات

أصــدر مركــز الفكــر االســتراتيجي للدراســات العديد من األبحاث والدراســات 

خالل عام 2021، اختيرت موضوعاتها بعناية بالغة؛ حرصًا على تقديم القيمة 

المضافــة، وتلبيــة احتيــاج معرفــي -علمــي فــي تلــك المجــاالت الشــائكة، ونظــرًا 

لذلــك فقــد واجــه الفريــق البحثــي كثيــرًا مــن الصعوبــات خــالل مرحلــة البحــث، 

العلمــي- قدمــت إضافــات نوعيــة، ورفــدت  التحكيــم  لجــان  لكنهــا -وبشــهادة 

ــدة فــي موضوعاتهــا ودقيقــة فــي منهجيتهــا، وقــد  ــة بمــواد جدي ــة العربي المكتب

ثبــت ذلــك مــن خــالل ازديــاد الطلــب علــى إصــدارات المركــز، وتفاعــل زوار معــارض 

الكتــب التــي شــارك فيهــا المركــز خــالل عــام 2021 مــع جنــاح المركــز، وهــي:
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          تســعى الدراســة إلــى إلقــاء نظــرة معمقــة علــى مفــردات الحركــة النســوية فــي دول الخليــج 

مــن خــالل مجموعــة مــن األطــر البحثيــة التــي ترصــد عــددًا مــن القضايــا المرتبطــة بهــا، وتركــز 

الدراســة علــى رصــد التفاعــل بيــن الحــراك النســوي- فــي مختلــف دول الخليــج- ومــدى تفاعلــه مــع 

واقعــه، مــع اســتيضاح مــدى ارتبــاط التغيــرات التــي حدثــت فــي واقــع المــرأة الخليجيــة بجهــود 

ــواؤم وانســجام مضاميــن الخطــاب  هــذه الحــركات النســوية، وتهتــم الدراســة بمعرفــة مــدى ت

النســوي فــي الخليــج مــع الخلفيــات االجتماعيــة » الدينيــة / الثقافيــة «.

وتبحــث األســباب التــي تدفــع هــذا الحــراك ألن يعــول علــى الــدور الخارجــي أكثــر مــن العوامــل 

ــارات النســوية المدعومــة مــن الخــارج؟ ومــا هــي األســباب الموضوعيــة  الداخليــة؟ ومــا هــي التي

التــي تدفــع كثيــرًا مــن الــدول الغربيــة إلــى دعــم هــذه التيــارات/ الحــركات النســوية؟ وكيــف يشــكل 

ــًا- تهديــدًا علــى عــدة مســتويات. هــذا الدعــم- أحيان

النســوية فــي الخليــج 
جــذور الخطــاب وصيــرورات التشــكل والتأثيــر
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           تناولــت الدراســة بحــث المشــاريع اإلقليميــة المتنافســة فــي الشــرق األوســط، ومنهــا 

المشــروع اإليرانــي القائــم علــى ثنائيــة الهيمنــة المذهبيــة والقوميــة، ومشــروع الكيان اإلســرائيلي 

الــذي يســعى إلــى تمكيــن العقــل اليهــودي سياســيًا وعســكريًا والريــادة فــي المــال واالقتصــاد، 

فــي بعــض دول  السياســية  أدواره  تتشــكل  بــدأت  الــذي  النشــأة،  التركــي حديــث  والمشــروع 

المنطقــة.

تســعى الدراســة إلــى بحــث المشــاريع الثالثــة، وتفكيــك مرتكــزات القــوة التــي تعتمــد عليهــا، فــي 

محاولــة لفهــم مســارها واستشــراف مســتقبلها.

المشــاريع اإلقليميــة فــي 
الشــرق األوسط  

)تركيــا، إيــران، الكيان اإلســرائلي(



ترجمــة مشــروع الباحث
السياســي إلــى اللغــة التركيــة



ترجمــة مشــروع الباحث
السياســي إلــى اللغــة التركيــة

تتطــرق هــذه الدراســة ألبــرز أفــكار ســالفوي جيجــك؛ وتتمثــل فــي نقــده الواســع 

للرأســمالية، ورؤيتــه للثــورات واالنتفاضــات واالحتجاجــات العالميــة األخيــرة، مــن أول 

ــورات »الربيــع العربــي« حتــى حركــة »احتلــوا وول ســتريت«، ورؤيتــه للحــركات التــي  ث

تصــدرت هــذه الثــورات، وقدرتــه الواســعة علــى الجمــع بيــن عالــم األفــكار والســينما 

واألدب والسياســة.

ســالفوي جيجك
الفيلســوف المتمــرد



األفغانيــة،  طالبــان  حركــة  فــي  الدراســة  تبحــث 

ســياقاتها  مســتوعبة  قراءتهــا  تعيــد  أن  وتحــاول 

المصاحبــة  الدوليــة  واألحــداث  والمكانيــة  الزمانيــة 

الظــروف  وتســتحضر  األولــى،  تأسيســها  لمراحــل 

السياســية والعوامــل الدينيــة التــي كان لهــا دور فــي 

نشــأتها وأســهمت بشــكل واضــح فــي تشــكيلها، 

ــي أكســبت أعضاءهــا بعــض  ــة الت ــة الجغرافي والبيئ

الــذي  العرقــي  العامــل  ذلــك  ومثــل  خصائصهــا، 

اســتطاعت الحركــة اســتيعابه، إضافــة إلــى اختبــار 

الســلطة الــذي كان مــن أشــد المراحــل التي مرت بها 

الحركــة، ومثلــه اختبــار المقاومــة والتفــاوض، معرجــة 

ومستشــرفة  وضعفهــا،  قوتهــا  نقــاط  أهــم  علــى 

التــي  التفاوضيــة  العمليــة  ظــل  فــي  مســتقبلها 

المكونــات السياســية األفغانيــة، محاولــة  تجريهــا 

اإلســهام بشــكل أدق فــي تقييــم تجربــة الحركــة.

حركــة طالبان
أفغانســتان

مــأزق الحرب وآفاق 
السالم



االجتماعيــة  والحــركات  النشــطاء  دعــوات  وازدادت  تكثفــت   2011 يوليو/تمــوز  منــذ 

الفلســطينية لتنظيــم حمــالت »مقاطعــة المنتجــات اإلســرائيلية وســحب االســتثمارات 

الســلمية  المقاومــة  الســتراتيجيات  دعمــًا   )BDSبـــ )المختصــرة  العقوبــات«  وفــرض 

الفلســطينية ضــد االحتــالل اإلســرائيلي. تســتوعب حركــة المقاطعــة ضمــن حراكهــا 

المدنــي الســلمي مقاربــة مغايــرة لمقاومــة االحتــالل، فهــي تراهــن علــى تجميــع مكونــات 

المجتمــع المدنــي فــي الداخــل الفلســطيني وحــول العالــم للتنديــد بمعانــاة أجيــال كاملــة 

للفلســطينيين مــن جــراء السياســات االســتعمارية اإلســرائيلية والتهجيــر القســري، 

وغيرهــا مــن الجرائــم واالنتهــاكات الممنهجــة لحقــوق اإلنســان. وقــد أصبحــت حركــة 

اجتماعيــة ذات امتــداد عالمــي وحضــور مؤثــر، فقــد صنفتهــا الســلطات اإلســرائيلية علــى 

أنهــا التهديــد االســتراتيجي األخطــر/األول.  ومــن هــذا المنطلــق، تهــدف هــذه الدراســة 

البحثيــة إلــى تنــاول أهــداف حركــة المقاطعــة الفلســطينية وديناميــات تفعيــل مطالبهــا 

باالســتناد إلــى ســؤال مركــزي: كيــف تبلــورت حملــة المقاطعــة )BDS( وتفعلــت مطالبهــا 

ضمــن مقاربــة جديــدة للحــراك المدنــي الســلمي؟

حركــة المقاطعــة
)BDS( الفلســطينية

دراســة تحليليــة لنمــوذج الحــراك 
المدنــي ضــد االحتالل اإلســرائيلي



األمنيــة  الشــركات  ظاهــرة  الدراســة  تبحــث 

بهــا  التعريــف  حيــث  مــن  الخاصــة،  والعســكرية 

الدوليــة،  العالقــات  فــي  المتزايــدة  وبأدوارهــا 

ــي، وكيــف تعمــل. وتركــز الدراســة  ووضعهــا القانون

ــر«، مــن  ــة مجموعــة »فاغن ــى تجرب بشــكل خــاص عل

حيــث تأسيســها وجغرافيــة انتشــارها فــي أكثــر مــن 

العربيــة،  المنطقــة  فــي  خصوصــًا  دوليــة،  ســاحة 

واألدوار التــي تؤديهــا، وعالقتهــا بالحكومــة الروســية، 

والتعــرف علــى مــدى تالقــي تلــك األدوار مــع أهــداف 

السياســة الخارجيــة الروســية ومصالحهــا، وموقــف 

روســيا مــن عالقتهــا بالمجموعــة، وتقــوم الدراســة 

بمناقشــة وتفســير التغطيــة السياســية، ونوعيــة 

بــه  تحظــى  الــذي  اللوجســتي  والدعــم  التســليح 

مجموعــة »فاغنــر«، إضافــة إلــى التطــرق إلــى تجربــة 

للشــركات  توظيفهــا  فــي  العربيــة  الــدول  إحــدى 

الخاصــة. األمنيــة 

مجموعــة فاغنــر 
وروسيا

متالزمــة اإلنكار 
والتوظيــف



تقــدم هــذه الورقــة خلفيــة معرفيــة جامعــة حــول إســهامات المفكــر األمريكــي نعــوم 

التــي تشــملها نظــرة تشومســكي  القــارئ بالتحليــالت النوعيــة  تشومســكي، إلفــادة 

للواقــع بشــكل عــام والواقــع العربــي بشــكل خاص، إذ تتميز هذه النظــرة بأنها نظرة من 

الداخــل األمريكــي نفســه، نظــرة يمكنهــا أن تعمــق بشــكل كبيــر فهــم الموقــف األمريكــي 

تجــاه القضايــا العربيــة وتشــابكاتها ضمــن ملفــات الصــراع العســكري واالقتصــادي 

والسياســي، ليصبــح لــدى القــارئ فهــم أعمــق وأشــمل بالتحديــات التــي تواجــه محــاوالت 

التغييــر التــي ابتــدأت منــذ عقــود ولــم تحقــق الكثيــر نتيجــة لغيــاب الرؤيــة الواضحــة لجــذور 

وأبعــاد التحديــات التــي تواجههــا.

نظــرة نقدية
للواقــع المعاصــر

قــراءة في أعمــال نعوم 
تشومســكي



الفرنســي  الخطــاب  الدراســة  هــذه  تبحــث 

الحكومــي تجــاه المســلمين الفرنســيين، وتجــاه 

وتتنــاول  أوســع،  بشــكل  اإلســالمي  الديــن 

خلفيــات الصــراع بيــن فرنســا و »اإلســالم« فــي 

وتناقــش  ومحركاتــه،  ماكــرون،  الرئيــس  عهــد 

مســألة محــاوالت صياغــة »اإلســالم المحلــي« 

التــي انتهجتهــا العديــد مــن الــدول، ومــن ضمنهــا 

فرنســا، كمــا ترصــد حركــة المقاطعــة الشــعبية 

التجربتيــن  بيــن  مقارنــة  فعاليتهــا،  ومــدى 

والدنماركيــة. الفرنســية 

الماكرونيــة 
واإلسالم

فــــي فــرنســـــا
هــل ينجح مشــروع 

صناعــة إســالم على 
مقــاس الالئكية؟



تمّثل استطالعات الرأي حول المنطقة العربية امتداداً لسيرورة بناء المعرفة حول شعوٍب 
لطالما كان تقييم ســلوكياتها ودراســتها من زاوية نظر استشــراقية ثّم اســتعمارية وما 
بعــد كولونياليــة، وقــد خلقــت ثورات/انتفاضــات الربيــع العربــي لحظة تحّولية فــي وعــي دوائر 
صناعة المعرفة بخصوص المنطقة العربية أو شعوبها، التي تأثرت بالضرورة بسياقات 
تغّير األنظمة السياسية وتزعزع ديناميات القّوة التقليدية. وقد أسهم االنفتاح السياسي 
والميدانــي أمــام اســتطالعات الــرأي فــي إعــادة بلــورة المعرفــة حــول المنطقــة العربيــة لــدى 
المؤسســات الغربيــة والعربيــة فــي ذات الوقــت. لذلــك، تهتــم هــذه الدراســة البحثيــة برصد 
نتائــج ســبر اآلراء لمؤسســات غربيــة وعربيــة، مثــل اســتطالعات الــرأي لمؤسســة بيــو 
والمؤشــر العربــي، حــول قضايــا المنطقــة العربيــة خــالل هــذه الســنوات األخيــرة )اإلســالم/ 
التدّيــن/ األوضــاع االجتماعيــة/ المشــاركة السياســية(. وفــي ذات الســياق، ترتكــز الدراســة 
البحثية- في اإلجابة عن الســؤال: ما توجهات الرأي العام التي تنتهجها اســتطالعات الرأي 
العربيــة والغربيــة حــول المنطقــة العربيــة وشــعوبها مــا بعــد 2011؟- علــى مجموعــة مــن 
المباحــث الرئيســية؛ فــأواًل تتعــرض للطــرق العلمية والمرجعيــات الكبرى المعتمــدة دوليًا 
لصناعــة الــرأي فــي دوائــر مؤسســات ســبر اآلراء، ومــن ثــّم تتنــاول فــي مبحثيــن المنطقــة 
العربيــة كموضــوع إلنتــاج المعرفــة فــي مؤسســات اســتطالع الرأي الغربيــة والعربية على 

حــّد ســواء مــا بعــد 2011.

اســتطالعات الرأي
العــــــــــــام

واقــع المنطقــة العربيــة 
وقضاياهــا
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تناقــش هــذه الدراســة حــراك جماعــة ناطــوري كارتــا 

وللكيــان  للصهيونيــة  المناهضــة   )Neturei Karta(

مــن  الفلســطيني،  للحــق  المغتصــب  اإلســرائيلي 

خــالل تتبــع الخطــوات التاريخيــة لنشــأتها، ومجــال 

أجــل  مــن  تواجههــا،  التــي  والعقبــات  نشــاطها، 

فــي  وجودهــا  ومســتقبل  فعاليتهــا  مــدى  معرفــة 

الفلســطينية. القضيــة  الدفــاع عــن  خــط 

حــول  مختصــرة  تاريخيــة  خلفيــة  الدراســة  قدمــت 

الجماعــات  أهــم  الصهيونــي، وذكــرت  الفكــر  نشــأة 

والمنظمــات التــي تعــارض وترفــض هــذا الفكــر منــذ 

نشــأته وحتــى الوقــت الحالــي، ثــم ركــزت فــي تحليلهــا 

خــالل  مــن  كارتــا  ناطــوري  جماعــة  نشــاط  علــى 

ومســاعيها  أنشــطتها  أهــم  وذكــر  بهــا،  التعريــف 

فــي محاربــة الصهيونيــة وزعمائهــا، والتعمــق أكثــر 

وقضيتهــا،  فلســطين  عــن  دفاعهــم  أســباب  فــي 

القضيــة  عــن  الدفــاع  فــي  نشــاطهم  مــآالت  ومــا 

. لفلســطينية ا

ناطــوري كارتا

الدور ومســتقبل 
التأثيــر علــى المشــروع 

الصهيونــي



ُتعيــد الدراســة قــراءة موضــوع التطبيــع الخليجــي واالختــراق الجديــد الــذي يقــوم 

بــه، حيــث يناقــش المحــور األول منهــا التطبيــع بيــن المفهــوم السياســي العــام 

مســار  علــى  الضــوء  لتســليط  الثانــي  المحــور  ويأتــي  الصهيونيــة،  واالســتراتيجية 

التطبيــع العربــي عمومــًا والخليجــي خصوصــًا، ثــم يتنــاول المحــور الثالــث األبعــاد 

االســتراتيجية السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة للتطبيــع الخليجــي، أمــا المحــور 

الرابــع األخيــر فيتطــرق إلــى مســتقبل التطبيــع الخليجــي وانعكاســاته علــى المنطقــة.

ــع الخليجــي  التطبيــــ
الرســمي والشــعبي

أبعــاد تحقيــق اختــراق صهيونــي
فــي الثقافــة العربيــة
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تبحــث هــذه الدراســة فــي عالقــة الدولــة باإلســالم 

الصوفــي كمــا بــدأت تتبلــور خــالل هــذا العقــد فــي 

األنمــوذج اإلماراتــي بســبب ســياقات جيوســتراتيجية 

دقيقــة، وحمايــة لألمــن القومــي. يضطلــع العديــد 

مــن المؤسســات ذات الصبغــة الدينيــة، داخــل حدود 

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وخارجهــا، بمهــام 

حيوّيــة وذات فاعليــة كبــرى لتنفيــذ توجــه الســلطة 

نحــو تدعيــم اإلســالم الصوفــي ونشــره وترســيخه، 

والتعمــق  بالتعريــف  الدراســة  هــذه  تهتــم  وعليــه؛ 

فــي تبيــان حالــة التآلــف المدروســة بيــن مجموعــة 

الرســمّية،  وغيــر  الرســمّية  الدينيــة  المؤسســات 

البحــث  ومراكــز  الثقافيــة،  المبــادرات  وسياســة 

المســخرة مــن طــرف دولــة اإلمــارات إلنتــاج إســالم 

صوفــي وتوظيفــه للســيطرة علــى المجــال الدينــي 

داخليــًا، ولتعزيــز قوتهــا الناعمــة خارجيــًا. 

المؤسســات 
الصوفّيــة في 

اإلمــارات العربية

التوظيــف السياســي 
الجديد



تناقــش هــذه الدراســة تجربــة منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش« مــن خــالل تســليط 

الضــوء علــى أهدافهــا واســتراتيجياتها، مــن أجــل إدراك أســباب فاعليتهــا ونفوذهــا علــى 

مســتوى عالمــي، ومــا األســباب التــي أدت إلــى انتشــارها عالميــًا.

قدمــت الدراســة خلفيــة تاريخيــة حــول تطــور مفهــوم حقــوق اإلنســان وتوســعه علــى 

مــدار عقــود ليشــمل مختلــف المجــاالت الحقوقيــة المتعــارف عليهــا حاليــًا. كمــا تتبعــت 

مســار تطــور أداء منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش« وتبلــور أهدافهــا واســتراتيجياتها 

ووظائفهــا، وكيــف تفاعلــت مــع المســتجدات السياســية والحقوقيــة علــى مســتوى 

عالمــي. إضافــة إلــى اســتعراض أبــرز إنجــازات المنظمــة علــى صعيــد عالمــي. واختتمــت 

ــة لتلــك األدوار واإلنجــازات. بتقديــم نظــرة نقدي

»هيومــن رايتــس ووتش«
التجربــة والتأثيــر
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اســتطاع فريــق مركــز الفكــر االســتراتيجي للدراســات تنفيــذ مــا ُطــرح فــي 

الخطــة مــن أوراق سياســية بدايــة عــام 2021، وهــي أوراق بحثيــة متوســطة 

الحجــم، تبحــث موضوعــًا مــن الموضوعــات، أو قضيــة معينــة، بصــورة علميــة 

رصينــة، تشــكل مســاهمة جديــدة وفريــدة فــي المجــال المعرفــي الــذي تبحثــه، 

وتشــتمل علــى رصــد وتحليــل واستشــراف، وتختتــم بكتابــة أهــم التوصيــات. وقــد 

أصــدر المركــز خــالل عــام 2021 عشــر أوراق سياســية تناولــت الموضوعــات التاليــة:

األوراق

السياسية
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التطبيع الخليجي الرسمي والشعبي: أبعاد تحقيق اختراق صهيوني
في الثقافة العربية

1

»هيومن رايتس ووتش« .. التجربة والتأثير 2

المؤسسات الصوفية في اإلمارات: التوظيف السياسي الجديد 3

ناطوري كارتا .. الدور ومستقبل التأثير على المشروع الصهيوني 4

جمعية اإلصالح الكويتية 5

العــــــــنوانم
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توطين الشركات متعددة الجنسيات في السعودية وأثرها
على المجتمع واالقتصاد السعودي

6

هيئة الترفيه في السعودية 7

التحوالت الفكرية في الشباب السعودي 8

أثر الضرائب على معيشة المواطن السعودي 9

مجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا 10

العــــــــنوانم
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تقديرات

الموقف

حــرص المركــز مــن خــالل أوراق )تقديــر الموقف( على التعاطي مع الملفات 

واألحــداث المتســارعة فــي المنطقــة العربيــة ومحيطهــا بديناميكيــة تواكــب 

الداخليــة.  الصراعــات  أو  والتدافــع  الجيوسياســية  التحــوالت  وحجــم  ســرعة 

ويعتبــر تقديــر الموقــف ورقــة بحثيــة تتنــاول حدثــًا طارئــًا أو ظاهــرة مســتجدة، مــن 

خــالل رصــد فواعلهــا، وتحليــل دوافعهــا، واستشــراف مآالتهــا. وقــد أصــدر المركــز 

خــالل عــام 2022 ســتة وعشــرين )26( تقديــر موقــف، بمعــدل اثنيــن فــي كل شــهر.
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تفشــي الســاللة الجديــدة مــن كورونا 
وانعكاســه علــى الجانــب االقتصــادي 

الخليجــي

التصعيــد العســكري فــي الميــاه 
الخليجيــة | الدوافــع والمــآالت
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المتغيــر فــي السياســة الخارجيــة األمريكيــة 
تجــاه قضايــا منطقة الشــرق األوســط

تشــكيل حكومــة ليبيــا المؤقتــة | 
هــل يكــون فاتحــة لحلحلــة ملفــات أخرى؟
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مســتقبل العالقــات األمريكيــة 
التركيــة فــي ظــل إدارة بايدن

هجمــات الحوثييــن علــى الســعودية 
بعــد إخراجهــم مــن قائمــة اإلرهاب | 

أبعادهــا وإمكانيــة تجددهــا
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التصعيــد اإلســرائيلي اإليرانــي | 
الدوافــع والتداعيــات علــى أمــن الخليــج

االتفــاق الصينــي اإليرانــي | 
الدوافــع واالنعكاســات الجيوســتراتيجية
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األزمــة السياســية في 
الكويــت.. إلــى أين؟

أبعــاد التقــارب التركــي المصــري 
ومحدداته
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هــل دخــل الصــراع الفلســطيني مع 
الكيــان اإلســرائيلي مرحلــة جديــدة؟

زيــارة نائــب رئيــس المجلس الســيادي 
الســوداني لتركيــا | الســياقات والــدالالت
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التخفيــض العســكري األمريكــي فــي 
الخليــج | الــدالالت والخيــارات

قطــر ومصــر | أبعــاد التفاهمــات 
وانعكاســاتها العربيــة
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خالفــات أوبــك وأثرها فــي العالقات 
الســعودية اإلماراتيــة

العالقــات الســعودية العمانيــة | أبعــاد 

التقــارب وانعكاســاته علــى المنطقــة
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المشــهد األفغانــي بعــد ســيطرة 
طالبان

المشــهد السياســي التونســي بعــد 
إقالــة الحكومــة وتجميــد البرلمــان
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التقــارب التركــي اإلماراتــي | بيــن المعطيــات 
التكتيكيــة والتطلعــات االســتراتيجية

عــودة تنظيــم الدولــة | 
التداعيــات المحليــة والدوليــة
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مســتقبل حركــة النهضــة | 
قــراءة فــي أســباب االســتقالة ومآالتها

انعكاســات أزمــة اتفــاق أوكــوس على 
سياســات الدفــاع المشــترك لدول 

حلــف الناتو
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مســتقبل المباحثــات الســعودية 
اإليرانيــة | هــل مــن اتفــاق يلوح في 

األفــق بينهما؟

العفــو األميــري فــي الكويت | 
األســباب واالنعكاسات
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بعــد التطــورات األخيــرة | إلــى أين
تتجــه العالقــات العربيــة التركيــة؟

األزمــة الخليجيــة اللبنانيــة |
 األســباب والتداعيــات
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صالون

مــن أجــل إتاحــة المجــال لجمهــور المركز إلبداء آرائهــم المعمقة وقراءاتهم 

الرصينــة للقضايــا الدوليــة، ومســتجدات الشــأن اإلقليمــي، وقضايــا الصــراع، 

وأدوات بناء الســالم في المنطقة، وتأســيس منبر لتالقح األفكار بين الباحثين 

الشــباب والخبــراء والمهتميــن، أطلــق المركــز نافــذة “صالــون” التفاعليــة، وقــد 

ُنشــر فيهــا 15 مقــااًل خــالل عــام 2021.
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تأثير الوعود االنتخابية في سلوك الناخبين في المغرب .. حزب التجمع
الوطني نموذجًا

1

حكومة الرئيس الجديدة في تونس بين األولويات االقتصادية
 والتحديات السياسية

2

آليات عزل الحاكم في الفكر السياسي اإلسالمي 3

التدخالت الخارجية في ليبيا .. األسباب والنتائج 4

آليات مكافحة الفساد والمفسدين في الفكر السياسي اإلسالمي 5

خارطة القوى السياسية في الجزائر 6

نشاط حزب هللا في العالم .. بين القوة الخشنة والناعمة 7

لماذا عاد “عبد اإلله بن كيران” إلى المشهد السياسي المغربي؟ 8

العــــــــنوانم



67
مركز الفكر االستراتيجي للدراسات

بعد استقالة جورج قرداحي..من يتحكم في القرار اللبناني؟ 9

لماذا عاد سيف اإلسالم القذافي إلى المشهد الليبي؟ 10

الغاز العربي في سوريا.. كيف تتدخل قطر في سوريا؟ 11

نظرة على العالقات الفرنسية الجزائرية 12

انهيار الليرة التركية.. هل تخطو تركيا نحو االستقرار االقتصادي؟ 13

هل طالبان بحاجة إلى إيران؟ 14

ما الذي يحدث في إثيوبيا؟ 15

العــــــــنوانم
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الندوات
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المركز يعقد الندوة السنوية الثانية بالتزامن مع 
تقدمه أربع نقاط ضمن مؤشر بنسلفانيا العالمي

عقــد مركــز الفكــر االســتراتيجي للدراســات يــوم الجمعــة الموافــق 29 

ينايــر 2021 م، النــدوة الســنوية الثانيــة المعنيــة بتســليط الضــوء علــى 

أهميــة مراكــز األبحــاث والــرأي فــي العالــم، التــي تحمــل شــعار “لمــاذا 

مراكــز األبحــاث مهمــة فــي أوقــات األزمــات؟”، وقــد عقــدت النــدوة 

بالتعــاون مــع مؤشــر جامعــة بنســلفانيا األمريكيــة لتصنيــف وترتيــب 

مراكــز األبحــاث العالميــة.
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المركز يعقد ندوة سياسية بعنوان 
“طالبان والعودة إلى أفغانستان.. هل تبدأ صفحة جديدة 

في العالقات اإلقليمية والدولية؟”

عقد مركز الفكر االستراتيجي للدراسات ندوة سياسية بعنوان:

“طالبــان والعــودة إلــى أفغانســتان .. هــل تبــدأ صفحة جديدة فــي العالقات 

اإلقليميــة والدوليــة؟” يــوم األربعــاء الموافــق 27/10/2021 بحضــور خبــراء 

أربعــة  ضمــن  اإلســالمية.  والحــركات  األفغانــي  الشــأن  فــي  ومختصيــن 

محــاور رئيســية ناقشــها المركــز للوقــوف علــى طبيعــة المشــهد األفغانــي 

بعــد ســيطرة حركــة طالبــان علــى العاصمــة كابــل. وجــالء آخــر جنــدي أمريكي 

فــي ســبتمبر/أيلول الماضــي.
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المركز يعقد ندوة سياسية بعنوان
هل يبدو السودان على مشارف تسوية سياسية؟

عقــد مركــز الفكــر االســتراتيجي للدراســات نــدوة سياســية بعنــوان “هــل 

ــوم االثنيــن الموافــق  ــدو الســودان علــى مشــارف تســوية سياســية؟”، ي يب

أربعــة  ضمــن  الســوداني،  الشــأن  فــي  مختصيــن  بحضــور   ،29/11/2021

محــاور رئيســية ناقشــها المركــز للوقــوف علــى طبيعــة األوضــاع السياســية 

واألمنيــة واالقتصاديــة الجاريــة فــي األراضــي الســودانية، ومــآالت ذلــك علــى 

ــًا. ــًا ودولي ــًا وعربي المشــهد الســوداني محلي



المشــاركات الخارجيــة

 - لماذا مراكز الفكر مهمة في أوقات األزمات؟ )بنسلفانيا(

 -  مراكز الفكر واالستشارات السياسية في البرازيل 

)بنسلفانيا(

 -  التحديات والفرص التي تواجه مراكز الفكر في فيتنام )بنسلفانيا(

 -  دور المرأة في مراكز الفكر  )بنسلفانيا(

 -  التحديات والفرص التي تواجه مراكز الفكر في كوريا )بنسلفانيا(

 -  الفرص والتحديات التي تواجه مراكز الفكر في الصين )بنسلفانيا(

 -  حدث عبر اإلنترنت: مخطط بايدن بشأن بكين: االنتقال إلى نهج جديد بشأن اقتصاد 

الصين )مركز الدراسات االستراتيجية والدولية(

 -  االستعراض العالمي: رد الفعل العالمي على تمرد الكابيتول )مجلس شيكاغو(

 -  ميراث بايدن: السياسة الداخلية والخارجية للواليات المتحدة في عام 2021 )بروكنجز واشنطن(

 -  الحقيقة والمساءلة بعد التمرد: إلى أين تتجه البالد من هنا؟ )بروكنجز واشنطن(

 -  بعد عشر سنوات: الثورة التونسية والتحول الديمقراطي )بروكنجز واشنطن(

 -  العالم في خطر ؟ أوروبا والعالم في عام  2021 )بروكنجز واشنطن(

 -  القيادة التحاد أكثر كمااًل )بروكنجز واشنطن(

 -  رسم الخرائط للمؤسسات الفكرية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )بنسلفانيا(

 -  مستقبل مراكز الفكر والمشورة السياسية في أمريكا الالتينية )بنسلفانيا(

-  روسيا من جديد: قوتها وهدفها في نظام عالمي جديد )بروكنجز واشنطن(

 -  كشف جائحة COVID-19 عن نقاط ضعف طويلة األمد في سالسل التوريد األمريكية والعالمية )مركز 

ويلسون(

 -  العودة إلى ماذا؟ العالقات عبر األطلسي في عهد بايدن )بروكنجز واشنطن(

 -  منتدى السياسات العالمي )بنسلفانيا(

 -  الهزات االرتدادية في أفغانستان    

-  كيفية المواكبة في مجال عملك 

-  حماية العمل اإلنساني في أفغانستان )بروكنجز(

-  كيف يمكن للمحاربين القدامى حماية الديمقراطية األمريكية )بر وكنجز(

-  الحضور باسم المركز في ندوة بعنوان: الدول المستدامة: البيئة والحوكمة ومستقبل الشرق 

األوسط. 

-  التسجيل في ندوة استطالعات الرأي قبل االنتخابات في عام 2020: الدروس المستفادة وما 

)قد( يأتي بعد ذلك؟

-  المشاركة بندوة بعنوان الدور االستراتيجي لروسيا في أفغانستان وآسيا الوسطى

-  الحضور باسم المركز في ندوة بعنوان: مستقبل اقتصاد الفضاء )مجلس شيكاغو 

للشؤون العالمية(

مــن  العديــد  فــي  المركــز  شــارك 

الفعاليــات واألنشــطة الدوليــة فــي 

: أهمهــا   2021 العــام 
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ليبيا

تركيا

السعودية

العـــراق

اليمن

مالي

إيران 

روسيا

اإلمارات

الخليج

تونس

أمريكا

الصين

فرنسا

اليونان

أذربيجان

أرمينيا

مصر

لبنان

جغرافيــة القضايــا التــي تناولهــا 
المركــز لعــام 2021 
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م موقع المركز بما يتناســب مع توســع عمل المركز ويتماشــى  ُصمِّ

مــع المواصفــات الحديثــة للمواقــع؛ مــن حيــث ســرعة التصفــح، ورفــع 

مســتوى الحمايــة واألمــان، واالســتجابة الســريعة للتصفــح، والتحديثــات 

المتعلقــة بالتطويــر التكنولوجي.

وقــد شــهد الموقــع زيــادة فــي نســبة الزيــارات تقــدر بـــ 120 % مقارنــة بالعــام 

الماضــي، وتقــدم المركــز علــى مســتوى محــركات البحــث، إذ يظهــر فــي الصفحــة 

األولــى لمحــرك البحــث جوجــل مــن خــالل أكثــر مــن 80 كلمــة مفتاحيــة.

لــزواره االطــالع علــى آخــر أخبــار المركــز ونشــاطاته وإصداراتــه،  ويتيــح الموقــع 

وتقديــر  السياســية  واألوراق  كاألبحــاث  بالمركــز؛  الخاصــة  البحثيــة  واألعمــال 

ــة، ويوفــر  الموقــف. ويعــد موقــع المركــز مــن أغنــى مواقــع مراكــز األبحــاث العربي

وتقديــرات  السياســية  واألوراق  لألبحــاث  المجانــي  التحميــل  إمكانيــة  لــزواره 

المســتفيدين. دائــرة  توســيع  علــى  حرصــًا  الموقــف؛ 

الموقع

اإللكتروني
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تويتــر  فــي  االجتماعــي؛  التواصــل  شــبكات  علــى  صفحــات  أربــع  للمركــز 

وفيســبوك وإنســتجرام وتيليجــرام، تهتــم بنشــر إصــدارات المركــز للمتابعيــن 

والمهتميــن فــي تلــك الشــبكات، والتواصــل مــع متابعــي المركــز بشــكل يومــي؛ 

ــة عــن  ــًا، واإلجاب مــن خــالل التغريــدات التــي تتــراوح مــا بيــن 15 – 20 تغريــدة يومي

واستفســاراتهم. المتابعيــن  تســاؤالت 

وقــد حققــت صفحــات المركــز فــي وســائل التواصــل االجتماعــي تقدمــًا ملموســًا؛ 

إذ ارتفــع عــدد المتابعيــن فــي فيســبوك مــن 544 ألــف متابــع نهايــة عــام 2020 إلــى 

أكثــر مــن 647 ألــف متابــع، وارتفعــت نســبة المتابعيــن علــى صفحــة تويتــر مــن 111 

ألفــا متابــع إلــى أكثــر مــن 124 ألفــًا، وكذلــك التيليجــرام إلــى 7,131 واإلنســتجرام إلــى 

. 6,207

السوشيال

ميديا
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يحــرص مركــز الفكــر االســتراتيجي للدراســات علــى المشــاركة فــي معــارض 

الكتــاب الدوليــة للمســاهمة فــي نشــر الوعــي فــي المجتمعــات العربيــة، التــي 

تمثــل رؤيــة المركــز، والتواصــل مــع جمهــوره فــي مختلف الدول بصورة مباشــرة.

وقد شارك المركز خالل عام 2021 في ثالثة معارض دولية هي:

معارض

الكتب
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13.11.2021 03.11.2021 معرض الشارقة للكتاب

22.11.2021 12.11.2021 معرض تونس للكتاب

22.12.2021 06.12.2021 معرض بغداد للكتاب 

تاريخ االنتهاءتاريخ البدءالمعرض
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الكتاب

اإللكتروني

مشــروع  اعتمــاد  تــم  كورونــا  جائحــة  فرضتــه  الــذي  للتحــول  اســتجابة 

الكتــاب اإللكترونــي إلصــدارات المركــز وتــم البــدء بالمشــروع لتحويــل جميــع 

اإلصــدارات بصيغــة Ebup. وقــد انتهــت المرحلــة وُنشــرت الكتــب التــي تــم 

االنتهــاء منهــا فــي المتاجــر التاليــة :

-  قارئ جرير 

-  كوبو

-  متجر قوقل بوك

-  نيل وفرات

-  أمازون

-  مكتبة أيلول

-  متجر النهال

-  متجر كتابي

-  كتاب كوم

akadimi romoz  -

 Wasm-bookstor  -
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شــهدت نقــاط البيــع والتوزيــع لمنتجــات المركــز توســعًا ملحوظــًا؛ حيــث يجــري 

التوزيــع فــي 84 نقطــة بيــع موزعــة علــى 16 دولــة، وهــي كالتالــي:

نقاط

التوزيع
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آفاق   للنشر   والتوزيع

الكويت

مكتبة   ذات   السالسل   

مكتبة اإلمام الذهبي

دار إقراء

دار المعاني

شركة   اإلمارات   للنشر

اإلمارات
مكتبة   الجامعة   –   الشارقة

دار الحكماء

دار الحكمة دبي

دار   الثقافة
قطر

مكتبة   كلمات

دار   بيت   الغشام

سلطنة عمان

مكتبة   روازن

دار   الوراق   العمانية  -  مسقط

مكتبة   الهداية  -   صاللة

مكتبة   لوتس  -  مسقط

مكتبة الضامري  -   مسقط

دار   كنوز   المعرفة األردن

مكتبة دار األمان المغرب

دار   الكلمة

مصر
النوبي للتوزيع

مكتبة دار المعارف

الرواد ناشرون

دار   طيبة   الشامية

لبنان
مكتبة   المحجة   البيضاء

دار   زين   الحقوقية

مكتبة اإليمان  -   طرابلس

الوكيلالبلد
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مكتبة دار الخير  - منطقة الفاتح

 إسطنبول

تركيا

مكتبة توتيل - منطقة تقسيم

دار األصول العلمية - منطقة الاللي

دار البيروتي - منطقة الاللي

مكتبة صفحات - منطقة الفاتح

مكتبة الشامي 

مكتبة خواطر  

مكتبة النهضة 

مكتبة إرشاد

مكتبة وسم 

مكتبة استقامة

مكتبة كاتكوس

مكتبة الرموز العربية

مكتبة ومقهى إسطنبول

مكتبة األصيل
غازي عنتاب

مكتبة برنت بالس

مكتبة ماسال الريحانية

مكتبة دار التفسير للنشر والتوزيع
 أربيل

العراق

مكتبة عدنان

دار البيان
بغداد

مكتبة الجنائن

مكتبة ومنشورات الصحراء البصرة

مكتبة العبيدي النجف

مكتبة النهضة

مكتبة رسالن سوريا

مكتبة أوز إيران

المركز التعليمي لحقوق اإلنسان ألمانيا

دار الفكر الجزائر

الوكيلالبلد
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هنا خدمات

المغرب
مكتبة التواصل تطوان

مكتبة المشرق طنجة

مكتبة الرشاد سطات

مكتبة الشريف السودان

مكتبة الشبكة العربية 
تونس

مكتبة عالء الدين 

موقع ورقات

المتاجر اإللكترونية

موقع جملون

فيلسوف اإللكتروني

المنهل اإللكتروني

متجر نيل وفرات

متجر قارئ جرير

kindle amazon  متجر أمازون

kobo  متجر كوبو

google book متجر قوقل بوك

goodreads منصة

مكتبة قطب على إنستغرام

بوكسايت على إنستغرام

متجر صفحات اإللكتروني

صفحات ناشرون وموزعون

متجر بوك دليفري

مكتبة أيلول

النهال 

كتابي 

akadimi romoz

كتاب كوم

الوكيلالبلد
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خارطــة نقــاط التوزيع
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قائمــة المنظمــات العالميــة التــي 
جــدد المركــز االنضمــام إليهــا خالل 

2021 عام 
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ُأطلــق المتجــر اإللكترونــي للمركــز بحيــث يســهل للمهتميــن الحصــول علــى 

إصــدارات المركــز مــن أي مــكان فــي العالــم مــن  خــالل الشــراء عبــر المتجــر 

مباشــرة .

المتجر

اإللكتروني
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