أطلق األستاذ الدكتور أسعد عبد الرحمن ،خالل عمله مديراً عاماً ملؤسسة عبد احلميد
شومان ،أول جائزة عربية للباحثني العرب الشبان في العام  ،1982بهدف دعم البحث
العلمي ،وتشجيع الشباب العرب على االنخراط به.
عمل الدكتور أسعد على تطوير جوائز املؤسسة اخملتلفة ،وهي :جائزة عبد احلميد شومان
للباحثني العرب ،وجائزة عبد احلميد شومان لإلنتاج اإلبداعي لألطفال واليافعني «أبد ْع»،
في اجملاالت األدبية واألدائية والفنية.
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امليالد:

•من مواليد القدس ،فلسطني.1944 ،

املؤهالت األكادميية:

•بكالوريوس ،إدارة عامة ،اجلامعة األمريكية ،بيروت.1965 ،
• ماجستير ،إدارة عامة ،اجلامعة األمريكية ،بيروت.1967 ،
•دكتوراه ،علوم سياسية ،ألبرتا ،كندا.1973 ،

العمل حاليا:

•الرئيس التنفيذي ملؤسسة فلسطني الدولية.
•رئيس مجلس اإلدارة ،املدير العام لهيئة املوسوعة الفلسطينية.
•عضو مجلس أمناء اجلامعة األردنية.
•عضو املكتب التنفيذي ومجلس أمناء «منتدى الفكر العربي».
•رئيس مجلس إدارة «املدارس العصرية».
•أستاذ في عدد من اجلامعات.

العمل سابقا:

•باحث في مركز األبحاث الفلسطيني.1967-1966 ،
•باحث رئيس ،ثم املستشار األول ملركز األبحاث الفلسطيني ،بيروت .1974-1973
•عمل مساعدا لألديب الفلسطيني غسان كنفاني في حترير ملحق فلسطني لصحيفة «احملرر».
•جامعة الكويت:1983-1974 ،
 أستاذ مساعد في دائرة العلوم السياسية.1974 ، أستاذ مشارك في دائرة العلوم السياسية.1979 ، أستاذ (بروفيسور) في دائرة العلوم السياسية.1983 ، رئيس حترير مجلة العلوم االجتماعية (اجمللة اجلامعية األولى الصادرة عن جامعةالكويت).
•درس في اجلامعة األردنية ،وجامعة كاجلري ،واجلامعة األمريكية في واشنطن.
•عضو مؤسس ومدير عام مؤسسة عبد احلميد شومان للثقافة والفنون.1997-1983 ،

•عضو مجلس إدارة مؤسسة عبد احلميد شومان للثقافة والفنون.2000-1997 ،
•عمل على تأسيس عدد من البرامج واألنشطة الثقافية ،وإنشاء مكتبة عبد احلميد
شومان العامة في العام  ،1986كأول مكتبة عامة محوسبة ومجهزة بشكل مثالي
في األردن.
•أسس مؤسسة فلسطني الدولية ،وأطلق عددا من اجلوائز حتت مسمى «جوائز فلسطني
الثقافية» ،بهدف احلفاظ على فلسطني لتبقى حاضرة في الوجدان اإلنساني ،وزيادة
الوعي بالقضية الفلسطينية ،وتسليط الضوء على املكانة الفنية واألدبية للمبدعني
الفلسطينيني الذين حتمل اجلوائز أسماءهم.

املؤلفات:

•ألف ما يربو على عشرين كتاباً ،وأكثر من خمسة وأربعني دراسة أكادميية (بالعربية
واإلجنليزية) ،تتناول األوجه اخملتلفة للقضية الفلسطينية ،واحلركة الصهيونية،
والسياسات اإلسرائيلية ،والشؤون العربية والدولية.

من مؤلفاته:

•أوراق سجني ،املنظمة الصهيونية العاملية ،على دروب االنتفاضة ،الفلسطيني احلزين،
قضية الالجئني الفلسطينيني ،االنتفاضة الفلسطسينية الكبرى  ،2000الشهيد الشاهد
(ناجي العلي) ،الفكر السياسي اإلسرائيلي ،منظمة التحرير الفلسطينية (جذورها،
تأسيسها ،مساراتها) ،الناصرية :البيروقراطية والثورة في جتربة البناء الداخلي،
الناصرية :ثورة بيروقراطية ..أم ..بيروقراطية ثورة ،الشهيد باسل الكبيسي ،التسلل
اإلسرائيلي في آسيا (الهند وإسرائيل) ،اإلمناء السياسي قي التجربتني الناصرية
والبورقيبية ،املساعدات األمريكية واألملانية الغربية إلسرائيل ،من مجلدات احلزن العام
واحلزن اخلاص.
•مساهم منتظم بالكتابة األسبوعية ،خالل األربعني سنة املاضية ،في عدد من الصحف
العربية.

19

91

