
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 تعريف

یتطرق عبر نظرة تارخية مقارنة و من خالل رؤیة بينية هو المرآز الوحيد في المانيا ) ZMO( ةالحدیث يةالشرق الدراساتمرآز
ت اتترآز بحوث المرآز حاليا على التفاعل بين المجتمع. آسيا قالشرق االوسط و افریقيا و جنوب شرى ال  متقاطعةلفروع علمية 
هد اآاحد ستة مع 1996تاسس المرآز عام . ا في هذه المناطق في عالقاتها مع جيرانها من المجتمعات غير المسلمةالمسلمة اساس

و یعمل المرآز حاليا تحت توجيه المؤرخة بروفيسور اولرآه فرایتاغ المتخصصة في تاریخ . بحثية مستقلة ال تهدف الى الربح
.الشرق االوسط الحدیث  

 

 

 برنامج البحوث

برنامج المرآز حاليا من سبعة مشاریع بحثية یعمل عليها عشرون باحثا یتناولون من خالل تخصصاتهم المتنوعة جوانب  یتكون
تعالج هذه الدراسات التحرآات البينية للبشر و البضائع و . ذ القرن الثامن عشرمن" الشرق الحدیث"تارخية و ثقافية مختلفة من 

لقد اتسعت دائما بقاع العبور الثقافي و االجتماعي التي . و الى اوروبا" الغير الغربي"ذا العالم الرموز و االفكار فيما بين مناطق ه
الشرق "باالضافة تاخذ مشروعات البحث في حسبانها العالقات بين . اوجدتها هذه التحرآات بعمليات متنوعة من بناء المؤسسات

.آال الطرفين لها و اوروبا منذ القرن الثامن عشر و آيفية ادراك" الحدیث  

بذلك یجري . من العمل االرشيفي المكثف و البحث الميداني مزیجیرآز المرآز على البحث المقارن بين التخصص القائم على 
واعد البحث هذه في قلب االهتمام فان قواذا تبقى . اجتياز حدود الفرع البحثي الواحد او المنطقة الواحدة في حقول المعرفة المألوفة

.ع، متأخرا، من احداث قد اعاد الى الضوء الحاجة الماسة الى مزید من التحقق  و حسن االدراك للحداثة غير الغربيةما یق  

التابع لمجلس البحث االلماني  )SFB 640(عضو في برنامج البحوث الخاصة  )ZMO( ةالحدیث يةالشرق الدراساتمرآز
)DFG .( مقارنة ثقافية زمانية. قواعد النظام االجتماعيتغيير التمثيل في "هذا البرنامج تحت عنوان."  

 
 

 منشورات علمية

المؤتمرات العلمية نتائج ابحاث المشروعات الفردیة  عنحيث ینشر فيها بجانب التقاریر " دراسات"یقوم المرآز باصدار سلسلة 
. في اهم قضایا الجدل االآادیمي تحتوي على مداخالت" دفاتر عمل"ة لسلذلك فان سآ. لباحثين من داخل المرآز و من خارجه

هذا فضال عن المقاالت و الخالصات التي یساهم بها المرآز في الصحف و " آالوس شفارتز"دار نشر  عنتصدر السلسلتان 
.الصلةالدوریات العلمية ذات   

 
 

 التظاهرات

نيا لتقدیم احثون من داخل و خارج المیتضيف المرآز في الخميس االخير من آل شهر محاضرة عامة تتبعها مناقشة یدعى اليها با
آما یشارك باحثو . ذلك ینظم المرآز بالتعاون مع جامعة هومبولد ندوة نصف شهریة عن الدراسات االفریقيةآ. نتائج بحوثهم
قائم عن احداث  یعرض لجدلفضال عن ان المرآز احيانا ما . عمل و مؤتمرات دولية تتعلق بابحاثهم الفردیة ورشالمرآز في 

رات تجري غالبا بالتعاون مع معاهد بحوث ضجاریة او یتناول قضایا سياسية و اآادیمية جوهریة من خالل ما ینظمه من محا
  .اخرى



 

 اقامة شبكات و برامج تعاون
.استاذة في العلوم االسالمية بجامعة برلين الحرة ایظا ان مدیرة المرآز هي  

و على . عليا  اما بالمانيا او خارجها عاهدبمفي آليات مختلفة تابعة لجامعات برلين و  آما ان الباحثين المنتمين الى المرآز یدرسون
الدآتوراه و ما بعد الدآتوراه یعد ضمن واجبات  ثآذلك فان تاطير ابحا. و التدریس ثذلك فان هناك عالقات آثيفة بين البح

.المرآز  
تتراوح بين شهر و شهرین متيحا لهم الفرصة العداد بحوثهم و عرض یدعو المرآز باحثين  من الخارج لالقامة ببرلين لمدة  وقد

.نتائجهم على الجمهور المهتم  
 آما ان. المحلية و الوطنية و الدولية تویاتالى جانب ذلك یدعم المرآز اقامة شبكات بين الباحثين افرادا و مؤسسات على آافة المس

.د واسع من المؤسساتللمرآز روابطه سواء الرسمية او غير الرسمية مع عد  
 
 
 

 المكتبة
اشتراآا  90آتابا و  50.000و هي تحتوي حاليا على حوالي . ي یعمل عليها المرآزتمكتبة المرآز وثيقة الصلة بمواضيع البحث ال

.لجرائد و مجالت  
وب  العالم في تاریخ و بفضل هبة فریتس و جرطراود شتيبرت و ما ترآه یورجن هيرتسورج العالم في تاریخ افریقيا و جرهارد ه

.الشرق االوسط و هورست آریجر العالم المختص في العلوم الهندیة، تستفيد المكتبة من مراجع ثمينة و مصادر ثانویة جد نادرة  
.ليس من الممكن استعارة الكتب لكن امكانيات التصویر متاحة في المرآز  

 
 : أوقات المدوامة

 15:30إلى الساعة  9:00اإلثنين من الساعة 
 17:00إلى الساعة  9:00من الثالثاء إلى الخميس من الساعة 

 13:00إلى الساعة  9:00الجمعة من الساعة 
 .إمكانية استعارة الكتب خالل عطلة  نهایة األسبوع متاحة للطلبة

 
 

(ber-waal)   بروال –بنك المعلومات  
كا للمعلومات موضوعة على لعلم و البحث و الثقافة بنتحت اشراف ادارة بلدیة برلين ل ةالحدیث يةالشرق الدراساتمرآزجهز 
.ت  وذلك تحت اسم بروالاالنترن  

.مصدر معلومائي بمدینة برلين تخص آل من اسيا و افریقيا و امریكا الالتينية 900یحتوي هذا البنك الى اليوم على اآثر من   
 

:یحتوي البنك اليوم على  
ا على مواضيع تخص المجتمعات و الدول االسيویة، االفریقية و االمریكية الالتينيةالمؤسسات التي ترآز عملها بحثا و تدریس -  
مكتبات، متاحف و ارشيفات -  
ي تنشر مخطوطات دوریة لها بعد اآادیميو مؤسسات و غيرها من المنشئات التمراآز  -   
)لى االقلعسنتين (ر مشاریع متوسطة المدة ين یشتغلون على مجتمعات و دول اسيویة، افریقية و امریكية التينية في اطاثباح -  
.ين فرادى و خبراء مختصون في جهات و مواضع معينة و في اطار مشاریع بحث مدتها اطولثباح -  

 
 

 العالقات العامة
و اذ یرفض المرآز رؤى اآادیمية و صحفية تسعى الى " االخر"تهدف العالقات العامة بالمرآز الى تفكيك و اعادة انتاج صورة 

  .الثقافات صدامعبر   فهم النزاعات الدولية
عبر تقدیم المشورة للميدیا مثال، او بتوفير " العالم االسالمي"فانه یحاول المساهمة في تكوین صورة متعددة الجوانب و متنوعة عن 

یوفر لنا العمق الضروري  ان نتائج االبحاث االساسية في مجال تاریخ و ثقافات االمم غيراألوروبية. شراآة بين خبراء متحاورین
كس هذا عولعلكم تجدون في ملفنا الصحفي على االنترنت ما ی. انه لهدفنا ان نقدم هذه النتائج للمناقشة. الدراك اشكاليات اليوم

 :الطموح  تحت العنوان التالي
.htmlsekit/medienecho2009http://www.zmo.de/pres 



 
 :اليةتیقدم نتائج أبحاثه لجمهورالمتخصصين و الى العموم عبر القنوات ال ةالحدیث يةالشرق الدراساتمرآز

 
 باللغة اإلنجليزیةنشرة نصف سنویة :  "Orient Bulletin"ـ 

 . ـ التقاریر السنویة  للمراآز الثالثة المختصة بالعلوم اإلنسانية في برلين
 إستشارات خلفية /بيانات صحفية ونقاشاتـ 

 ـ إستشارات إعالمية 
 " الحوار مع العالم اإلسالمي"ـ مبادرات تخص 

 ـ نقاشات مع وفود أجنبية
 الليلة الطویلة للعلوم و أیام الباب المفتوح : ـ المشارآة ضمن التظاهرات التالية

 يط الهادئ ـ المشارآة ضمن األسابيع المختصة في برلين بآ سيا و المح
 . سالمياإلطابع ال ىـ برنامج مخصص للمدارس في برلين لتلقين معلومات عن العالم ذ

www.zmo.de :ـ خدمات اإلنترنت تحت    
 
 

 مسؤولةالمؤسسة ال / المساندون
 1992مجلس البحوث العلمية سنة   رعایةتحت  ثم تحولة، األآادمية العلمية التابعة أللمانيا الدیموقراطي آاحد فروعتأسس المرآز 

یشرف عليه إتحاد مراآز  1996و منذ بدایة . و أعيد تأسيسه تحت سقف مؤسسة ماآس بالنك"مرآز البحث الشرق الحدیث"إلى 
 .العلوم اإلنسانية لبرلين، الذي یضم آذلك جامعات برلين وعدة أآادميات علمية

وتقرر من قبل جمعية  لة برلين، بينما تكاليف المشاریع الحالية  فتمویتدفعها بلد )لتكاليف اإلجماليةثلث ا(تجهيزاته األساسية 
   ).DFG(األبحاث األلمانية 

 
 

 الهدف من التاسيس
 :في اطار علمي و سياسي ليكون عنصرا مجددا في النظام العلمي األلماني  ةالحدیث يةالشرق الدراساتمرآزاسس 

اقطار ألمانيا الشرقية (بتشجيع مراآزمختصة بالعلوم اإلنسانية في االقطار الجدیدة  1991لعلمي  سنة اوصى المجلس ا" 
لكي تنفتح على وضع و مشاآل البحث في مجال ) الدیموقراطية التي ضمت بعد الوحدة إلى االقطار القدیمة ـ ألمانيا الغربية الفدرالية

مع .  ه المراآز صممت آوسائل جدیدة لتشجيع البحث في مجال العلوم االنسانيةذد على ان هالعلوم االنسانية بالمانيا بكاملها آما اآ
بعين االعتبار عناصر مهمة من توصية اللجنة الرئيسية المختصة بالعلوم االنسانية لهيئة ماآس بالنك فقد  ه الخلفية و مع االخذذه

لك عن طریق تخصصات ذا المجال و ذلتشجيع و تنمية البحث في ه نصح المجلس العلمي تصميم مراآز في مجال العلوم االنسانية
" قافي و على الصعيد العالميثال مستوىمتعددة و تعاون و مشاریع بحث، على ال  

(Wissenschaftsrat Drs. 1751/94, Köln 1994) 
 
 

4.7.2005 


