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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره هفتم
گزار

دفتر رصد و ترجمه جبهه فکری انقالب اسالمی )ترجمان(         
کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز راهبردی جبهه فکری انقالب اسالمی می باشد

تحقیق و تدوین: 

دفتر رصد و ترجمه جبهه فکری انقالب اسالمی

به اهتمام: 

محمد ابراهیم نژاد، محمدعلی موحدی  پور، 

احمد ربیعی فر

7  پیشگفتار

۱. کتاب شناسی

۱۱ سیاسی

20 تاریخی

24 اجتماعی

27 حقوقی

28 دینی

33 فلسفی

35 بیوگرافی

39 اقتصادی

4۱ رسانه

42 سیاست فلسطین و روند صلح خاورمیانه، اجماع و رقابت در مذاکره کنندگان

                   فلسطینی

44 طرح تحول دموکراتیک در سوریه
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صفحه آرایی و طراحی جلد: 
مهدی گلشاهی

نوبت چاپ: 
اول/ اردیبهشت 1393

قیمت:
 40000 ریال

مرکز پخش: 
تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، کوچه هشتم، 

پالک 3، موسسه ترجمان
شماره تماس:

 88838803 ، نمابر: 88946704

46  در برابر)مواجهه با( تکفیر

48 گرایش های افکار عمومی جهان عرب به سوی دموکراسی: تحلیل نتایج 

                   حاصل از مطالعه ای میدانی

50 چشم انداز دوران آمریکایی: حق حاکمیت و نفوذ در نظم نوین جهانی

53 خلیج فارس در چارچوب یک استراتژی متغیر

55 تبلیغات و جنگهای رسانه

57 زنان عرب: از خشونت و تبعیض تا مشارکت سیاسی

2. همایش ها و نشست های علمی، سیاسی و فرهنگی جهان عرب

6۱ ولین کنفرانس بین المللی بغداد برای مبارزه با تروریسم

66 همایش مالک بن نبی و الگوی تمدنی در احیای علوم انسانی و اسالمی

72 نظام حقوقی برای رئیس دولت در قانون های اساسی سیاسی

75 همایش بین المللی در شهر وجدة با موضوع: میراث و فرهنگ کالمی در غرب

                    اسالمی

77 خالفت راشدی: واجب شرعی یا اجتهاد سیاسی؟
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره هفتم
گزار

80 همایشی با عنوان: ینبع، در رهگذر تاریخ

82 کنفرانس بین المللی با موضوع: مراکز علمی الجزایر و آفریقا دربارة فاتح

                    عقبة بن نافع القهري

3. مهمترین اخبار

87 چالش بزرگ و بیماری مزمن تکفیر در جهان اسالم و نزاع علمای اسالم بر

                     سر منشأ تکفیر وتکفیریان و راه مبارزه با آنان.

96 مسئلة مقاومت در لبنان و فلسطین

۱03 نامزدی سیسی در انتخابات پیش روی مصر و پیامدهای آن

۱. جریان شناسی

۱۱۱ سازمان نظامی مصر

۱۱2 مهم ترین و اولین حرکت سیاسی نظامیان مصر

۱۱3 سازمان نظامی مصر پس از انقالب ۱952میالدی

۱۱4 اقدامات مهم جمال عبدالناصر در توسعة نفوذ مؤسسة نظامی در مصر
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۱۱6 سازمان نظامی مصر در دوران حاضر

۱۱7 منابع

۱. موسسه االهرام مصر

۱2۱ تاریخچه

۱24 رابطه موسسه االهرام با حکومت حسنی مبارک

۱26 جریان فکری حاکم بر موسسه االهرام

۱26 محمد حسنین هیکل

۱27 موضع هیکل درباره ایران

طه حسین ۱28

عبدالمنعم سعید ۱29

۱29 دیدگاه وی در مورد نام خلیج فارس
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مذهبی  و  قومی  اختالفات  می برد،  رنج  آن  از  پیش  از  بیش  اسالم  جهان  اکنون  آنچه   
از  مسلمان  ملل  صحیح  شناخت  عدم  چالش،  این  اصلی  عامل  که  است  مسلمانان  میان 
یکدیگرمی باشد. همین عامل و در برخی اوقات شناخت کامال معکوس از یکدیگر سبب بروز 
درگیری های خانمان سوز در کشورهای اسالمی شده است. عالوه بر مسئله اخیر وجود منافع 
اقتصادی و سیاسی کشورهای استعمارگر در کشورهای اسالمی، شکاف میان مسلمانان را 
افزایش داده است. کشورهای غربی در راستای پیشبرد اهداف استعماری خود و با برانگیختن 
اختالفات قومی و مذهبی سعی در ایجاد تفرقه میان مسلمانان دارند که با وجود حاکمان 
وابسته به استعمار در کشورهای اسالمی توانسته اند شعله اختالف وتفرقه را حتی میان مردم 

یک کشور نیز برافروخته سازند.
وحدت  ایجاد  اسالمی  امت  آحاد  وظیفه  اسالم،  وحدت بخش  تعالیم  به  توجه  با  رو  این  از 
بر  از یکدیگر و تکیه  این راستا شناخت صحیح  میان مسلمانان است که راهکار عمده در 
مشترکات موجود میان مسلمانان و بر حذر بودن از برانگیختن اختالفات است. مسلمانان که 
با وجود ایمان به خداوند یکتا، پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم و قرآن کریم داری 
اصول مشترک بسیاری هستند و حتی دراهداف الهی که همان رسیدن به مقام عبودیت و 
سعادت انسانها است مشترک می باشند می توانند با تکیه بر شعار »انما المومنون اخوه« در 
کنار یکدیگر و با الگو قرار دادن قرآن کریم که می فرماید »تعاونوا علی البّر و التقوی و ال 
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره هفتم
گزار

تعاونوا علی االثم و العدوان«  تمدن بزرگ اسالمی را احیا کنند تا در سایه آن به وحدت و 
تعالی رسیده و بدون نیاز به کشورهای استعماری و تمدن غربی سعادت دنیا و آخرت را برای 

ملتهای خود به ارمغان آورند.
در این میان نخبگان دینی و دانشگاهی جوامع اسالمی نقشی اساسی و محوری ایفا می کنند 
و جایگاه بسیار مهمی در رسیدن به این هدف متعالی دارند. این نخبگان جامعه هستند که 
با درک صحیح ظرفیتها و موانع موجود می توانند با ایجاد گفتمانی جدید در مقابله با افراط ها 
و تفریط ها راه را برای ایجاد تمدنی اسالمی هموار سازند. این امر میسر نخواهد شد جز با 

ارتباط عمیق میان نخبگان کشورهای اسالمی.
در راستای تحقق این هدف متعالی، رصد پویای جهان اسالم تالش دارد تا گامی هرچند 
و  دیدگاه ها  تبیین  و  اسالم  جهان  نخبگان  معرفی  راه  در  خود  وسع  اندازه  به  اما  کوچک 

فعالیت های ایشان بردارد.
با توجه به گستردگی فضای فکری، فرهنگی و سیاسی جهان اسالم، این اثر در نظر دارد 
که آخرین اطالعات ویژه را در سه حوزه کتاب، همایش و مواضع نخبگان به صورت ماهیانه 

ارائه کند.
اما آنچه در حوزه کتاب معرفی خواهد شد کتابهای برگزیده و مهمی خواهند بود که در زمینه 

علوم انسانی توسط اندیشمندان جهان اسالم به رشته تحریر درآمده است.
در حوزه همایش ها هدف ما گزارش همایشهای دینی، دانشگاهی، فرهنگی و سیاسی است؛ 
در این بخش همایشهای مهم برگزار شده در ماه جاری و همچنین همایشهایی که در آینده 

نزدیک برگزار خواهد شد گزارش داده خواهد شد.
در حوزه اخبار در نظر داریم تا مواضع و دیدگاه های نخبگان دینی، دانشگاهی و اندیشمندان 
تاثیرگذار جهان اسالم منعکس شود تا در ضمن شناساندن شخصیت های مهم جهان اسالم 

جریان ها و گرایش های مهم موجود در کشورهای اسالمی شناسانده شود.
اما در این مجموعه سعی ما بر آن است تا تمامی کتاب ها و همایش ها و اخبار مهم تمامی 

گرایش-های موجود در جهان اسالم بدون مالحظات خاصی بازتاب داده شود. 
 امید است که این کوشش مورد توجه نخبگان و فرهیختگان قرار گرفته و با نگاه عالمانه و 

راهنمایی های راهگشای خویش، ما را در روندی رو به رشد همراهی نمایند.
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)72 جلد کتاب در موضوعات علوم اسالمی و انسانی(
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سیاسی(

نام کتاب: اختراع الديموقراطية؛ التجربة 
التونسية

ترجمه: اختراع دموکراسی؛ تجربة تونس
مؤلف: منصف المرزوقی

ترجمة و تحقیق: زیاد فردان ـ بسام ضو
ناشر: شرکة المطبوعات للتوزیع و النشر

مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/01/01

تعداد صفحات: 149 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: ارکان الثورة السورية الکبری 1925- 
1924

ترجمه: عناصر انقالب سوریة بزرگ 1925 - 
1924

مؤلف: محمد جابر
ناشر: مکتبة نهی

تاریخ نشر: 2014/01/01
تعداد صفحات: 399 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره هفتم
گزار

نام کتاب: الشیوعوشتراکیه »فکرة جديدة سیتغیر 
العالم«

ترجمه: کمونیسم ـ سوسیالیسم )کموسوسیالیزم( 
ایده ای جدید که جهان را تغییر خواهد داد

مؤلف:  محمد جمال بیومی
ناشر: دار ابن النفیس

مکان نشر: قاهره، مصر
 تاریخ نشر: 2014/01/13
چاپ: اول   مجلدات: 1 

توضیحات: این کتاب به تبیین نظریة تلفیق بین 
کمونیسم و سوسیالیسم برای جامعه بدون تبعیض 

در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
پرداخته است.

نام کتاب: العرب بین التغییر و الفوضی - مقاالت
ترجمه: عرب بین تغییر و هرج ومرج –مقاالت

مؤلف: غازی العریضی
ناشر: الدار العربية للعلوم و الناشرون

مکان نشر: بیروت، لبنان
 تاریخ نشر: 2014/01/01

تعداد صفحات: 279 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1 

توضیحات: غازی العریضی یکی از سیاستمداران 
مهم لبنانی می باشد که هم اکنون وزیر حمل و 
نقل و نمایندة پارلمان لبنان می باشد. او در این 

کتاب نوشتجات خود را در باب روابط حاکمان و 
مردم در دوران بهار عربی نگاشته و به اتفاقات 
سیاسی و هرج و مرج واقع شده در کشورهای 

مصر و لیبی و تونس و سوریه اشاره می کند.
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نام کتاب: القبيلة الثالثة عشر تحکم اسرائيل و 
العالم

ترجمه: قبیلة سیزدهم بر عالم و اسرائیل حکم 
می کند

مؤلف: منصور عبدالحکیم
ناشر: دارالکتاب العربی للنشر و التوزیع

مکان نشر: بیروت، لبنان
 تاریخ نشر: 2014/01/01
چاپ: اول   مجلدات: 1 

توضیحات: نویسندة کتاب معتقد است که دولت 
اسرائیل و حاکمان فعلی آن از نسل بنی اسرائیل 
نبوده و آشوریان بنی اسرائیل را منقرض کردند 

و این دولت را که از آن به قبیلة سیزدهم تعبیر 
می نماید، قبیلة خزر ایجاد کرده است.

نام کتاب: اللغز فی اعدام ناصر کزار و 
عبدالخالق السامرائی و اربعة آخرين من اعضاء 

مجلس قيادة الثورة 1973 – 1979م
ترجمه: پازل در اعدام ناصر کزار و عبدالخالق 
السامرایی و چهار تن دیگر از اعضای شورای 

فرماندهی انقالب 1973 - 1979
مؤلف: سیف الدین الدوری

ناشر: الدار العربية للموسوعات
مکان نشر: بیروت، لبنان

 تاریخ نشر: 2014/01/01
تعداد صفحات: 372 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1 

توضیحات: نویسنده ماجرای پیچیدة اعدام این 
افراد را دقیق بررسی کرده است و سعی کرده 

منصفانه و با استفاده از افراد موثق و معاصر 
حادثه، این مسئله را حل نماید.
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره هفتم
گزار

نام کتاب: اوضاع العالم 2014؛ جبابرة االمس 
و الغد

ترجمه: وضعیت جهان 2014؛ دیکتاتورهای دیروز 
و فردا

ترجمة و تحقیق: برتران  بادی، دومینیک فیدال، 
نصیر مروة

ناشر: موسسة الفکر العربی
مکان نشر: بیروت، لبنان

 تاریخ نشر: 2014/01/01
تعداد صفحات: 335 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1 

توضیحات: با توجه به تغییرات فزایندة جهان 
و لزوم هم سویی با آن، نویسنده در این کتاب 

وضعیت جهان در سال 2013 و انعکاسات آن در 
مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، 

دیپلماسی و استراتژی آینده و گذشته را بررسی 
کرده است.

نام کتاب: تحریر االسالم و رسائل زمن التحوالت
ترجمه: آزادی اسالم و نامه  های زمان تغییرات

مؤلف:  فهمی جدعان
ناشر: الشبکة العربية لالبحاث و النشر

مکان نشر: بیروت، لبنان
 تاریخ نشر: 2014/01/01

تعداد صفحات: 463 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1
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نام کتاب: إدارة الصراعات وفض المنازعات: 
إطار نظري

ترجمه: مدیریت درگیری ها و حل اختالف ها: 
چارچوب نظری

مؤلف: د. سامي إبراهیم الخزندار
ناشر: مرکز الجزيرة للدراسات – الدار العربية 

للعلوم و الناشرون
مکان نشر: دوحه، قطر؛ بیروت، لبنان 

 تاریخ نشر: 2014
تعداد صفحات: 295 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1 

توضیحات: نویسنده در این کتاب سیستمی جامع 
برای مدیریت تعارض چه در عرصة داخلی و چه 
در عرصة بین المللی مطرح نموده که مشتمل بر 
بررسی مفاهیم و نظریه ها و مبانی روش شناختی 

و قوانین می باشد.

نام کتاب: حکاية شعب
ترجمه: روایت مردم
مؤلف:  جوزف تامر

ناشر:  المرکز العربی لالبحاث و التوثیق
تاریخ نشر: 2014/01/01

تعداد صفحات: 476 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره هفتم
گزار

نام کتاب: ليلة القبض علی مصر
ترجمه: شب دستگیری مصر

مؤلف: مهنا الحبیل
ناشر: المکتبة العامرية للنشر

تاریخ نشر: 2014
تعداد صفحات: 107 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1 

توضیحات: نویسنده در این کتاب به حوادث 
30 ژوئن 2013 م، کودتای نظامی در مصر، 

درگیری های سیاسی بین احزاب مختلف و عواقب 
فکری و سیاسی آن بر کشور مصر و جهان عرب 

پرداخته است.

نام کتاب: المفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية  
للعام 2013

ترجمه: مذاکرات فلسطینی ـ اسرائیلی برای سال 
2013

مؤلف: احمد سعید نوفل
ناشر: مرکز دراسات الشرق االوسط

مکان نشر: عمان، اردن
 تاریخ نشر: 2014

چاپ: اول   مجلدات: 1 

توضیحات: این کتاب ثمرة میزگردی است که 
مرکز فوق در سال 2013 با عنوان از سرگیری 

مذاکرات، انتظارات و نتایج در دو محور 1. فضای 
منطقه ای و بین المللی برای مذاکرات فلسطین و 

اسرائیل کنونی 2. انگیزه ها و اهداف احزاب در 
مذاکرات فلسطین و اسرائیل فعلی و فرصت ها 

برگزار نموده است.
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نام کتاب: سنة أولی إخوان  
ترجمه: سال اول اخوان

مؤلف: سعد القرش
ناشر: الدار المصرية اللبنانية للنشر و الطباعة و 

التوزيع
مکان نشر: قاهره، مصر

 تاریخ نشر: 2014/01/12
چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: رئيس انتقالي.. ثورة مستمرة  
ترجمه: رئیس جمهور انتقالی ... انقالب در حال 

اجرا
مؤلف: کمال الهلباوي

ناشر: الدار المصرية اللبنانية للنشر و الطباعة و 
التوزيع

مکان نشر: قاهره، مصر
 تاریخ نشر: 2014/01/05

چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: حول جرائم الحرب و جرائم ضد 
السلم و اإلبادة  العنصرية )تحليل سياسة 

الواليات المتحدة االمريکية فی العراق(
ترجمه: دربارة جنایات جنگی و جنایت علیه صلح 

و نسل کشی )تحلیل سیاست ایاالت متحدة 
امریکا در عراق(

مؤلف: جرجیس فتح اهلل
ناشر: منشورات الجمل

تاریخ نشر: 2014/01/01
تعداد صفحات: 288 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره هفتم
گزار

نام کتاب: کرد العراق
ترجمه: کرد عراق

مؤلف:  أوفرا بینغیو
ناشر: دارالساقی
مکان نشر: مصر

 تاریخ نشر: 2014
تعداد صفحات: 432 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1 

توضیحات: نویسنده در این کتاب به تحوالت 
پیچیدة کردها و نفوذ آنها در نقشة استراتژیکی 

خاورمیانه به عنوان حکومتی مستقل پرداخته 
است.

نام کتاب: زمن العائلة.. صفقات المال و 
اإلخوان و السلطة  

ترجمه: زمان خانواده ...   معامالت پول و 
اخوان المسلمین و قدرت

مؤلف: یاسر ثابت 
ناشر: میریت للنشر و المعلومات

مکان نشر: قاهره، مصر
 تاریخ نشر: 2014/01/01

تعداد صفحات: 200 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1 

توضیحات: این کتاب درصدد بیان اهمیت 
میهن و اولویت آن در مقایسه با خانواده و قبیله 

می باشد. کاری که به اعتقاد نویسنده جماعت 
اخوان انجام ندادند و باعث مشکالت فراوانی 

برای مصر گردیدند.
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نام کتاب: قصة حرب أهلية  
ترجمه: داستان یک جنگ داخلی
مؤلف: عصام الدین میرغنی طه 

ناشر: الحضارة للنشر
مکان نشر: قاهره، مصر

 تاریخ نشر: 2014/01/12
تعداد صفحات: 345 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1 

توضیحات: این کتاب در رابطه با جنگ های 
انجام شده در جنوب سودان و تأثیرات قدرت های 

متجاوز بر آن و بر آیندة سودان می باشد.

نام کتاب: للجماعة ال لمصر  
ترجمه: زنده باد گروه اخوان نه مصر

مؤلف: عماد جاد 
ناشر: الدار المصرية اللبنانية للنشر و الطباعة و 

التوزيع
مکان نشر: قاهره، مصر

 تاریخ نشر: 2014/01/05
چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: هامش للديمقراطية في مصر 2011- 
2013 )محطات و قضایا تحول لم یتم(

ترجمه: حاشیة دموکراسی در مصر، 2011 - 
2013 (ظرفیت ها و مسائل مربوط به دگرگونی 

که تمام نشده است(
مؤلف: عمرو حمزاوي  

ناشر: الدار المصرية اللبنانية للنشر و الطباعة و 
التوزيع

مکان نشر: قاهره، مصر
 تاریخ نشر: 2014/01/05

چاپ: اول   مجلدات: 1
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره هفتم
گزار

تاریخی(

نام کتاب: أسطورة عبور األردن و سقوط أريحا من 
اخترع  هذا التاريخ؟ 

ترجمه: افسانة عبور از اردن و سقوط شهر اریحا، چه کسی 
این تاریخ را اختراع کرده است؟

مؤلف: فاضل الربیعي  
ناشر: جداول للطباعة و النشر و التوزیع

مکان نشر: بیروت، لبنان
 تاریخ نشر: 2014/01/01

تعداد صفحات: 207 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1 

توضیحات: نویسنده در این کتاب نظریة معروف عبور از 
رود اردن و سقوط اریحا در فلسطین را که برخی از کتب 

مستشرقان و غیره به تورات منتسب نموده بودند، مورد 
خدشه قرار داده و با بررسی تاریخی زمان بنی اسرائیل، 

یوشع بن نون و حضرت داوود ثابت می نماید که اصاًل اردن 
و اریحا به صورت فعلی در تورات مطرح نبوده و تمامی این 

سخنان ساختگی می باشد.

نام کتاب: الدولة و المجتمع في عمان منذ النباهنة حتی 
عصر الحديث )1154 – 2012م( من الصراع علی 

السلطة الی التنمية و ازماتها  
ترجمه: دولت و جامعه در عمان از زمان حکومت نباهنه تا 
دوران معاصر )1154 - 2012 م( از جنگ بر سر قدرت تا 

توسعه و بحران های آن
مؤلف: منصور ناصر 

ناشر: منتدی المعارف
مکان نشر: بیروت، لبنان

 تاریخ نشر: 2014/01/06
تعداد صفحات: 272 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1 

توضیحات: نباهنه قبیله ای منتسب به بنی نبهان می باشند 
که از سال 1154م تا 1624م در حدود پنج قرن بر عمان 

حکومت کردند.
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نام کتاب: العثمانیون في ثالث قارات  
ترجمه: عثمانیان در سه قاره

مؤلف: إیلبیر أورتایلي 
ترجمة و تحقیق: عبدالقادر عبداللهی – مرکز التعریب و 

البرمجة
ناشر: الدار العربية للعلوم و الناشرون

مکان نشر: بیروت، لبنان
 تاریخ نشر: 2014/01/08

تعداد صفحات: 189 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1 

توضیحات: این کتاب شامل مجموعه مقاالتی دربارة تاریخ 
دولت عثمانی از ابتدا تا انتها می باشد که مؤلف در طول 
سالیان متمادی آن ها را نگاشته و معتقد است برای فهم 

تاریخ و هویت امپراطوری عثمانی، فهم همة اجزای دولت 
عثمانی ضروری است.

نام کتاب: العراق في عهد قاسم؛ آراء وخواطر 1958- 
1988م؛ الجزء الثانی   

ترجمه: عراق در دوران قاسم، دیدگاه ها و افکار 1958 - 
1988 م؛ قسمت دوم

مؤلف: جرجیس فتح اهلل 
ناشر: منشورات الجمل

تاریخ نشر: 2014/01/01
تعداد صفحات: 463 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: تاريخ الدولة العثمانية  
ترجمه: تاریخ دولت عثمانی

مؤلف: إبراهیم محمد حسنیین 
ناشر: دارالتعلیم الجامعی للطباعة و النشر و التوزیع

مکان نشر: قاهره، مصر
 تاریخ نشر: 2014/01/09

تعداد صفحات: 369 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1 
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره هفتم
گزار

نام کتاب: تاريخ المغرب و حضارته »دراسة للجيش و 
االسطول و المنشآت فی دولة المرينية 668 – 869ه / 

1269 – 1465م«
ترجمه: تاریخ و تمدن مراکش، »مطالعه ای در ارتش و 

ناوگان و امکانات در دولت مرینیه 668-869ق / 1269-
1465م«

مؤلف: سالم ابوالقاسم محمد غومة
ناشر: دارالفکر العربی للطباعة و النشر

مکان نشر: بیروت، لبنان
 تاریخ نشر: 2014/01/01

تعداد صفحات: 271 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: تجارب ست ثورات عالمية مع مقدمة حول 
الثورات عموما  

ترجمه: تجارب شش انقالب جهانی با مقدمه ای حول 
انقالب ها به طور کلی

مؤلف: منیر شفیق 
ناشر: بیسان للنشر و التوزیع

مکان نشر: بیروت، لبنان
 تاریخ نشر: 2014/01/27

تعداد صفحات: 260 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1 

توضیحات: نویسنده در این کتاب پس از بیان موضوعات 
مشترک در غالب جنگ ها، به بیان شش جنگ مهم جهان 

که عبارت اند از: 1. یونان، 2. فیلیپین، 3. ماالوی، 4. 
قبرص، 5. وییتنام، 6. کمبوجیه به جهت آگاهی و درک 

منطق انقالب پرداخته است.
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نام کتاب: کلية فيکتوريا؛ صناعة الملوك و األمراء و 
المشاهير  

ترجمه: دانشگاه ویکتوریا؛ ساختة دست شاهان و شاهزادگان 
و افراد مشهور 

مؤلف: دالیا عاصم 
ناشر: جداول للطباعة و النشر و التوزیع

مکان نشر: بیروت، لبنان
 تاریخ نشر: 2014/01/28

تعداد صفحات: 360 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1 

توضیحات: دانشگاه ویکتوریا واقع در اسکندریة مصر 
یکی از مدارس قدیمی و بزرگ زبان انگلیسی در مصر، 

با مساحت 14 هکتار است که به نام ملکه ویکتوریا، 
ملکه بریتانیا نامگذاری شده و بسیاری از رهبران دنیا 

فارغ التحصیل این دانشگاه هستند که نویسنده به تاریخ 
111 ساله این دانشگاه پرداخته است.

نام کتاب: موسوعة الحرب العالمية الثانية
ترجمه: دائرةالمعارف جنگ جهانی دوم

مؤلف: دیوید بویلی
ترجمة و تحقیق: نسیم واکیم یزجی

ناشر: دار رسالن للطباعة و النشر و التوزیع
مکان نشر: دمشق، سوریه
 تاریخ نشر: 2014/01/01

تعداد صفحات: 149 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره هفتم
گزار

اجتماعی(

نام کتاب: األبعاد االعتقادية لحقوق اإلنسان - دراسة  
ترجمه: ابعاد اعتقادی حقوق بشر - مطالعه

مؤلف: أحمد محمد بکر موسی 
ناشر: الدار العربية للعلوم و الناشرون

مکان نشر: بیروت، لبنان
 تاریخ نشر: 2014/01/01

تعداد صفحات: 112 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1 

توضیحات: نویسنده در این کتاب به صورت عقلی به بحث 
و بررسی در رابطه با حقوق انسان پرداخته تا مفهومی جامع 

برای همة انسان ها ارائه دهد.

نام کتاب: الخوف و الحرية »دراسة في علم االجتماع 
السياسی«  

ترجمه: ترس و آزادی »مطالعه ای در جامعه شناسی 
سیاسی«

مؤلف: حسین عبدالحمید رشوان
ناشر: دار التعلیم الجامعی للطباعة و النشر و التوزیع

مکان نشر: قاهره، مصر
 تاریخ نشر: 2014/01/06

تعداد صفحات: 318 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1 

توضیحات: این کتاب به جوانب مختلف آزادی از حیث 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اخالقی، دینی و شخصیتی 

پرداخته است.
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نام کتاب: الديمقراطية و العلمانية في التجربة الغربية 
)روية اسالمية(  

ترجمه: دموکراسی و سکوالریسم در تجربة غرب )دیدگاهی 
اسالمی(

مؤلف: منیر شفیق 
ناشر: دار صفحات للدراسات و النشر

مکان نشر: دمشق، سوریه
 تاریخ نشر: 2014/01/01

تعداد صفحات: 152 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: السجون و العقوبات في مصر عصر سالطین 
الممالیک  

ترجمه: زندان ها و مجازات در مصر در دوران پادشاهان 
ممالیک

مؤلف: عالء طه رزق 
ناشر: عين للدراسات و البحوث االنسانية و االجتماعية

مکان نشر: قاهره، مصر
 تاریخ نشر: 2014/01/01

تعداد صفحات: 194 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: السلوك االجتماعي في الجماعات غير 
المنظمة؛ روية علمية فی دينامية الجماعات و اشکالها  
ترجمه: رفتار اجتماعی در گروه های کنترل نشده، دیدگاه 

علمی در پویایی این گروه ها و انواع آن
مؤلف: مأمون طربیه 

ناشر: دار النهضة العربية للطباعة و النشر و التوزيع
مکان نشر: بیروت، لبنان

 تاریخ نشر: 2014/01/01
تعداد صفحات: 205 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره هفتم
گزار

نام کتاب: السلوك الطائفي؛ االنجذاب و النفور تجاه 
اآلخر  

ترجمه: رفتار فرقه ای، جاذبه و دافعه در قبال دیگران
مؤلف: مأمون طربیه 

ناشر: دار النهضة العربية للطباعة و النشر و التوزیع
مکان نشر: بیروت، لبنان

 تاریخ نشر: 2014/01/01
تعداد صفحات: 172 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: ثورات الفیسبوک؛ مستقبل وسائل التواصل 
االجتماعی فی التغییر 

ترجمه: انقالب های فیس بوک، آیندة ابزار ارتباط اجتماعی 
در تغییر 

مؤلف: مصعب حسام الدین قتلونی
ترجمة و تحقیق: اميرة یتیم

ناشر: شرکة المطبوعات للتوزیع و النشر
مکان نشر: بیروت، لبنان

 تاریخ نشر: 2014/01/01
تعداد صفحات: 256 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: نوال السعداوي و عايدة الجوهري في حوار 
حول االنوثة و الذکورة و الدين و االبداع 

ترجمه: نوال السعداوی و عایده الجوهری در گفت وگویی 
دربارة زنانگی و مردانگی و دین و خالقیت

مؤلف: نوال السعداوي، عايدة الجوهري
ترجمة و تحقیق: بسام ضو

ناشر: شرکة المطبوعات للتوزیع و النشر
مکان نشر: بیروت، لبنان

 تاریخ نشر: 2014/01/01
تعداد صفحات: 200 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1
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حقوقی(

نام کتاب: اقتصاديات األسواق الدولية جريمة الفساد 
االقتصادی االداری فی القانون الدولی  

ترجمه: اقتصاد بازارهای بین المللی مجازات فساد اقتصادی 
اداری در قوانین بین المللی

مؤلف: یوسف حسن یوسف 
ناشر: دار العدالة للنشر و التوزیع

مکان نشر: قاهره، مصر
 تاریخ نشر: 2014/01/01

تعداد صفحات: 294 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1 

توضیحات: این کتاب مشتمل بر تعریف فساد اقتصادی 
و انواع آن، دالئل این فساد، آثار کالن اقتصادی از 

فساد، عالج فساد اقتصادی، اقتصاد نوین، ساز و کار بازار 
بین المللی و مباحثی مربوط به جهانی شدن اقتصاد می باشد.

نام کتاب: الحماية القانونية للمستهلك بين القانون المدني 
و الفقه االسالمي 

ترجمه: حمایت قانونی برای مصرف کننده بین قانون مدنی 
و فقه اسالمی

مؤلف: د. اسالم هاشم عبدالمقصود
ناشر: دار الجامعه الجديدة

مکان نشر: اسکندریه، مصر
 تاریخ نشر: 2014

چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: حقوق المؤلف في ضوء ثورة المعلوماتية 
الحديثة - دراسة مقارنة 

ترجمه: حقوق مؤلف در پرتو انقالب اطالعاتی مدرن - 
مطالعة تطبیقی

مؤلف: د. محمد علي النجار
ناشر: دارالجامعه الجديدة

مکان نشر: اسکندریه، مصر
 تاریخ نشر: 2014

چاپ: اول   مجلدات: 1
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره هفتم
گزار

دینی(

نام کتاب: الفکر المسیحي المعاصر  
ترجمه: اندیشة مسیحی معاصر

مؤلف:  برونو فروتي، جون. س. کسلمان، رونالد.د. ویثروب 
ترجمة و تحقیق: عزالدین عناية

ناشر: دار صفحات للدراسات و النشر
مکان نشر: دمشق، سوریه
 تاریخ نشر: 2014/01/01

تعداد صفحات: 108 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: إمام في فرنسا؛ رسالة و وظيفة  
ترجمه: امام در فرانسه؛ پیام و عملکرد

مؤلف: طارق أوبرو 
ترجمة و تحقیق: سعیدبن سعید العلوی

ناشر:  جداول للطباعة و النشر و التوزیع
مکان نشر: بیروت، لبنان

 تاریخ نشر: 2014/01/09
تعداد صفحات: 246 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1 

توضیحات: طارق أوبرو امام جماعت مسجد بوردو الکبیر در 
فرانسه می باشد که در این کتاب به بیان مباحث مربوط به 

متافیزیک و اشکاالت فلسفی پرداخته است.
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نام کتاب: تعدد األحزاب السياسية في الدولة اإلسالمية 
المعاصرة  

ترجمه: تعدد احزاب سیاسی در دولت اسالمی معاصر
مؤلف: السید طلبة علي، عادل عبدالفضیل العبد

ناشر: دارالتعلیم الجامعی للطباعة و النشر و التوزیع
مکان نشر: قاهره، مصر

 تاریخ نشر: 2014/01/06
تعداد صفحات: 451 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1 

توضیحات: نویسنده در این کاب ضمن بیان ضرورت 
شناخت احزاب سیاسی به سه مبحث مهم مشروعیت تعدد 
احزاب سیاسی، حقوق آنها، و وظائف آنها در دولت اسالمی 

معاصر پرداخته است.

نام کتاب: خطاب أهل الکتاب في القرآن الکریم - دراسة 
تفسيرية 

ترجمه: گفتمان اهل کتاب در قرآن - مطالعه تفسیری
مؤلف: الجبوري 

ترجمة و تحقیق: محمد نایف الدیلمی
ناشر: عالم الکتب للطباعة و النشر و التوزیع

مکان نشر: قاهره، مصر
 تاریخ نشر: 2014/01/01

تعداد صفحات: 318 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: دراسات في تاريخ التربية االسالمية »العصر 
النبوی و الخالفة الراشدة« 

ترجمه: مطالعاتی در تاریخ پرورش اسالمی »دوران پیامبر و 
خلفای راشدین«

مؤلف: عبدالقوي عبدالغنی محمد 
ناشر:  دار الفکر العربی للطباعة و النشر

مکان نشر: بیروت، لبنان
 تاریخ نشر: 2014/01/01

تعداد صفحات: 264 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره هفتم
گزار

نام کتاب: صورة المرأة المسلمة في اإلعالم الغربي  
ترجمه: تصویر زن مسلمان در رسانه های غربی

مؤلف: فوزية العشماوي 
ناشر: دار اخبار الیوم

مکان نشر: اسکندریه، مصر
 تاریخ نشر: 2014/01/01

چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: في نقد الفکر الدیني ـ النقد التاریخي  
ترجمه: در ارزیابی اندیشة دینی ـ ارزیابی تاریخی

مؤلف: خالص جلبي 
ناشر: المرکز الثقافی العربی

مکان نشر: لبنان
 تاریخ نشر: 2014/01/271
تعداد صفحات: 320 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: قيام طائفة... أمة موسی الصدر  
ترجمه: قیام یک فرقه ... امت موسی صدر

مؤلف: صادق النابلسي 
ترجمة و تحقیق: وفیق زیتون

ناشر: شرکة المطبوعات للتوزیع و النشر
مکان نشر: بیروت، لبنان

 تاریخ نشر: 2014/01/01
تعداد صفحات: 644 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1 

توضیحات: نویسنده در این کتاب اوضاعة مذهب شیعه 
در نظام متصرفیه در زمان سلطه عثماني تا مرحلة سلطة 

فرانسه و سپس رسیدن به استقالل و ایجاد دولت ملی در 
لبنان را بررسی نموده و معتقد است که شیعه به خاطر نقش 

تأثیرگذارش در منطقه صحنة سیاسی و اجتماعی حاکم را 
به نفع خود مصادر نموده است.
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نام کتاب: کتاب الوحي.. سيرة و حياة  
ترجمه: نویسندگان وحی .. بیوگرافی و زندگی

مؤلف: حي فوزي عبدالمعطی 
ناشر: دار نهضة مصر للطباعة و النشر و التوزیع

مکان نشر: قاهره، مصر
تاریخ نشر: 2014/01/08
چاپ: اول   مجلدات: 1 

توضیحات: این کتاب شامل بیوگرافی 20 تن از صحابی 
پیامبر)ص( می باشد که جزو کاتبان وحی بوده اند.

نام کتاب: الهوت األنوار؛ مقاربات فلسفية جديدة 
لمذهب السهروردی االشراقی  

ترجمه: الهوت انوار، رویکردهای فلسفی جدید به 
نظریه های سهروردی اشراقی

مؤلف: علي طالب 
ناشر: دار االمیر للثقافة و العلوم

مکان نشر: بیروت، لبنان
 تاریخ نشر: 2014/01/01

تعداد صفحات: 510 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: نبوءة و هجرة محمد صلّی اهلل علیه وسلّم في 
التوراة  

ترجمه: نبوت و مهاجرت پیامبر )ص( در تورات 
مؤلف:  محمد محمود السید 

ناشر: دارالکتاب العربی للنشر و التوزیع
مکان نشر: بیروت، لبنان

 تاریخ نشر: 2014/01/01
چاپ: اول   مجلدات: 1
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره هفتم
گزار

نام کتاب: نقد التصوف »السلفیون و المتصوفة في مصر«  
ترجمه: نقد تصوف »سلفی ها و صوفی ها در مصر«

مؤلف: احمد قوشتي 
ناشر: مدارات لالبحاث و النشر

مکان نشر: قاهره، مصر
 تاریخ نشر: 2014/01/12

تعداد صفحات: 112 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1 

توضیحات: نویسنده در این کتاب به موقعیت سلفیة مدرن 
در مصر از تصوف و اهل آن و افکار و طریقة آنها و میزان 

تطبیق مواضعشان در میان خودشان پرداخته و سپس آن را 
بر مواضع ابن تیمیه و ابن قیم و دیگر بزرگان سلفی عرضه 

نموده است.
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فلسفی(

نام کتاب: روجیه غارودي و الفکر العربي المعاصر؛ جدل 
الفلسفة و االیدیولوجیا  

ترجمه: راجر گارودی و اندیشه معاصر عرب، جدال فلسفه 
و ایدئولوژی

مؤلف:  الشریف طوطاو 
ناشر:  منتدی المعارف

مکان نشر: بیروت، لبنان
 تاریخ نشر: 2014/01/01

تعداد صفحات: 253 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: فن أن تکون دائمًا علی صواب  
ترجمه: هنري که همیشه بر درستی است

مؤلف: آرثور شوبنهاور  
مقدمه: حسان الباهی

ترجمة و تحقیق: رضوان العصبة، حسان الباهی
ناشر: منشورات ضفاف، منشورات اختالف

مکان نشر: بیروت، لبنان
 تاریخ نشر: 2014/01/01

تعداد صفحات: 100 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: في فلسفة میشال فوکو؛ بین اإلنسان و الحیوان 
خط رفیع  

ترجمه: در فلسفة میشل فوکو، بین انسان و حیوان یک خط 
نازک یا بلند است

مؤلف: رایس زواوي 
ناشر: دار صفحات للدراسات و النشر

مکان نشر: دمشق، سوریه
 تاریخ نشر: 2014/01/01

تعداد صفحات: 156 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره هفتم
گزار

نام کتاب: ما بين العلة و الغاية؛ دراسات فلسفية حوارات 
مع المعلم کمال جنبالط  

ترجمه: بین علت و هدف، مطالعاتی فلسفی، گفت وگوهایی 
با معلم کمال جنبالط

مؤلف: سلیمان صالحة 
ناشر: دار رسالن للطباعة و النشر و التوزیع

مکان نشر: دمشق، سوریه
 تاریخ نشر: 2014/01/01

تعداد صفحات: 314 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1
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بیوگرافی(

نام کتاب: أسرار أشرف مروان »الصهر«  
ترجمه: اسرار اشرف مروان، »داماد«

مؤلف: توحید مجدي 
ناشر: دار اخبار الیوم

مکان نشر: اسکندریه، مصر
 تاریخ نشر: 2014/01/01

تعداد صفحات: 336 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1 

توضیحات: اشرف مروان داماد جمال عبدالناصر است که 
متهم به ارتباط با دستگاه جاسوسی موساد است. این کتاب 
به بررسی اولین ارتباط او با آنها، نحوة ارتباط، چگونگی به 
قتل رسیدنش و بسیاری از موضوعات دیگر پرداخته است.

نام کتاب: أوراق عتيقة من دفاتر حزب البعث، الجزء االول  
ترجمه: برگه های قدیمی از دفترهای حزب بعث، قسمت 

اول
مؤلف: عبدالستار الدوری 

ناشر: المؤسسة العربية للدراسات و النشر
مکان نشر: بیروت، لبنان

 تاریخ نشر: 2014/01/07
تعداد صفحات: 360 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: أیامي معک  
ترجمه: روزهای من با تو

مؤلف: سهام الیحیی  
ناشر: الموسسة العربية للدراسات و النشر

مکان نشر: بیروت، لبنان
 تاریخ نشر: 2014/01/28

تعداد صفحات: 268 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره هفتم
گزار

نام کتاب: الشیخ خلف حسن الخلفات...  نشأته حیاته 
إصالحاته

ترجمه: شیخ خلف حسن خلفات ... میالد او؛ زندگی او؛ 
اصالحات او

مؤلف: محمد حسین سیناء
ناشر: دار الوفاء للطباعة
مکان نشر: قاهره، مصر

 تاریخ نشر: 2014
چاپ: اول   مجلدات: 1 

توضیحات: این کتاب بیوگرافی یکی از بزرگان شبه جزیرة 
سینا در قسمت شرقی مصر، یکی از مجاهدین علیه 

اشغال گری های اسرائیل و پرچمدار اصالحات و مبارزه با 
ایدئولوژی های افراطی در صحرای سینا می باشد.

نام کتاب: جین شارب مهندس ثورات الالعنف و الدور 
األمریکی فی شيطنة الربیع العربی 

ترجمه: جین شارپ مهندس انقالب های بدون خشونت و 
نقش امریکا در قلع و قمع نمودن بهار عربی

مؤلف: مجدي کامل 
ناشر: دار الکتاب العربی للنشر و التوزیع

مکان نشر: بیروت، لبنان
 تاریخ نشر: 2014/01/01

تعداد صفحات: 168 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: قصة عبد اهلل فيلبي من وثائق المخابرات 
البريطانية 1929 - 1948

ترجمه: داستان عبداهلل فیلبی از اسناد اطالعاتی بریتانیا 
1948 - 1929

ترجمة و تحقیق: حسن ساتی
ناشر: جداول للطباعة و النشر و التوزیع

مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/01/09

تعداد صفحات: 138 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1
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نام کتاب: محطات في حیاتي؛ قطر 1955 - 1957  
ترجمه: ایستگاه هایی در زندگی من؛ قطر 1955 - 1957

مؤلف: لطفي السومي 
ناشر: دار نلسن

مکان نشر: بیروت، لبنان
 تاریخ نشر: 2014/01/10

تعداد صفحات: 189 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1 

توضیحات: نویسنده در این کتاب به بیان شرح حالی از خود 
و شخصیت های سرشناس قطری پرداخته و به نحوة زندگی 
عمومی مردم و آداب و رسوم اجتماعی و موارد بسیار دیگر 

اشاره نموده است.

نام کتاب: محمد الخامس، سيرة و ذکری  
ترجمه: محمد الخامس، بیوگرافی و یادآوری

مؤلف: محمد توفیق القباج 
ناشر: منشورات ضفاف

مکان نشر: بیروت، لبنان
 تاریخ نشر: 2014/01/09

تعداد صفحات: 399 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1 

توضیحات: محمد الخامس بن یوسف پادشاه مراکش در بین 
سال های  1927-1961 م بوده است. او توانست با وجود 

اعتراضات فراوان کشور مراکش را به استقالل برساند.

نام کتاب: محمد باقر الصدر؛ من فقه األحكام الی فقه 
النظریات  

ترجمه: محمد باقر صدر، از فقه احکام به سوی فقه 
رویکردها

مؤلف:  صائب عبد الحميد 
ترجمة و تحقيق: زیاد فردان،  بسام ضو

ناشر:  مرکز الحضارة لتنمية الفكر االسالمی
مکان نشر: بیروت، لبنان

 تاریخ نشر: 4102/10/10
تعداد صفحات: 403 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1 
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره هفتم
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نام کتاب: مذکرات جمال البنا  
ترجمه: خاطرات جمال البنا

مؤلف: السید الحراني  
ناشر: دار الکتب للنشر و التوزیع

مکان نشر: قاهره، مصر
 تاریخ نشر: 2014/01/06
چاپ: اول   مجلدات: 1 

توضیحات: شیخ جمال البنا یکی از متفکران اسالمی و 
برادر کوچک تر حسن البناء، بنیان گذار اخوان المسلمین است 

ولی تفکراتش با تفکرات گروه برادرش متفاوت است. او 
کتاب های متعددی دارد.

نام کتاب: من أعالم الفکر اإلسالمي الحدیث  
ترجمه: از پرچم داران اندیشة اسالمی معاصر

مؤلف: فاروق صالح باسل 
ناشر: دارالمنهل اللبنانی للطباعة و النشر

مکان نشر: بیروت، لبنان
 تاریخ نشر: 2014/01/01

تعداد صفحات: 234 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1
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اقتصادی(

نام کتاب: ادارة الذات و االزمات  
ترجمه: مدیریت خود و بحران

مؤلف: جمعی از نخبگان
ناشر: دار التعلیم الجامعی للطباعة و النشر و التوزیع

مکان نشر: قاهره، مصر
 تاریخ نشر: 2014/01/09

تعداد صفحات: 351 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: تطور الفکر االقتصادي؛ الفکر االقتصادي 
االشتراکی بین النظرية و التطبیق، الجزء الثالث  

ترجمه: تکامل اندیشة اقتصادی؛ اندیشة اقتصادی 
سوسیالیستی میان نظریه و عمل، قسمت سوم

مؤلف:  وسام مالک 
ناشر: دارالمنهل اللبنانی للطباعة و النشر

مکان نشر: بیروت، لبنان
 تاریخ نشر: 2014/01/01

تعداد صفحات: 740 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: سنة ثالثة ثورة  
ترجمه: سال سوم انقالب

مؤلف: عادل عبدالعزیز مهنی 
ناشر: داراالدهم للنشر و التوزیع

مکان نشر: قاهره، مصر
 تاریخ نشر: 2014/01/20
چاپ: اول   مجلدات: 1 

توضیحات: در طول سه سال انقالب مصر به اقتصاد آن 
خسارات فراوانی وارد شد و کماکان وارد می شود. این کتاب 
درصدد است تاریخ اقتصادی این سال ها را برای جلوگیری 

از تکرار اشتباهات مروری نماید.
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نام کتاب: مستقبل البترول العربي في کازینو العولمة  
ترجمه: آیندة نفت عرب در کازینوی جهانی شدن

مؤلف: عبدالحي یحیی زلوم 
ترجمة و تحقیق: زیاد فردان، بسام ضو

ناشر: الموسسة العربية للدراسات و النشر
مکان نشر: بیروت، لبنان

 تاریخ نشر: 2014/01/06
تعداد صفحات: 256 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1
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رسانه(

نام کتاب: اإلعالم الدولی و تأثیره  
ترجمه: رسانه های بین المللی و تأثیر آن ها

مؤلف: صالح عبدالحمید 
ترجمة و تحقیق: مدحت شاهین

ناشر:  هبة النیل العربية للنشر و التوزیع
مکان نشر: الجیزه، مصر

 تاریخ نشر: 2014/01/01
تعداد صفحات: 244 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: تکنولوجیا االتصال و المعلومات
ترجمه: فناوری اطالعات و ارتباطات

مؤلف: منال هالل المزاهرة
ناشر: دارالمسيرة
مکان نشر: اردن

 تاریخ نشر: 2014
تعداد صفحات: 448 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1

در ادامه چند گزارش از کتاب های این ماه را بیان می کنیم:
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     یکی از کتاب های چاپ شدة مهم موسسة 
الفلسطينية در سال 2014 م در  الدراسات 
لبنان، کتاب »سیاست فلسطین و روند صلح 
خاورمیانه، اجماع و رقابت در مذاکره کنندگان 
و  الخطیب  غسان  نوشته شدة  فلسطینی« 

ترجمة عارف حجاوي است.
نویسنده معتقد است که با توجه به گذشت 
هشت سال از آغاز قیام دوم فلسطین، پیمان 
اولین  1993م  سال  در  اسلو  )پیمان  اسلو 
اسرائیل  با  عرفات  یاسر  مستقیم  توافق 
محسوب می شود. این پیمان در پی انتفاضة 
قرارداد گزینة  این  منعقد شد.  فلسطین  اول 
و  کرد  خلق  مقاومت  مقابل  در  را  مذاکرات 

فراهم  را  خودگردان  دولت  تشکیل  زمینة 
خود  اهداف  به  رسیدن  جهت  در  نمود.( 
دالیل  می بایست  و  است  خورده  شکست 
سیاست مداران،  دانشمندان،  را  شکست  این 
مختلف  ابعاد  از  سیاست گذاران  و  محققان 
ازاین رو،  نمایند.  بررسی  یکسان  صورت  به 
از  برجسته ای  جنبة  بررسی  به  کتاب  این 
یعنی ساختار و عملکرد  این صلح  مذاکرات 
تیم مذاکره کننده فلسطینی که تا حد زیادی 
سال های  خالل  در  مذاکرات  نتیجة  در 
پرداخته  بوده اند،  مؤثر  م   1997 تا   1991
مذکور  کتاب  در  نویسنده  همچنین  است. 
از  خارج  فلسطینیان  رهبران  تعامالت  به 

السیاسة الفلسطینیة و عملیة سالم الشرق االوسط؛«
سیاست فلسطین و روند صلح خاورمیانه، 

                          اجماع و رقابت در مذاکره  کنندگان فلسطینی
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رهبران  و  فلسطین  اشغالی  سرزمین های 
سرزمین های فلسطین اشغالی که در نهایت 
امر به تضاد منافع این دو گروه منجر گردیده 

نیز پرداخته است. 
خود  کتاب  نویسندة  که  است  ذکر  شایان 
یکی از اعضای رهبران فلسطینی در داخل 
فلسطین و یکی از اعضای تیم مذاکره کننده 
در مادرید و واشنگتن بوده است و این کتاب 
مذاکرات  دربارة  مهمی  اطالعات  شامل 
داخلی  چندجانبة  نشست های  و  واشنگتن 
فلسطینی می باشد که تا قبل از این منتشر 
درک  برای  عالی  منبع  یک  و  است  نشده 
به  صلح  مذاکرات  در  فلسطین  عملکرد 

حساب می آید.
رئیس  معاون  و  مدرس  الخطیب  غسان 
دانشگاه برزیت، بنیانگذار و مدیر مرکز قدس 
ارتباطات و همچنین عضو  برای رسانه ها و 
گروه کاری مشترک در روابط امور بین الملل 
در  دانشگاه هاروارد  در  اسرائیل  فلسطین - 

ایاالت متحدة آمریکا می باشد.
این کتاب در قطع وزیری، در 278 صفحه 
در تاریخ 2014/01/07 م در بیروت – لبنان 

به چاپ رسیده است.

منبع: 

http://www.palestine-studies.org
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مهم  شدة  چاپ  کتاب های  از  یکی     
منشورات ریاض الریس در سال 2014 م در 
لبنان، کتاب »طرح تحول دموکراتیک 
کثیری  جمع  شدة  نوشته  سوریه«  در 
الخبرة  »بیت  که  است  سوری  نخبگان  از 
السوري  »المرکز  از  بخشی  که  السوري« 
للدراسات السياسية و االستراتيجية« است، 

تدوین کرده است.
و  السياسية  للدراسات  السوري  مرکز 
دولتی،  غیر  مستقل،  مرکزی  االستراتيجية 
 2008 سال  در  که  می باشد  حزبی  غیر 
به  مرکز  این  اصلی  هدف  شد.  تأسیس 
و  مطالعات  تعمیق  و  ترویج  خاص  طور 
اقتصادی،  سیاسی،  استراتژی های  تحقیقات 
خاور  در  به طورکلی  و  سوریه  در  اجتماعی 

ترویج  راستای  این مرکز در  میانه می باشد. 
اهداف خود در زمینه های تحقیق، مطالعات، 
انتشارات، ترجمه و چاپ کتاب های پژوهشی 
از  مهم دربارة سوریه در زمینه های مختلف 
و  فرهنگی  اجتماعی،  سیاسی،  حقوق 
اقتصادی، برگزاری سخنرانی ها و کارگاه های 
آموزشی در مباحث علوم اجتماعی و سیاسی 
به صورت تئوری و تطبیقی فعالیت می نماید.

برنامه های  از  یکی  که  است  ذکر  شایان 
الخبرة  "بیت  راه اندازی  مرکز  این  ابتکاری 
برای  متخصص  تیمی  به عنوان  السوري" 
مطالعات سیاسی و استراتژیک برای مرحلة 
گذار در سوریه می باشد. این تیم متخصص 
از بیش از دویست کارشناس و نخبة سوری، 
قضات،  دانشگاهیان،  بشر،  حقوق  فعاالن 

خطة التحول الديمقراطي في سوريا

طرح تحول دموکراتیک در سوریه
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سابق  مقامات  و  سیاسی  مخالفان  وکال، 
رهبران  سابق،  نظامی  افسران  و  دولتی 
شوراهای انقالبی محلی و مخالف مسلح و 
ارتش سوریه آزاد تشکیل شده اند. این گروه 
به دیدگاهی  برای رسیدن  جلسات متعددی 
بیان  و  سوریه  در  انتقالی  دورة  برای  واحد 
توصیه های عملی برای برنامه های سیاسی، 
در  نظامی  و  امنیتی  اقتصادی،  اجتماعی، 

سوریه را برگزار نموده است.
که  شده  تقسیم  کارگروه   6 به  تیم  این 
و  اساسی  قانون  اصالح   .1 از:  عبارت اند 
حاکمیت قانون، 2.اصالحات بخش سیاسی 
حزبی  نظام  بخش  اصالحات   .3 اداری،  و 
اقتصادی  بخش  اصالحات   .4 انتخابات،  و 
امنیتی  نیروهای  بازسازی   .5 بازسازی،  و 

بررسی   .6 مدرن،  ملی  ارتش  یک  ایجاد  و 
عدالت انتقالی و آشتی ملی.

پایان شایان ذکر است که کتاب مذکور  در 
نخبگان  که  است  متعددی  جلسات  حاصل 
سوری از طیف های مختلف پس از تحقیقات 
به عنوان  فراوان  مباحثات  و  گسترده 
چشم انداز نهایی برای دورة انتقالی در سوریه 

پس از اسد بدان اجماع نموده اند.
این کتاب در قطع وزیری، در 311 صفحه 
در تاریخ 2014/01/28 م در بیروت – لبنان 

به چاپ رسیده است.

منبع: 

http://www.palestine-studies.org
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   در عصر حاضر جهان اسالم، روزی نیست 
نام  با  اسالمی  عالم  کنار  و  گوشه  در  که 
اسالم خون مسلمانان بی گناه در آتش فتنة 
جریان های تکفیری بر زمین نریزد و هر از 
مقدس  ابنیة  و  آثار  اسالم  نام  با  چندگاهی 
اسالمی در تندباد خشونت آنان ویران نگردد. 
اجتماعات  حفظ  برای  است  الزم  از این رو، 
خون  ریخته شدن  از  جلوگیری  و  اسالمی 
و  آیات  صحیح  مفهوم  و  معنی  مسلمانان 
آشکار  به وضوح  تکفیر  پیشینة  و  احادیث 
تکفیری  گروه های  جهالت  از  کمی  تا  شده 
توانا  ناقد  و  محقق  ازاین رو،  بکاهد.  تندرو 
محمد السید عید در سال 2014 م با کمک 
مؤسسة دارالهالل اقدام به انتشار کتاب »در 

برابر)مواجهه با( تکفیر" را در مصر نمود.
نویسنده در این کتاب ریشه های فکری آنان 
را بررسی کرده است و در پی آن است که 
اصول اساسی آنان را استخراج نماید. او در 
تکفیر  پیشینة  به  خود  کتاب  اول  فصل  دو 
چگونگی  به  و  پرداخته  اسالمی  جامعة  در 
پیشینة  او  می پردازد.  تکفیر  شکل گیری 
نزاع  به  اسالم  در جهان  را  بزرگ  فتنة  این 
)علیه السالم(  علی  حضرت  میان  شده  واقع 
برشمرده  اسالمی  خالفت  سر  بر  معاویه  و 
اسالم  امت  میان  در  دودستگی  سرآغاز  و 
بلند شدن صدای خوارج  و  و خدعه  و مکر 
نزاع  همین  را  آن  انتشار  و  تکفیر  ظهور  و 
ابتدای تفسیر  امر  این  واقع،  برمی شمرد. در 

فى مواجهة التكفیر  ]

در برابر)مواجهه با( تکفیر
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احادیث  و  قرآن  از  استنباط  در  رأی  به 
محکوم کردن  در  پیامبر)صلّی اهلل علیه وآله( 
او  می شود.  محسوب  کفر  به  دیگران 
همچنین دررابطه با مفهوم خالفت که یکی 
توجه  با  می باشد  نیز  آنان  اساسی  اصول  از 
من  از  بعد  اینکه  بر  مبنی  پیامبر  حدیث  به 
به  آن  از  بعد  و  می باشد  خالفت  سال  سی 
مطرح  را  نکاتی  می شود  تبدیل  پادشاهی 
مسئلة  به  اساس  همین  بر  او  است.  نموده 

وحدت میان مسلمانان نیز اشاره می نماید.
ارائه  کتاب  این  در  که  بحثی  آخرین  در  او 
از  می دهد، به بحث جهاد می پردازد و پس 
مقایسه بین مفهوم جهاد در تفکر بنا و تفکر 
جریان های تکفیری کنونی بیان می دارد که 

و  جنگ  به  اجازه  اسالم  مبین  دین  هرگز 
لب  بر  را  که شهادتین  را  کسانی  دما  اباحة 

جاری ساخته اند، نمی دهد. 
است  معتقد  نویسنده  که  است  ذکر  شایان 
حاضر  حال  در  تکفیریون  کشتار  این  که 
و  داخل  در  چه  اسالم  دشمنان  نفع  به  جز 
چه در خارج از مرزهای کشورهای اسالمی 
ممکن  نحو  هر  به  ان  از  باید  و  نمی باشد 

جلوگیری شود.
این کتاب در قطع وزیری، در 188 صفحه 
در تاریخ 2014/01/01 م در قاهره – مصر 

به چاپ رسیده است.
منبع: 

http://www.albawabhnews.com

[
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مرکز  مهم  چاپ شدة  کتاب های  از  یکی    
م   2014 سال  در  العربية  الوحدة  دراسات 
در لبنان، کتاب »گرایش های افکار عمومی 
تحلیل  دموکراسی:  سوی  به  عرب  جهان 
نوشته   » میدانی  مطالعه ای  از  نتایج حاصل 

یوسف محمد جمعة الصواني می باشد.
از  حاصل  نتایج  کتاب  این  در  نویسنده 
بررسی روند اجتماعی در جامعة عرب دربارة 
وحدت  مطالعات  مرکز  که  را  دموکراسی 
عرب و دیگر نهادهای عربی انجام داده اند، 
با کمک دیگر  و  بیان و تحلیل کرده است 
قباًل  که  مشابهی  تحقیقات  و  نظرسنجی ها 
تاریخی  مطالعات  چارچوب  در  شده،  انجام 
افکار  زمینة  در  تحقیق  جهت  در  فکری  و 
تحوالت  ارزیابی  به  عرب،  جهان  عمومی 
جامعة عرب در خصوص مسئلة دموکراسی 

پرداخته است.
این کتاب شامل پنج فصل عالوه بر مقدمه 

و یک خالصة کلی و نتیجه گیری می باشد. 
فصل اول با عنوان "بررسی های روند افکار 
عمومی و بستر عربی" به بررسی موضوعاتی 
همچون اهمیت نظرسنجی و افکار عمومی 
افکار  مردم  و وضعیت عرب، روند عمومی 
عرب به سوی دموکراسی: عوامل و زمینه ها، 
چارچوب مقایسة روند عمومی افکار عرب به 
در  عرب  سیاسی  اوضاع  دموکراسی،  سوی 
زمان بررسی و اهمیت موضوع و... پرداخته 

است.
او در فصل دوم با عنوان "دموکراسی اعراب: 
ثابت و ناپایدار" به مباحثی همچون اندیشة 
فقدان  عرب:  لیبرالیسم  تجربة  و  عرب 
و  عرب  رادیکال  عصر  عمل،  و  اندیشه 
قربانی دموکراسی سیاسی و آثار آن، اندیشة 
دموکراسی  آن،  جنجالی  نمونه های  و  عرب 
و جهانی شدن، پارادایم جدید: دموکراسی در 
دموکراتیک  نظام   .1 عرب  رنسانس  پروژة 

 گرایش های افکار عمومی جهان عرب به سوی دموکراسی: 
            تحلیل نتایج حاصل از مطالعه ای میدانی

اتجاهات الرأي العام العربي نحو الدیمقراطية: 
تحليل نتائج الدراسة الميدانية  
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به  رسیدن  مکانیزم   .2 حکومت،  شامل 
دموکراتیک   .3 آن،  تقویت  و  دموکراسی 

جامع اجتماعی پرداخته است.
همچون  مباحثی  سوم  فصل  در  نویسنده   
بشر،  حقوق  و  متمرکز  عمومی  آزادی های 
شهروندی،  حقوق  اساسی،  آزادی های 
مفهوم  قبال  در  عرب  عمومی  افکار  روند 
سیستم های  تحلیل،  و  مقایسه  دموکراسی: 
میل  عمق  عرب،  سیاسی  و  عمومی  افکار 
تحت  را  دیکتاتوری  وجود  با  دموکراسی  به 
عنوان "دموکراسی: مفهوم و اجزا و شرایط" 

مطرح نموده است.
"دموکراسی  عنوان  با  کتاب  چهارم  فصل 
و  اعتراض  مقدمات   ... عرب  واقعیت  در 
ارزیابی  همچون  موضوعاتی  به  انقالب" 
عربی،  منطقة  در  دموکراسی  از  کلی 
و  سیاسی  و  عمومی  آزادی های  تضمین 
ارزیابی  پارلمانی  مجامع  به  نگاهی  مدنی، 

در  پارلمان  نقش  بررسی  آنان،  عملکرد 
هزینه های  بر  نظارت  و  تشریعات  و  قوانین 
نظارت  در  پارلمان  نقش  ارزیابی  عمومی، 
نقش  ارزیابی  مجریه،  قوة  به  پاسخگویی  و 
مجامع نمایندگی عمومی در سیاست گذاری 
مشارکت  و  با شهروندان  ارتباط  برقراری  و 

شهروندان در انتخابات می پردازد. 
"موانع  عنوان  با  کتاب،  پایانی  فصل  در  او 
مباحثی  به  تحول"  و  دموکراتیک  گذار 
همچون نقش عوامل خارجی، نقش عوامل 
داخلی و ناتوانی دموکراتیک عربی به سوی 

یک رویکرد جدید پرداخته است.
این کتاب در قطع وزیری، در 222 صفحه 
در تاریخ 2014/01/01 م در بیروت – لبنان 

به چاپ رسیده است.

منبع: 

http://www.albawabhnews.com
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مرکز  مهم  چاپ شدة  کتاب های  از     یکی 
االستراتیجیه  البحوث  و  للدراسات  االمارات 
کتاب  امارات،  در  م   2014 سال  در 
»چشم انداز دوران آمریکایی: حق حاکمیت و 
نفوذ در نظم نوین جهانی« نوشته شدة جمال 

سند السویدي می باشد.
االمارات  مرکز  رئیس  را  مذکور  کتاب 
نوشته  االستراتیجیه  البحوث  و  للدراسات 
نوین  نظم  با  رابطه  در  آن  موضوع  و  است 
ایاالت  که  است  معتقد  او  می باشد.  جهانی 
متحدة آمریکا به طور قطع قدرت برتر این 
در طول  پیوسته  و  است  نوین جهانی  نظام 
آماری  داده های  اساس  بر  اخیر  دهة  پنج 
دنیا  برتر  قدرت  مستند  دقیق  اطالعات  و 

در  برتری  معیارهای  اساس  بر  است.  بوده 
نظر نویسنده در نظام نوین جهانی )اقتصاد، 
نقل،  و  حمل  انرژی،  منابع  نظامی،  توسعة 
آموزش و پرورش، فرهنگ و پیشرفت های 
فنی( کشور آمریکا در مقام اول، روسیه، چین 
 ، هند  ژاپن،  دوم،  مقام  در  اروپا  اتحادیة  و 
برزیل در مقام سوم، و سپس بقیة کشورهای 
جهان قرار می گیرند. نویسنده کتاب خود را 

به هفت فصل تقسیم نموده است.
»نظم  عنوان  تحت  کتاب،  اول  فصل  در 
ویژگی ها«  و  مفاهیم  جهانی:  نوین 
نوین  نظم  مفهوم  برای  را  نظری  چارچوبی 
بررسی  و  بیان  آن  مختلف  ابعاد  در  جهانی 
به  از کتاب  این بخش  نویسنده در  می کند. 

آفاق العصر األمریكي: السيادة والنفوذ في النظام العالمي الجدید«

چشم انداز دوران آمریکایی: 
حق حاکمیت و نفوذ در نظم نوین جهانی
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سیستم  این  ماهیت  دربارة  بررسی  و  بحث 
ابعاد  نقش  آن،  در  قدرت  ساختار  توزیع  و 
فرهنگی،  اقتصادی،  منابع  نظامی،  سیاسی، 
مهم  معیارهای  و  انرژی،  و  فنی  آموزشی، 
اثرگذار دیگر در تعیین قدرت در نظم نوین 
جهانی، چگونگی موفقیت ایاالت متحده در 
این  ابزارها و رهبری در  این  از  به کارگیری 
و  جهانی  نوین   نظم  ویژگی های  سیستم، 

موضوعات دیگر پرداخته است.
بر  مؤثر  عوامل  به  کتاب  دوم  فصل  در  او   
ساختار نظم نوین جهانی چه به طور مستقیم 
تمدن ها،  بین  رابطة  مانند  مستقیم  غیر  یا 
موضع قدرت در روابط بین المللی، اقتصادی، 
دانش،  پیشرفت  فنی،  توسعة  نظامی، 

چالش ها و متغیرهای جدید، رفتار قدرت های 
بزرگ در نظام جهانی و... اشاره می کند.

جهانی:  »نظام  عنوان  با  کتاب  سوم  فصل 
دنبال  به  عطف«  نقطة  و  تاریخی  مقاطع 
ارائة تصویری از نظمی جهانی برای کمک 
نظام  تاریخی  تحوالت  از  درستی  درک  به 

جهانی در واقعیت جهانی معاصر است. 
جمال سند السویدي در فصل چهارم کتاب 
بر روی سه عنصر اصلی اقتصاد، تجارت و 
و  ارائة مستندات  با  و  تمرکز می کند  انرژی 
مستدالت نشان می دهد که با وجود افزایش 
دهة  دو  طول  در  چین  اقتصاد  چشمگیر 
گذشته، هنوز در حدود نصف قدرت اقتصاد 
ایاالت متحده آمریکا نمی باشد و این یکی از 
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عوامل مهم در رهبری آمریکا بر نظم نوین 
جهانی می باشد. 

ارائة  به  را  کتاب خود  پنجم  نویسنده فصل 
امارات دربارة نظم  از مردم  یک نظرسنجی 

نوین جهانی اختصاص داده است.
فصل ششم کتاب تحت عنوان »نظم نوین 
جهانی و تغییرات ساختاری متوقع و تأثیرات 
آن« می باشد. مؤلف برخی از انتظارات خود 
را بر اثر تغییرات ساختاری ایجاد شده در پنج 
سال گذشته بر نظم نوین جهانی بیان داشته 
و تأکید نموده که انتظار می رود نفوذ ایاالت 
افزایش  جهانی  مالی  مؤسسات  در  متحده 
یابد و این کشور در سیاست های نفتی خود 
در کشورهای خاورمیانه تغییر ایجاد نماید. او 
در فصل آخر کتاب، به چشم اندار نظم نوین 

جهانی پرداخته است.
که  می شود  یادآور  نویسنده  پایان  در 
از  بسیاری  تماس  نقطة  عربی  کشورهای 
نویسنده  است.  بوده  آمریکا  استراتژی های 
معتقد است بحران سوریه و سیر حوادث در 
تغییرات  ایجاد  و  عربی  از کشورهای  برخی 

مثل  حاکم  رژیم  کردن  و سرنگون  سیاسی 
مصر، لیبی، یمن و تونس، در موقعیت آنها نه 
تنها تأثیری نداشته بلکه آنها را به وضعیتی 
سوق  جهان  جدید  نظم  استقرار  از  قبل 
مصر،  مثل  کشورهایی  اواًل  زیرا  می دهد؛ 
بحران های  شدن  وخیم تر  با  عراق  سوریه، 
گسترش  با  ثانیًا  هستند،  مواجه  داخلی 
کشورهای  منطقه ای  استراتژیک  قدرت 
شده،  ایجاد  خأل  پرکردن  برای  عربی  غیر 
نیروهای  از  منطقه ای  نقش  کاهش  توسط 
موقعیت  ثالثًا  هستند،  روبه رو  عربی  سنتی 
اسرائیل در منطقه بهبود یافته و با توجه به 
نبود هر گونه منبع تهدید واقعی برای آنها از 
موقعیت  بهترین  در  سوی کشورهای عربی 
استراتژیک از زمان آغاز تاکنون قرار گرفته 

است.
این کتاب در قطع وزیری، در 858 صفحه در 
تاریخ 2014/01/31 م در ابوظبی – امارات 

به چاپ رسیده است.

منبع: 

http://www.ecssr.com
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مرکز  مهم  چاپ شدة  کتاب های  از  یکی     
در  م   2014 سال  در  للدراسات  الجزيرة 
قطر، کتاب »خلیج فارس در چارچوب یک 
از  جمعی  تالش  حاصل  متغیر«  استراتژی 

نویسندگان می باشد.
بین  جمع  کتاب  این  بارز  ویژگی های  از 
سیاسی  نظام های  و  بین الملل  روابط  حوزة 
به  رویکرد  در  تطبیقی    سیاست  بررسی  و 
 - محلی  نطقه ای  م و  بین المللی  متغیرهای 
خلیج فارس و تحوالت منطقه ای در جهان 
انقالب های  واقع شدن  با  به خصوص  عرب 
خلیج  کشورهای  ر  ب آن  تأثیر  و  عربی  بهار 

فارس به صورت تک تک و کلی می باشد. 
ارائة  بر  عالوه  د  ر دا سعی  کتاب  ازاین رو، 
مستندات و نتایج منطقی برای درک بهتر و 
گسترده تر و عمیق تر در این زمینه و وضعیت 
از  منسجم  ی  ه دیدگا فارس،  خلیج  فعلی 

ویژگی های آیندة خلیج نیز ارائه دهد.
مقدمه  یک  و  فصل  پنج  شامل  کتاب  این 
اهمیت  بر  مقدمه  در  که  می باشد  خاتمه  و 
منطقة  تراتژیک  س ا و  اقتصادی  جغرافیایی 
تحوالت  اهمیت  نشان دادن  و  فارس  خلیج 
فعلی و آیندة منطقة خلیج فارس و در خاتمه 
پیشنهادها  خی  ر ب و  حاصل شده  نتایج  به 

 الخلیج في سیاق استراتیجي متغیر

خلیج فارس در چارچوب یک استراتژی متغیر
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پرداخته است.
استراتژیک  "محیط  عنوان  با  اول  فصل 
مشکل  و  ثابت ها  تغییر   .. فارس  خلیج  در 
پیش بینی آینده" به ظواهر و ابعاد تحوالتی 
که در دو دهة گذشته بر امور ثابت و حاکم 
بر محیط استراتژیک در خلیج فارس عارض 
شده، اشاره می کند و پس از تحلیل اوضاع، 
سناریویی از ویژگی های این محیط را برای 

آینده پیش بینی می نماید.
عربی  "بهار  عنوان  با  دوم  فصل  تمرکز 
همکاری  شورای  کشورهای  سیستم  و 
GCC (؛ محدودة  فارس)سیستم  خلیج 
عوامل  و  تأثیرات  عالئم  و  آسیب پذیری 
سیاسی  تحوالت  آثار  بیان  بر  آن"  بر  مؤثر 
عارض شده در برخی از کشورهای منطقه بر 
از  کشورهای شورای همکاری خلیج فارس 

نظر نظامی و سیاسی و اقتصادی می باشد. 
"واکنش های  عنوان  با  سوم  فصل  در 

همکاری  شورای  بین المللی  و  منطقه ای 
به  عربی"  بهار  به  توجه  با  فارس  خلیج 
این  قبل  از  اتخاذشده  مواضع  و  واکنش ها 

شورا پرداخته است.
فصل چهارم به بحث دربارة فعل و انفعاالت 
و  بین المللی  و  درون منطقه ای  نیروهای 
روابط خود کشورهای همکاری خلیج فارس 
با یکدیگر پرداخته و در آخرین فصل کتاب 
بین المللی  و  منطقه ای  تحوالت  آخرین  به 
روی  بر  آن  و جمعیتی  اقتصادی  تأثیرات  و 
فارس  خلیج  همکاری  کشورهای  سیستم 

اشاره کرده است.
این کتاب در قطع وزیری، در 309 صفحه 
در سال 2014 م در دوحه – قطر به چاپ 

رسیده است.

منبع: 

http://www.ecssr.com
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انتشارات  مهم  کتاب های چاپ شدة  از  یکی 
 - عمان  در  م   2014 سال  در  دارالمسيرة 
اردن، کتاب »تبلیغات و جنگ های رسانه« 
سلطان  صاحب  محمد  دکتر  تالش  حاصل 

می باشد.
ارائه  کتاب  این  نگارش  از  نویسنده  هدف 
با  رابطه  در  اعتمادپذیر  و  صحیح  مفاهیم 
مفهوم تبلیغات و رسانه و فناوری اطالعات 
و ارتباطات می باشد. نویسنده در این کتاب 
این  مختلف  عملکردهای  و  الگوها  به 
و  روش ها  و  ارتباطی  زمینه های  کلمات، 

جزئیات  در  واردشدن  بدون  آن ها  ابزارهای 
نظریه های موجود پرداخته و به ابزار تبلیغاتی 
جهت  به  عراق  علیه  رسانه ای  جنگ  برای 
و  فلسطین  همچنین  و  کشور  آن  اشغال 
به  خود  کتاب  او  می کند.  اشاره  نیز  ایران 
به  که  است  نموده  تقسیم  فصل  بیست  را 
ارتباطات  مباحثی مهم و کاربردی همچون 
و متقاعد ساختن در رسانه ها، تأثیر رسانه ها 
آثار  ارزش ها،  و  ایده ها  تولید  توانایی  در 
پایه های  آن،  روندهای  و  تبلیغات  رسانه ها، 
عناصر  و  روانی  جنگ  و  سیاسی  تبلیغات 

تبلیغات و جنگ های رسانه

الدعایة وحروب االعالم
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سیاسی،  تبلیغات  مکانیزم های  تبلیغات، 
تبلیغات  تبلیغاتی،  ضد  برنامه های  روند 
تبلیغات  اسرائیل  رسانه های  و  صهیونیستی 
یا شستشوی مغزی، طرح و فلسفة تبلیغات 
با  مرتبط  تبلیغات  مراحل  صهیونیستی، 
پروژه های صهیونیستی و نمونه هایی از روش 
تبلیغاتی صهیونیسم، ویژگی های رسانه های 
اسرائیل برای تبلیغات، تبلیغات در فیلم های 
با  اعراب  مواجهة  چگونگی  و  صهیونیسمی 
آن ها، راه های مقابلة تبلیغاتی صهیونیستی با 
تبلیغاتی  مکانیسم های  فلسطین،  مردم  قیام 
تبلیغات  غزه،  در  جنگ  در  شده  استفاده 
ایران و روش های مواجهه با جهان عرب و 
جهان اسالم، جهانی شدن تبلیغات آمریکایی 

ابزارهای  آن،  منحصربه فرد  رسانه های  و 
اعراب،  با  مواجهه  در  آمریکا  تبلیغاتی 
به  حمله  در  آمریکا  تبلیغاتی  مکانیسم های 
در  آمریکا  رسانه ای  جنگی  واژگان  عراق، 
تلویزیون های  گسترش  عراق،  با  جنگ 
ماهواره ای با هدف هرج و مرج و دامن زدن 
مورد  مکانیسم های  فرقه ای،  اختالفات  به 
استفاد برای تحریف چهرة اسالم و نمادها و 

سوء استفاده از آنان و... پرداخته است.
این کتاب در قطع وزیری، در 360 صفحه در 
سال 2014 م در اردن به چاپ رسیده است.

منبع: 

http://www.massira.jo
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مرکز  مهم  چاپ شده  کتاب های  از    یکی 

م   2014 سال  در  العربية  الوحدة  دراسات 
و  از خشونت  »زنان عرب:  کتاب  لبنان،  در 
تبعیض تا مشارکت سیاسی«  حاصل تالش 

جمعی از نویسندگان زن می باشد.
این کتاب بحث و بررسی  از نگارش  هدف 
و مطالعه حول مسائل مربوط به خشونت و 
کشورهای  از  برخی  در  زنان  علیه  تبعیض 
عربی، کاوشی در عوامل فرهنگی خشونت ها 
و تبعیض ها تحلیل این عوامل از یک سو، و 
از سوی دیگر به روند مشارکت سیاسی زنان 

عرب در جامعه پرداخته است.
که  می باشد  فصل  هشت  شامل  کتاب  این 
عرب  زن  نویسندگان  از  یکی  را  فصل  هر 
نگاشته است. فصل اول با عنوان »خشونت 
رویکرد  مراکش:  در  زنان  علیه  تبعیض  و 
جامعه شناختی« حاصل تالش عصام عدوني 
زنان  با عنوان »تصویر  می باشد. فصل دوم 
اردن«  در  اجتماعی   - فرهنگی  ساختار  در 

حاصل تالش میسون العتوم می باشد.
قانون  »پیش نویس  عنوان  با  سوم  فصل 
حاصل  خانگی«  از خشونت  زنان  محافظت 

زنان عرب: از خشونت و تبعیض تا مشارکت سیاسی 

المرأة العربیة: من العنف و التمییز إلى المشاركة السیاسیة   
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فصل  می باشد.  بیضون  شرارة  عزة  تالش 
زنان  سیاسی  »مشارکت  عنوان  با  چهارم 
فلسطینی« حاصل تالش دنیا االمل اسماعیل 
»مشارکت  عنوان  با  پنجم  فصل  می باشد. 
سیاسی زنان در مراکش: اهمیت کنوانسیون 
محمد  کولفرنی  تالش  حاصل  مخالفت«  و 
و  »زنان  عنوان  با  ششم  فصل  می باشد. 
سمارة  تالش  حاصل  الجزایر«  در  سیاست 
نصیر و رشید تلمسانی می باشد. فصل هفتم 
لبان  بر  14ژانویه  انقالب  »روایت  عنوان  با 
متناقض  اجتماعی  پدیده های  تونسی:  زنان 

و نقش آنها« حاصل تالش سميرة الولهازی 
»مشارکت  عنوان  با  هشتم  فصل  می باشد. 
سیاسی و توانمندسازی سیاسی زنان عرب: 
مورد الجزایر« حاصل تالش بورغده وحیده 

می باشد.
این کتاب در قطع وزیری، در 191 صفحه در 
سال 01/01 /2014 م در بیروت - لبنان به 

چاپ رسیده است.

منبع: 

http://www.alqabas.com
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 زمان: ۱2- ۱3 / مارس / 20۱4
مکان: منطقة خضراء - بغداد

برگزارکننده: دولت عراق 
   این کنفرانس با حضور 50 کشور و نمایندگانی 
از سازمان ها و مؤسسات بین المللی، نمایندة 
سازمان ملل، نمایندة اتحادیة اروپا، اتحادیة 
فارس  خلیج  همکاری های  سازمان  عرب، 
دعوت شدگان  تنها  و  شد  برگزار  بغداد  در 
بودند.  قطر  و  سعودی  عربستانی  آن  غایِب 
کنفرانس  این  برگزارکنندة  عراقی  مقام های 
این  در  سوریه  کشور  حضورنداشتن  دلیل 
در  سوریه  عضویت  تعلیق  را  کنفرانس 
اتحادیة عرب دانستند و خاطر نشان کردند 

این کشور در کنفرانس بغداد حضور ندارد و 
مقام های سوری هم علت غیبت کشورشان 
می کنند.  درک  کاماًل  را  کنفرانس  این  در 
غیبت  علت  که  باورند  این  بر  کارشناسان 
تمایل نداشتن  عربستان،  و  قطر  کشور  دو 
آن  از  است،  تروریسم  با  مبارزه  برای  آن ها 
از دست  بارها  این،  از  پیش  عراق،  گذشته، 
داشتن این دو کشور در عملیات تروریستی 
در شهرهای عراق پرده برداشته بود. "سامی 
قانون  دولت  ائتالف  نمایندة  العسکری" 
گفت: دولت عراق ده ها مدرک و سند برای 
اثبات حمایت قطر و عربستان از تروریسم در 
دست دارد، و این مدارک به غیر از فتواهای 

اولین کنفرانس بین المللی بغداد برای مبارزه با تروریسم

مؤتمر البغداد الدولی االول لمكافحة االرهاب 
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گروه های  برای  پول  جمع آوری  و  تکفیری 
تروریستی است که به صورت علنی صورت 
بر  چشم  به راحتی  عربستان  دولت  و  گرفته 

آن می بست.
وی خاطرنشان کرد: خودداری این دو کشور 
تروریسم  با  مبارزه  کنفرانس  در  حضور  از 
برای  کنفرانس  این  زیرا  نبود؛  عجیب 
کشور  دو  این  نقش  ضمنی  محکوم کردن 
در حمایت از تروریسم برگزار شد و آن ها از 

حضور در آن شرم داشتند.
عربستان  بودیم  امیدوار  ما  افزود:  العسکری 
در این کنفرانس شرکت می کرد به خصوص 
گروه های  تحریم  با  خوبی  گام های  که 

تروریستی برداشته است.
پارلمان  خارجی  سیاست  کمیسیون  عضو 
به  امارات  اعتراض  به  اشاره  با  عراق 
محکوم کردن  دربارة  مالکی  نوری  اظهارات 
اعتراض  این  که  عربستان خاطرنشان کرد، 
ابراز  سعودی  عربستان  فشار  تحت  احتمااًل 
می داند  به خوبی  است؛ چراکه  امارات  شده 
حامی  گذشته  سال های  طی  عربستان  که 

تروریست ها درعراق بوده است.
در  عربی  متحدة  امارات  اقدام  العسکری 
مواضع  به  اعتراض  و  عراق  سفیر  احضار 
حمایت  از  انتقاد  خصوص  در  مالکی  نوری 
بار  تاسف  امری  را  تروریسم  از  عربستان 
همراه  به  این کشور  که  به خصوص  خواند 

صبحت  عربستان  از  نمایندگی  به  بحرین 
کردند.

با  مبارزه  بین المللی  کنفرانس  افتتاحیة 
المالکیˈ  ˈنوری  سخنرانی  با  تروریسم 
کرد.  آغاز  را  خود  کار  عراق  وزیر  نخست 
را  کنفرانس  این  سخنرانی  این  در  مالکی 
تجربیات  تبادل  و  همکاری  برای  مبنایی 
تروریسم  خطرناک  پدیدة  با  مقابله  برای 
از  عراق  اینکه  بر  تأکید  با  ایشان  دانست. 
اولین کشورهایی است که به نیابت از جهان 
به مبارزه با تروریسم پرداخته است و تعداد 
کشته شدگان توسط تروریسم در عراق برابر 
با آمار جهانی است. مالکی همچنین از خنثی 
تروریست ها  طرح های  از  بسیاری  کردن 
اشاره  با  ایشان  داد.  ناامنی خبر  ایجاد  برای 
تروریسم در سوریه گفت: سوریه  به مسئلة 
به بزرگ ترین مکان تجمع تروریسم جهاني 
تبدیل شده است و این هجمة تروریسم در 
نهایت به اروپا و امریکا خواهد رسید و آنجا 

را ویران خواهد کرد.
به  اشاره  با  سخنرانی  ادامة  در      مالکی 
حمایت برخي مؤسسات در پرورش تروریسم 
از  حمایت  در  فراوانشان  اموال  صرف  و 
تروریسم گفت: متأسفانه تروریسم به ابزاري 
گروه ها  برخي  خواسته هاي  تحمیل  براي 
منطقة  اساسی  مشکل  امروز  و  شده  تبدیل 
خاورمیانه تروریسم است. مالکی تصریح کرد 
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تروریسم سکوت  با  مقابله  هر کسی که در 
کند در جنایت ضد انسانی شریک جرم است. 
دیگر سخنان  در بخش  وزیر عراق  نخست 
خود با اشاره به تحوالت سوریه گفت عراق 
نیز تحت تأثیر این مسئله قرار دارد و تأخیر 
در حل بحران این کشور را به معنای نابودی 
گفت:  و  دانست  کشور  این  تقسیم  و  کامل 
انتقال  به  سوریه  در  جنگ  متوقف نشدن 
تمامی کشورها منجر می شود،  به  تروریسم 
نخست وزیر عراق از جامعة جهانی خواست 
با  مبارزه  برای  را  فوری  بازدارندة  تدابیر  که 

تروریسم اتخاذ کند.
که  می کنند  گمان  برخی  افزود:  مالکی 
و  سنی  میان  درگیری  عراق  در  درگیری ها 
شیعه است اما در واقع درگیری ها در عراق 
علیه تروریسم کوری است که هیچ تفاوتی 

میان سنی و شیعه قائل نیست.
سخنانی  در  هم  عرب  اتحادیة  نمایندة 
برای  کشورها  همة  همکاری  خواستار 
خشکاندن ریشه های تروریسم و منابع مالی 
مبارزه  کرد  اعالم  حال  عین  در  و  شد  آن 
برای  سیاسی  ارادة  طریق  از  تروریسم  با 
ریشه کنی آن امکان دارد و مبارزه از طریق 
و  دالیل  و  نیست  کافی  قانونی  و  امنیتی 

عوامل آن باید بررسی شود.
اتحادیة  دبیرکل  معاون  جواد  محمد  فاضل 
به  عرب  اتحادیة  گفت:  هم چنین  عرب 

توافق نامه ای برای مبارزه با تروریسم دست 
یافته و این توافق نامه وارد فاز اجرایی شده 

است.
کشورهای  سیاسی  ارادة  اهمیت  بر  وی 
مبارزه  توافق نامه های  اجرای  برای  همسایه 
با تروریسم تأکید کرد و گفت: محور مبارزه 
طریق  از  بین المللی  همکاری  تروریسم،  با 

مبادلة اطالعات و تجارب است.
تهدید  تروریسم  گفت:  نیز  انگلیس  نمایندة 
همکاری  مستلزم  که  است  بین المللی 

بین المللی برای مبارزه با آن است.
با  عراق  کرد:  خاطرنشان  اوکتم  ادوارد 
 2008 سال  از  چالش ها  خطرناک ترین 
فقط در  در سال 2013 هم  و  است  روبه رو 

یک ماه، حدود هزار نفر کشته شده اند.
طریق  از  تروریسم  شکست  امکان  از  وی 
راهبردی فراگیر ضد این پدیده خبر داد و در 
تأیید سخنان نوری مالکی نخست وزیر عراق 
گفت: بحران سوریه سبب بدتر شدن اوضاع 

امنیتی عراق می شود.

نیکالی مالدینوف نمایندة ویژة بان کی مون 
مبارزه  کنفرانس  در  سخنانی  در  عراق  در 
سخنان  تأیید  در  بغداد  در  تروریسم  با 
کرد:  تأکید  عراق  نخست وزیر  مالکی  نوری 
هیچ  و  داده  قرار  هدف  را  همه  تروریسم 
کشوری وجود ندارد که از این آفت در امان 
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باشد.
برای  چالشی  تروریسم  اینکه  بیان  با  وی 
می رود،  شمار  به  عراق  در  دموکراسی 
خاطرنشان کرد: آگاهی بین المللی در مقابله 

با پدیدة تروریسم در حال افزایش  است.
در  سخنانی  در  نیز  آمریکا  دولت  نمایندة 
در  تروریسم  با  مبارزه  بین المللی  کنفرانس 
با  عراق  ملت  و  دولت  داشت:  اظهار  بغداد 
در  چالش ها  خطرناک ترین  و  بزرگ ترین 

جهان روبه رو است.
خارجه  وزیر  معاون  کورک«  مک  »برت 
آمریکا، گروه تروریستی موسوم به داعش را 
بزرگ ترین و خطرناک ترین چالش پیش روی 
دولت و ملت عراق دانست و گفت: داعش در 
حمالت انتحاری خود از جنگجویان خارجی 
این  می کند.  استفاده  آمده اند،  سوریه  از  که 
می رود  شمار  به  بین المللی  بحرانی  وضع 
سطح  در  هماهنگی  و  همکاری  مستلزم  و 

منطقه ای و بین المللی است.
مقابله  در  همه  داشت:  اظهار  کورک  مک 
آن  اشکال  تمام  با  رویارویی  و  تروریسم  با 
را  عراق  دولت  آمریکا،  و  هستند  مسئول 
تشویق کرده است تا پیشنهاد فراگیری مبنی 
کند  اجرا  را  ساکنان  از  داعش  جداکردن  بر 
تالش های  افزایش  مستلزم  مسئله  این  که 
منظور  به  نظامی  و  سیاسی  اقتصادی، 
آماده سازی ساکنان و حمایت از آن ها است.

رئیس  حکیم  عمار  سید  دیگر،  سوی  از 
برگزاری  عراق،  اسالمی  اعالی  مجلس 
در  تروریسم  با  مبارزه  بین المللی  کنفرانس 
و  توصیف  صحیح  مسیر  در  گامی  را  بغداد 
بر نیاز عراق به همکاری بین المللی جدی و 
حمایت از این کشور در تمام زمینه ها برای 

پیروزی نهایی بر تروریسم تأکید کرد.
زمینة  در  بزرگی  تجارب  عراق  افزود:  وی 
مبارزه با تروریسم دارد و در نبرد مستقیم با 
است  اندوخته  ارزشمندی  تجارب  تروریسم، 
کشورهایی  و  عراق  میان  تجارب  مبادلة  و 
که در زمینة مبارزة با تروریسم در کنفرانس 

شرکت کرده اند، ضرورت دارد.
است  سال ها  عراقی ها  داشت:  اظهار  حکیم 
در جبهة نخست جنگ با تروریسم در جهان 
قرار دارند و این جنگ را با وجود اختالفات 

سیاسی میان خود ادامه خواهند داد.
یک نمایندة پارلمان عراق نیز گفت: مجرم 
صادر  تکفیری  فتاوای  که  کسانی  دانستن 
تروریسم،  منابع  خشکاندن  و  می کنند 
ریشه کنی و متالشی شدن هسته های آن را 

تضمین می کند.
کنفرانس  برگزاری  از  الحکیم  عبدالهادی 
بین المللی مبارزه با تروریسم با حضور تعداد 
عربی،  سازمان های  و  کشورها  از  زیادی 
اسالمی و بین المللی با هدف وضع استراتژی 

واحد برای مبارزه با تروریسم تمجید کرد.



 »
  »

 
 »

  »
 

ب(
عر

ن 
ها

 ج
خیر

ة ا
ید

گز
 بر

ای
ب ه

کتا
ی 

رف
مع

ی )
اس

شن
اب 

کت

65

عملیات  کثرت  داشت:  اظهار  الحکیم 
عمومًا  که  عراق  در  تکفیری  تروریستی 
شیعیان عراق و اقلیت های مسیحی را هدف 
قرار داده تهیه طرح های الزم برای نابودی 

تروریسم را ضروری کرده است.
المللی  بین  موضوع دومین جلسة کنفرانس 
"پژوهش های  بغداد،  در  تروریسم  با  مبارزه 
علمی و روان شناختی تروریسم و شیوه های 
که  توصیه ای  مهم ترین  بود.  آن"  با  مبارزه 
در این جلسات مطرح شد، خشکاندن منابع 
تروریسم و افزایش همکاری بین المللی برای 
مبارزه با این پدیده بود. همچنین مقرر شد 
که دبیرخانه ای برای این کنفرانس، در عراق 

تأسیس شود.
“صفا الشیخ" عضو کمیتة برگزاری کنفرانس 
گفت: با توجه به بایسته های مرحلة کنونی و 
تأکید عراق بر ضرورت جلب همکاری های 
با  مبارزه  برای  بین المللی  و  منطقه ای 
این پدیدة  از طریق محکوم کردن  تروریسم 
تا  شد  تشکیل  کنفرانس  این  بین المللی، 
و  منطقه ای  هماهنگی  و  همکاری  راه های 
بین المللی برای خشکاندن منابع تروریسم را 

چارچوب بندی و نهادینه کند.

در  بین المللی  همکاری  همچنین  الشیخ، 
زمینة تبادل اطالعات و تجربه ها و پذیرش 
از  اعم  جنایتکاران،  تحویل  درخواست 
محکومان و متهمان پرونده های تروریستی 

را خواستار شد.
“قاسم عط" رئیس واحد عملیات در سازمان 
اطالعات عراق نیز خاطر نشان کرد: عراق، 
زمینة  در  واقعی کشورها  و  عملی  همکاری 
خواستار  را  آن  منابع  و خشکاندن  تروریسم 
با  مبارزه  خواهان  آن،  بر  عالوه  و  شد 
پولشویی و مقابله با شرکت هایی شد که به 
طور مستقیم یا غیرمستقیم به حمایت مالی 

از تروریسم می پردازند.
عراق  پلیس  کنفرانس  این  حاشیة  در 
دو  پنجشنبه  روز  صبح  که  کرد  اعالم 
برگزاری  محل  نزدیکی  به  خمپاره  گلوله 
در  تروریسم  با  مبارزه  بین المللی  کنفرانس 
بغداد  اصابت کرد. این کنفرانس در منطقة 
حمایت  آن  از  شدت  به  که  بغداد  الخضراء 
می شود، برگزار شده است و نفوذ به منطقة 
خضراء بغداد شکست امنیتی برای دولت این 

کشور محسوب می شود.
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زمان: 5- 6 / مارس/ 20۱4
 - میره  عبدالرحمن  دانشگاه  مکان: 

الجزایر
برگزارکننده: دانشکدة علوم انسانی 

و اسالمی

مقدمه:
که  کنفرانس  این  موضوع  اصلی  اندیشة 
مدنظر  احیای  و  اجتهاد  روش های  دربارة 
و  انسانی  شناخت  فضای  در  مالک بن نبی 
اجتماعی است، از مفاهیم و محتوای اندیشة 
عمیقی  درک  و  می گیرد.  سرچشمه  مالک 
بحران  از  مالک بن نبی  برداشت  ماهیت  از 

آن  از  برون رفت  برای  برنامه هایی  و  تمدن 
عامل  محوریت  بیانگر  که  می دهد  ارائه 
جغرافیای  است.  بحران  این  در  انسانی 
انسان  و  جدید  انسان  به  نیاز  مالک  اندیشة 
متمدن مربوط است، انسانی که به تاریخی 
شده؛  ناشی  آن  از  تمدن  که  بازمی گردد 
بنابراین اسلوب پژوهش دوبارة تمدن، همان 
بازسازی تربیتی این شخصیت انسانی، برای 
کنونی  وضعیت  از  گذر  بر  آن  توانمندسازی 
و احیای خدمات معنوی، فکری و اجتماعی 
که  است  معتقد  مالک بن نبی  بنابراین  است. 
بررسی  جهت  از  تمدنی  بحران  در  اندیشه 
خارج  تمدن،  سازماندهی مجدد  از جهت  یا 
تحریف  درواقع  انسانی،  عامل  چارچوب  از 

  همایش مالک بن نبی 
                            و الگوی تمدنی در احیای علوم انسانی و اسالمی

ملتقی مالك بن نبي والّنموذج الحضاري في تَْجدید العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
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طرح  چگونگی  در  اشتباه  و  مشکل  ماهیت 
این  است.  آن  به  پاسخگویی  روند  و  سؤال 
تأیید روشمند، نقش مهمی در ترسیم نقشة 
شناختی و مفهومی اندیشة مالک بن نبی دارد؛ 
زیرا میزان توجه به آن، بیش از علوم ریاضی 
علوم  دستاوردهای  به  مربوط  طبیعی،  و 
مالک،  دغدغة  است.  اجتماعی  و  انسانی 
انسانی  علوم  میان  را  پلی  واداشت  را  او 
خالل  در  امر  این  نهد.  بنا  طبیعی  علوم  و 
الگوی تحلیلی تمدنی وی به عنوان ترکیبی 
انسانی  معرفت  شاخه های  که  است  اصولی 
معرفتی  سازماندهی  میان  را  اجتماعی  و 
تفسیری  قدرت  و  می آورد  گرد  تمدنی  و 
تمدن  مشکالت  حل  برای  را  اصولی  و 

مرحلة  از  مالک بن نبی،  بنابراین  می بخشد. 
به  غربی  اجتماعی  و  انسانی  علوم  دریافت 
آن  مفاهیم  و  روش ها  به کارگیری  مرحلة 
نقشة  ترسیم  و  تمدن  مشکالت  تعیین  در 
تاریکی عقب ماندگی  از  برای خروج  کلیدی 
به نور تمدن و نیز از انسان ضعیف و ناتوان 
به انسان کاملی گذر کرد که میان تالش ها، 
آرمان ها و نیازهای اساسی اش جمع می بندد. 
درخور  تفکیکی  دیدگاه های  که  همان گونه 
توجهی را دربارة این علوم مطرح می نماید. 
شناختی  دیدگاه  و  افق  در خالل  علوم  این 
و  قیود  همة  با  غربی،  افق  یعنی  تمدنی 
ویژگی های فرهنگی آن است. وی دریافت 
این علوم انسانی و اجتماعی، علومی معنوی 
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علومی  نه  هستند،  فهم  و  درک  نیازمند  و 
مادی که تفسیر و تحلیلی را بطلبند. عالوه 
و  فلسفی  احیای  به  مالک  واقعیت،  این  بر 
این  برای  و  بود  متمایل  تربیت  روشمند 
احیای روح پرورش، ابزارهای تحلیل فلسفی، 
روان شناختی، اجتماعی و تاریخی را با هدف 
می برد.  کار  به  جدید  تربیتی  الگوی  ساخت 
سمت  به  را  اجتماعی  و  انسانی  علوم  وی 
خروج  مطمئن  ابزار  به عنوان  تربیتی  طرح 
جهت دهی  تمدنی  سردرگمی  و  تشویش  از 
شخصیت سازی  برای  راهی  را  آن  و  نمود 
و  جامع  صورت  به  مسلمان  انسان  دوبارة 
دانست.  تمدنی  و  علمی  اهداف  با  و  کامل 
و  انسانی  علوم  چشمگیر  وجود  بنابراین، 
اجتماعی در طرح مالک، حضوری است که 
ویژگی های روشمند و شناختی در آن دیده 
غربی  انسانی  علوم  عمیق  فهم  و  می شوند 
با به کارگیری دستاوردهای آن، تفکیک  را 
ارزش های  بازتولید  و  شناختی  روش های 
فکری  فرهنگ  و  میراث  در  موجود  انسانی 
برای  دوباره  شروع  به ویژه  اسالمی  تمدن 
طرح عمران بشری ابن خلدون بازتاب نمود. 
وی شاخه های معرفت انسانی از قبیل تاریخ، 
فلسفه، منطق، جامعه شناسی را برای خروج 
همین  به  کرد.  وارد  آن  در  تمدن،  افول  از 
سبب، برای درک تولید و تالش های وی در 
از اسلوب  انسانی و اجتماعی، استفاده  علوم 

فهم  برای  علوم  این  به کارگیری  در  وی 
نیز اشاره به اسلوب های  مشکالت تمدن و 
این  برگزاری  به  تمدن  دوبارة  توانمندسازی 

کنفرانس اقدام نمودیم.

مسئلة کنفرانس:
اجتماعی  و  انسانی  علوم  تمدنی  نگاه      
عملی  طرحی  نمود،  ایجاد  مالک بن نبی  که 
را برای تعیین مشکالت تمدن و احیای روح 
آن به وجود آورد. همچنین درون این طرح، 
اوضاع  و  اندیشه  اصالح  برای  را  برنامه ای 
شناختی  مؤلفه های  بنابراین  داد.  جای  آن 
کلی برای طرح دیدگاه تمدنی علوم انسانی 
طرح  این  ویژگی های  چیست؟  اجتماعی  و 
تالش های  میان  در  آن  جایگاه  کدامند؟ 
هدفمندی  روش  کجاست؟  عمومی  اصالح 
که مالک بن نبی برای به کارگیری روش های 
آن  تحلیلی  مفاهیم  و  ابزارها  انسانی،  علوم 
نمادهای  جست وجوی  و  بازخواست  در 
جهان  در  انتشاریافته  زوال  و  عقب ماندگی 
اسالم به کار برد، چیست؟ آیا از خلق علمی 
قبال  در  دیدگاهش  در  مالک بن نبی  ویژة 
وظیفة علوم انسانی و اجتماعی اثری وجود 
دارد؟ روش های نوآوری و تولید مالک بن نبی 
چیست:  انسانی  علوم  شاخه های  در 
تمدن،  فلسفة  اجتماعی،  علوم  روان شناسی، 
یا  الهیات  مردم شناسی،  تربیتی،  نظریه های 
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غیره؟ زیرساخت های الگوی شناختی مدنظر 
وی در تأسیس علوم انسانی و اجتماعی که 
راه و روش خود را به دور از روش شناختی 
زمینة  چگونه  کدامند؟  می نمود،  طی  عربی 
را فراهم می کند  تربیتی بستری  پرورشی و 
و  انسانی  علوم  دستاوردهای  آن  در  که 
تمدنی  نقش  سرگیری  از  برای  اجتماعی، 
یابند؟  ارتباط  یکدیگر  با  مسلمان  انسان 
کمک  به  مالک بن نبی  که  اسلوبی  و  روش 
فرهنگی  ویژگی های  میان  توانست  آن 

انسانی  علوم  الجزایر، 
نیز  و  غربی  اصالت  با 
موجود  چالش های 
چیست؟  کند،  تجمیع 
مؤلفه های  چگونه  وی 
افق و دیدگاهی تمدنی 
کرد  ایجاد  را  انسانی 

گفت وگوی  دربارة  نظریه پردازی  در  که 
فرهنگ ها و نهادینه سازی فرهنگ برادری، 
ملت ها  میان  تمدنی  همزیستی  و  همیاری 
اجتهاد  این  آیا  آخر:  در  و  می یایند؟  نمود 
 - مالک بن نبی  ویژة  شناختی  و  روشمند 
اجتهادی که به اوضاع کنونی الجزایر مرتبط 
مکتب  تأسیس  دربارة  اندیشیدن  به  است- 
الجزایری در علوم انسانی و اجتماعی منجر 

نمی شود؟    

اهداف کنفرانس:
)استادان،  جدید  نسل های  -توانمندسازی 
و دست اندرکاران(  پژوهشگران  دانشجویان، 
که  تمدنی  شناختی  الگوی  از  آگاهی  در 
در  نوآوران  از  یکی  به عنوان  مالک بن نبی 
در  آنها،  روش های  و  معرفتی  زمینه های 
عرصه های علوم انسانی و اجتماعی گسترش 

داد؟
-شناساندن علوم انسانی در الجزایر از رهگذر 
تالش های مالک بن نبی و نیز میزان اهمیت 
ارتباط موضوعات علوم 
اجتماعی  و  انسانی 
موجود  مشکالت  با 
میراث  و  فرهنگ  در 
ایفای  برای  الجزایر، 
وظیفة  و  تمدنی  نقش 

پرورشی خود.
- آگاهی یافتن از ویژگی روشمند مالک بن نبی. 
تقابل  جنبه های  بررسی  خالل  از  امر  این 
و  طبیعی  علوم  دستاوردهای  و  آن  میان 
صورت  وی  اسلوب  ویژگی های  بیان  نیز 
و  ساختاری  ویژگی های  مانند  می گیرد، 
تکاملی، ارتباط با اوضاع موجود و دسته بندی 
دقیق نظریاتش در میان شاخه های معرفت 
اساسی و اجتماعی و نیز بیان ارزش تحلیلی 

و وظیفة اجرایی آن.
نظریه پردازی  از  مالک بن نبی  تبدیل طرح   -
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به  هدف  این  علمی  ساختار  بر  تمرکز  به 
که  پیشرفته  تربیتی  روش های  صورت 
همراه  به  انسان  توانمندسازی  هدفشان 
تجدید نظر و اصالح وظایف مهم انسان در 

تاریخ می باشد.

محورهای کنفرانس:
در  اجتماعی  و  انسانی  علوم  اول:  محور 

مسائل و مشکالت تمدن
1. پدیدة انسانی و مشکل تمدن

در ساختارهای  اجتماعی  و  انسانی  علوم   .2
نوگرایی و تجدد غربی 

الگوهای  در  3. مسئلة ویژگی و جهان بینی 
شناختی علوم انسانی و اجتماعی

قدرت  و  تمدن  کژی های  و  مشکالت   .4
آنها:  شناسایی  در  اجتماعی  و  انسانی  علوم 

جست وجوی روش و اسلوب

اصولی  الحاقات  و  تکمله ها  دوم:  محور 
مالک بن نبی در علوم انسانی و اجتماعی

1. ترکیب روش و تکامل بخشی به واژگان 
تحلیلی در درک پدیدة انسانی

پدیدة  مادی  تفسیر  حدود  و  میزان   .2
جست وجوی مفهوم و معنا در هستی توسط 

انسان
مماثلت  و  )استعاره(  وام گیری  ابزارهای   .3
)شباهت( میان دستاوردهای علوم طبیعی و 

ریاضی و علوم انسانی
4. شروع دوبارة اقدامات روشمند خلدونی در 
بازخواست تاریخ و بررسی عوامل سستی و 

افول توسط مالک بن نبی 

نوآوری  و  ابداع  روش های  سوم:  محور 
مالک بن نبی در علوم انسانی و اجتماعی 

به  تمدن  رهگذر  از  تحلیل  و  تفسیر   .1
انسانی  علوم  برای  شناختی  الگوی  عنوان 

و اجتماعی
2. تحلیل روان شناختی در چارچوب تمدن

3. جامعه شناسی و ویژگی تمدنی و فرهنگ 
جوامع

در  تفسیر  و  تحلیل  تنها  به عنوان  تمدن   .4
تاریخ شناسی

5. اندیشة دینی و تمدن، نقش آن در الهیات
6. اتحاد سیاست و اخالق در افکار و مسائل

و  تربیتی  احیای  فلسفة  چهارم:  محور 
بازسازی تمدن توسط انسان

بازسازی  به  انسان  توسط  تمدن  ایجاد   .1
نظریة تربیتی بستگی دارد.

2. تربیت و پرورش علمی، اصولی و هدفمند 
است.

3. وحدت اندیشة دینی و تأثیر تربیت
مالک بن نبی:  پرورشی  نظریة  پایه های   .4
ماهیت انسان، طبیعت جامعه، جوهر شناخت 
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و ماهیت اهداف ارزشمند تربیت

تمدن  افق  و  مالک بن نبی  پنجم:  محور 
انسانی

1. چندفرهنگی و چند دینی بودن در اندیشة 
مالک بن نبی

و  برادری  طرح  فرهنگ ها:  گفت وگوی   .2

همیاری
روشمند  های  تالش  سرگیری  از   .3

مالک بن نبی در علوم انسانی و اجتماعی
اندیشة  4. ادامة تالش های مالک بن نبی در 

معاصر: طبقه بندی شناختی
انسانی  علوم  در  الجزایری  مکتب  ایجاد   .5

و اجتماعی
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 –  13 مطابق   2014 / مارس  زمان: 6-4/ 
15/ اسفند / 1392

مکان: طنطا - مصر
و  »طنطا«  حقوق  دانشکدة  برگزارکننده: 
دانشگاه   - اسالمی  دانشگاه های  اتحادیة 
محمد  االزهر  ریاست  اشراف  تحت  االزهر 

الطیب1

مقدمه:
عرب  جهان  تاکنون،   2011 سال  ژانویة  از 
سیاسی  و  اجتماعی  جنبش های  شاهد 
»بهار  به  اوضاع  این  است.  بوده  بی نظیری 
سیستم  آن  پی  در  و  شد  معروف  عربی« 

1. http://www.masress.com

تغییر  عربی  کشورهای  برخی  در  حکومتی 
که  است  مصر  کشور  آنها  جملة  از  یافت. 
اوضاع موجود در آن به تغییر قانون اساسی 
و دیگر قوانین نظام حکومتی منجر گردید. 
از  یکی  جمهوری  ریاست  مقولة  بی تردید 
زیرا  است؛  سیاسی  نظام  هر  مهم  عناوین 
دشواری و احکام خاص خود را دارد. با توجه 
به خصوصیات هر نظام و پایه های آن، نوع 
ریاست  می شود.  تعیین  جمهوری  ریاست 
دولت  سیادت  و  برتری  نماد  جمهوری، 
رئیس جمهور  شخص  در  آن  ارادة  که  بوده 
خالصه می شود؛ اما در نظام های پادشاهی، 
پارلمانی،  نظام های  در  و  پادشاه  شخص 
در  و  هستند  نماد  رئیس جمهور  یا  پادشاه 

مؤتمر »النظام القانونى لرئيس الدولة فی الدساتير السياسية
نظام حقوقی برای رئیس دولت در قانون های اساسی سیاسی
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عملی  و  فعلی  صالحیت  نخست وزیر  واقع 
را داراست. اما در نظام اسالمی، خلیفه نماد 
کسی است که تمامی صالحیت های دولت 

را دارا می باشد.
دانشکدة حقوق طنطا و اتحادیة دانشگاه های 
اسالمی با اعتقاد به نقشی که در مشارکت 
نظام  معرفی  در  عربی  و  مصری  جامعة 
و  اسالمی  فقه  در  دولت  ریاست  قانونی 
گرفتند  تصمیم  دارند،  انسانی  نوین  اندیشة 
تا دومین همایش علمی بین المللی دانشکده 
ـ با مشارکت اتحادیة دانشگاه های اسالمی 
ـ را به بررسی مرکز قانونی رئیس دولت در 
سیاست قانونی و قانون اساسی به طور ویژه 
از  می توان  را  موضوع  این  دهند.  اختصاص 

عنوان اصلی همایش نیز دریافت.
محورهای همایش:

فقه  در  دولت  رئیس  انتخاب  اول:  محور 
رئیس  انتخاب   .1 قانون وضعی:  و  اسالمی 
دولت از طریق بیعت، 2. انتخاب رئیس دولت 
به شیوة انتخاب جانشین، 3. انتخاب رئیس 
)صاحبان  و عقد  اهل حل  واسطة  به  دولت 
طریق  از  دولت  رئیس  انتخاب   .4 نفوذ(، 
انتخاب   .5 مستقیم،  و  محرمانه  رأی گیری 
تطبیقی  قانونی  نظام های  در  دولت  رئیس 
ج:  پارلمانی.  نظام  ب:  ریاستی.  نظام  )الف: 

سایر نظام ها(
محور دوم: نقش رئیس دولت در پاسداری از 
دین و حمایت از عقاید دینی در فقه اسالمی:
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 .2 دینی،  عقاید  از  حمایت  در  او  نقش   .1
رئیس  نقش   .3 عباداتة  اقامة  در  وی  نقش 
دولت در اجرای حکم زکات، 4. نقش او در 
 .5 نهی ازمنکر،  و  امربه معروف  هیئت  اقامة 
رئیس  نقش   .6 مرزها،  حفظ  در  وی  نقش 
دولت در پیمان امنیت، 7. نقش او در استقرار 

امنیت.

اساسی  قانون  در  دولت  رئیس  سوم:  محور 
جدید مصر

اساسی  قانون  در  دولت  رئیس  جایگاه   .1
در  دولت  رئیس  اختیارات   .2 مصر،  جدید 
مسئولیت   .3 مصر،  جدید  اساسی  قانون 

رئیس دولت در قانون اساسی جدید مصر.

در  دولت  رئیس  اختیارات  چهارم:  محور 
اوضاع غیر عادی

1. اختیارات رئیس جمهور در تعیین امور آزاد 
ریاست  صالحیت  و  اختیارات   .2 مباح،  و 

و  اختیارات   .3 اعالم جنگ،  قبال  در  دولت 
اضطراری  اعالم وضعیت  در  صالحیت وی 
)مضمون، چارچوب و نظارت قضائی بر آن(.

در  دولت  رئیس  والیت  پایان  پنجم:  محور 
فقه اسالمی و قانون وضعی

1. پایان طبیعی با اتمام مدت انجام وظیفه 
طریق  از  والیت  پایان یافتن   .2 فوت،  یا 
برکناری )از دست دادن یکی از شروط الزم 
برای والیت یا ارتکاب جرم و خیانتی بزرگ(

رؤسای همایش: 
حقوق  استاد  السالم:  عبد  جعفر  دکتر   .1
دانشگاه های  اتحادیة  کل  مدیر  و  بین الملل 

اسالمی.
استاد  شاهین:  عبدالنبي  اسماعیل  دکتر   .2
حقوق مدنی و معاون سابق رئیس دانشگاه. 
فقه  استاد  قزامل:  رجب  سیف  دکتر   .3

تطبیقی و رئیس دانشکده.
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    مرکز مطالعات و پژوهش های انسانی و 
اجتماعی وجدة، در نظر دارد اولین همایش 
گسترش  و  "ویژگی  موضوع  در  بین المللی 
میراث و فرهنگ کالمی در غرب اسالمی" 
را برگزار نماید. در معرفی این همایش آمده: 
اندلس  در  علوم  تاریخ،  از  برهه ای  در      
آنها  به  زیادی  توجه  عالمان  و  شد  شکوفا 
داشتند. میراث اسالمی غرب چه در دوران 
دقت،  با  رکود  دوران  در  چه  و  شکوفایی 
قدرت  و  جامعیت  اسلوب،  تنوع  عمق، 
روش هایی  و  نظریه ها  بیشترین  دربرگرفتن 
متمایز گردید که تمدن های انسانی در نتیجة 
غرب  مسلمان  دانشمندان  گرایش  و  تمایل 
تجربه  گوناگون  تمدن های  و  فرهنگ ها  به 
علمی  نهادهای  و  مؤسسات  وجود  نمودند. 

معتبر، قوت بخش این نهضت علمی بود که 
آن  شاهد  غرب  در  اسالمی  مختلف  مراکز 
بودند؛ نهادهایی که سند علمی را به اعتبار 
معرفت شرعی  از شروط کسب  یکی  اینکه 
و ضامن استمرار پیوند تمدنی میان غرب و 
این  است.  کرده  است، حفظ  اسالمی  شرق 
مسجد  و  قرویین  جامع  مسجد  به  جریان 
به عنوان مهم ترین  جامع قیروان در مغرب 
اصالت  گواه  که  بازمی گردد  علمی  مراکز 
می باشند،  غرب  اسالمی  میراث  عمق  و 
امت  یاری  در  بزرگی  نقش  که  مراکزی 
اسالمی و دعوت دانشمندان به آن داشته اند.

و  اجتهاد  وحدت  از  آگاهی  با  بنابراین، 
مطالعات  مرکز  در  اسالمی  علوم  در  تجدید 
و پژوهش های انسانی و اجتماعی در وجده 

همایش بین المللی در شهر وجدة با موضوع: 

                                                  میراث و فرهنگ کالمی در غرب اسالمی
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به  نیاز  اسالمی غرب،  میراث  اهمیت  نیز  و 
بررسی  به  توجهات  ساختن  متمرکز  و  احیا 
و مطالعة آن- که نظریات زیادی را در فکر 
موضوع  دارد-  انسانی  اجتماع  و  سیاست  و 
به  که  بین المللی  همایش های  برگزاری 
و  ارزشمند  میراث  این  از  ابعادی  بررسی 
تجدیدی  مسائل  و  ویژگی ها  روش ها،  بیان 
میراث  توسعة  گردید.  مطرح  می پردازد،  آن 
دربرگرفتن  برای  غرب  اسالمی  فرهنگ  و 
و  شرعی  معرفت  مختلف  شاخه های 
مقدس  متون  به  مرتبط  خواه  است؛  عقلی 
این  بنابراین،  علوم.  صرف  یا  باشد  دینی 
ابعاد علوم  به بررسی  اول  همایش در وهلة 
تأثیر  و  گسترش  که  می پردازد  اسالمی 
اطالع  سبب  به  امر  این  داشته اند.  بیشتری 
و  زمینه  این  در  مسلمانان  نوآوری های  از 
است  روشمندی  و  واقع گرا  علمی  قوانین 
کسی  شده اند.  افزوده  انسانی  تفکر  به  که 
که میراث اسالمی غرب را بررسی می نماید، 
اسالمی  میراث  این  تفاوت های  فهم  برای 
عظیم همچون اصالت و جدیت و ابتکار، به 
دقت در مسائل آن می نگرد؛ خواه مرتبط به 
موضوعات باشد یا راه های پرداختن به آنها یا 
ویژگی ها. در زمینة مطالعات قرآنی و حدیثی، 
در  گرفتند.  شکل  تفسیر  در  مهمی  مکاتب 
میراث  نیز  اصولی  و  فقهی  مطالعات  زمینة 
مطلق  اجتهادات  غرب  اسالمی  فرهنگ  و 

مطالعات  در  و  داشتند  متفاوت  نظریات  و 
کالمی به دیدگاه جمع گرایانه و واقع گرایانه 
نقل  آن  در  که  به گونه ای  گردیدند،  متصف 
با عقل همراه شده و عالوه بر آن می توان 
اندیشه توسط متکلمان  از دقت به کارگیری 
از  نتایج  با کسب  نام برد که  اسالمی غرب 
مقدمات و کشف ابهامات مشهور شدند. امید 
است این همایش علمی بین المللی، ابعادی 
غرب  اسالمی  کالمی  فرهنگ  و  میراث  از 
را بررسی کند و به بسیاری از پرسش های 

مرتبط با شرایط کنونی ما پاسخ دهد.

محورهای همایش:
غرب  در  کالم  درس  مواد  -روش های 

اسالمی
فرهنگ  و  میراث  در  کالم  علم  -مشکالت 

اسالمی غرب
-اصطالح علم کالم در غرب اسالمی

-تعلیل علم کالم در غرب اسالمی
اصولی  مطالعات  در  -تأثیر روش علم کالم 

غرب اسالمی
زبان شناسی  مطالعات  در  کالم  علم  -تأثیر 

غرب اسالمی
-جریان های کالمی در غرب اسالمی 

-نگارش کالمی غرب اسالمی
و  اسالمی  غرب  در  اشعری  -مذهب 

موضوعات فکری معاصر
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زمان: 29 – 30 / مارس/ 20۱4
مکان: رباط - مغرب

و  تحقیقات  مؤسسة  برگزارکننده: 
مطالعات مؤمنان بدون مرز

در  راشدین"  خلفای  "خالفت  اصطالح      
معاصر،  و  سنتی  اسالمی  سیاسی  ادبیات 
فاصلة  در  که  می شود  اطالق  حکومتی  به 
زمانی بین وفات پیامبر اکرم )ص( در سال 
)ع(  علی  حضرت  شهادت  و  هجری   11
برقرار بود. البته دوران حکومت خلیفة اموی 
عمربن عبدالعزیز نیز به آن ملحق می گردد. 

   با استناد به تحوالت تاریخی و فرهنگی 
بسیاری که اسالم در نیمة اول با آن مواجه 
نظام  به  راشدین  خلفای  خالفت  نظام  بود، 
اسالمی سیاسی و شرعی تبدیل شد و این 
اندیشة  متون  بیشتر  از  که  است  موضوعی 
سیاسی اسالمی پیشین به دست می آید. در 
از  نظامی  هر  در  بودن  اسالمی  راستا،  این 
کشورهای عربی و اسالمی پس از حکومت 
نظام  از  یا دوری  نزدیکی  میزان  با  راشدین 
گفت  باید  می شد.  سنجیده  شرعی  خالفت 
به  معاصر  عربی  جهان  در  خالفت  مطالبة 
اعتبار یک نظام حکومتی و از جانب برخی 

 الخالفة الراشدة فریضة شرعية أم اجتهاد سياسي؟

خالفت راشدی: واجب شرعی یا اجتهاد سیاسی؟
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کمال  که  بازنمی گردد  عللی  به  مبلغان 
عرب  آرمان های  تحقق  قدرت  و  سیاسی 
می کشد،  تصویر  به  را  رفاه  و  پیشرفت  در 
بلکه اساسًا به این موضوع مربوط است که 
فریضه ای اخالقی و واجبی شرعی است که 
برخی  و  صحابه  نظر  اتفاق  از  را  اعتبارش 
می گیرد؛  )ص(  پیامبر  به  منتسب  احادیث 
عرب  جهان  در  سیاسی  درگیری  که  امری 
چارچوب  به  اجتهاد  و  منافع  چارچوب  از  را 
اعتقاد به همة خطرها و تهدیدات آن تبدیل 
این  در  مطرح شده  اساسی  سؤال  می کند. 
طور  به  خالفت  نظام  آیا  است:  این  راستا 
ارکان  که  است  شرعی  فریضه ای  واقعی 
کج فهمی  به  یا  می کند  کفایت  آن  اصولی 
اجتهادی  طبیعت  ماهیت  که  گردیده  دچار 

نظام خلفای راشدین را نادیده می گیرد؟
رهگذر  از  دارد  نظر  در  همایش  این       

محورهای زیر به این موضوعات بپردازد:
اسالم گرایان  دیدگاه  از  خالفت  مفهوم   .1
)از الگوی سلفی گرایی غیرواقعی و وهمی تا 

مطابقت میان خالفت و نظام فدرالی(
)منظور  الگو  مسئلة  و  خالفت  مفهوم   .2
به  راشدین  خالفت  الگوی  که  است  این 
برای  که  می کند  اشاره  فراوانی  امکانات 
مثال "ماوردی" در "األحکام السلطانية" از 
نظریه پردازی  گرایش  را  آن  و  برده  نام  آن 
)مانند  دانسته  خالفت  برای  آینده  اسالمی 

سلطنتی  حکومت  نظریه پردازان  با  و  غزالی 
در دربارهای پادشاهی(

)که  نقد  تا  ریشه یابی  از  خالفت  تئوری   .3
که  می شود  مواجه  دیدگاه هایی  با  سویی  از 
خالفت را ضرورتی حقیقی و بلکه فریضه ای 
رشید  محمد  مانند  می دانستند،  دینی 
أبی األعلی  و  قطب  سید  البنا،  حسن  رضا، 
منتقدان  با  نیز  دیگر  سویی  از  و  المودودي 
عبداهلل  و  عبدالرزاق  علی  همچون  خالفت 

العروي روبه رو بودند(.
آن  حقیقی  آثار  و  خالفت  نظام  حکم   .4
اوضاع  در  خالفت  نظام  که  )مسائلی 
مطرح  را  آنها  کنونی  و  جدید  بین المللی 
می کند: مسئلة عینیت بخشی دینی از رهگذر 
قدرت  توزیع  مسئلة  سیاسی،  موضوعات 
قانون گذاری،  مسئلة  قدرت ها،  جدایی  یا 
به عنوان  بین المللی  قانون  و  مسئلة خالفت 
محدودیت ها و قیود کشور در جهان کنونی(.

خلفای  خالفت  با  متفاوت  دیدگاهی   .5
راشدین )در اینجا برای بیان امکان برخورد 
و  اصل  در  سیاسی  عملکرد  ارزش های 
مدنیت  حیث  از  جدید  دولت  ارزش های 
عملکرد  و  اقدام  اصل  این  به  آن،  تاریخ  و 
سیاسی در عهد خلفای راشدین و نیز نتایج 

آن پرداخته می شود(.
در جلسة افتتاحیة این نشست دکتر عبداالله 
السطی سخنرانی خود را با عنوان "حکومت 
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اسالمی  جنبش های  دیدگاه  از  خالفت 
مغربی"  ارائه کرد. ایشان در سخنرانی خود 
با استناد به اوراق منتشر شدة جنبش توحید 
و اصالح و جماعت عدل و احسان به دیدگاه 

آنها دربارة خالفت و جایگاه آن پرداخت.
در این نشست، دکتر احمد الکاتب1 با طرح 
دربارة  انتقادی  دیدگاه  بیان  به  سؤاالتی 
خالفت از نظر مفهوم و ساختار پرداخت که 
برخی از سؤاالت عبارت اند از: آیا در اسالم 
یا  دارد؟  وجود  برای خالفت  معینی  ساختار 
ساختار آن در طول تاریخ با الهام از اجتهاد 
می آید؟  وجود  به  مختلف  اوضاع  و  سیاسی 
آیا برپایی این ساختار حکومت در این زمان 
نظام  این  ویژگی های  است؟  شرعی  واجب 
یا  است  ثابت  آن  ویژگی های  آیا  چیست؟ 

متغیر؟ 
به  الحري  عبدالنبي  استاد  جلسه،  ادامة  در 
بحث تحلیلی و انتقادی دربارة رسالة دکترای 
عبداهلل أحمد النعیم با عنوان "سکوالر بودن 

حکومت و اسالمی بودن جامعه" پرداخت.
در جلسة اول دکتر عبدالواحد العلمي با اشاره 
به سقوط خالفت اسالمی )خالفت عثمانی( 
در سال 1924م گفت: آیا سقوط خالفت در 
نزد فقها و فعاالن سیاسی که به آن احتجاج 
نویسندگان  از  و  عراقی  نویسندگان  از  الکتاب  احمد   .1 
در  است که چندین کتاب  افرادی  از  ایشان  است.  غرب زده 
و  است  نوشته  امامت  بحث  در  به خصوص  تشیع  عقاید  رد 
کتابی هم دربارة انکار وجود مبارک امام زمان )عج( نوشته  
نوشته  او  افکار  بر  ردیه هایی  نیز  شیعه  علمای  جانب  از  که 

شده است. 

می کنند، سقوط نمونة خالفت بوده با وجود 
وجوب دینی و فقهی آن یا سقوط الگویی از 
شرعیت بوده است؟ به عبارت دیگر، احتجاج 
این افراد بر ضد سقوط شرعیت است یا بر 

ضد تغییر الگوی شرعی و تبدیل آن است؟
 – دربارة  این همایش مباحثی  همچنین در 
قدسیت نداشتن خالفت و اینکه نظام خالفت 
است،  داشته  نقایصی  و  نبوده  کاملی  نظام 
مفهوم  مغرب،  کشور  در  سیاسی  اندیشة 
خالفت در قرآن و در معجم های لغوی قبل 
از مخلوط شدن آن ها به گرایش های مذهبی 
که  مذهبی  تأویالت  با  خالفت  معنای  و 
ایدئولوژی مذهبی در خدمت فرق  به عنوان 
جنبش ها  نیز  اکنون  و  است  بوده  مذهب  و 
و احزاب اسالمی و سلفی خالفت را مبنای 
اهداف  و در جهت  قرار می دهند  شعار خود 
کتاب  بررسی  می کنند،  استفاده  آن  از  خود 
نوشتة  حکم"  اصول  و  "االسالم  جنجالی 
اسالمگرایان  اختالفات  و  عبدالرزاق  علی 
و ردودی  این کتاب  بر سر  آنها  و مخالفان 
که بر این کتاب نوشته شده است، مشکالت 
در  مدنی  حکومت  ایجاد  چالش های  و 
در  خالفت  بررسی  بهارعربی،  کشورهای 
که  چهارچوب هایی  آیا  اینکه  و  عمر  دوران 
از باب حکم  ایجاد کرد،  عمر برای خالفت 
شرعی بود یا یک تجربة تاریخی مدنی بود؟ 

-  مطرح شد
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زمان: 5- 6 / مارس / 20۱4
مکان: مدینة منوره - عربستان

برگزارکننده: دانشگاه اسالمی مدینة 
بن  سلمان   امیر  کرسی  منوره،  

 عبدالعزیز آل سعود۱

معرفی استان ینبع:
دارد.  وجود  زیادی  تعاریف  ینُبع  لفظ  دربارة 
از  اگر  می گوید:  السلمي  عرام بن األصبغ 
سمت  در  ینبع  شوی،  روانه  دریا  به  شهر 
عده ای  می شود.  واقع  رضوی  کوه  راست 
آن  در  که  است  دژی  ینبع،  معتقدند  نیز 
آن  در  علی)ع(  حضرت  و  دارد  وجود  نخل 
نیز همگی  پیشینیان  اقوال  داشته اند،  توقف 
این  که  دارند  نظر  اتفاق  موضوع  این  بر 
است.  آن  فراوانی چشمه های  نتیجة  در  نام 
نیز  الینبعي  الشريف بن سلمة بن عياش 

1. http://slmanchair.com

می گوید: تعداد چشمه های آن به صد و هفتاد 
عدد می رسد. ینبع به واسطة قرارگرفتن در 
و  حجاز  میان  تجاری  کاروان های  مسیر 
تاریخ  کتاب های  در  بسیاری  شهرت  شام، 
بسیاری  محل  و  دارد  اسالم  صدر  حوادث 
و صحابة  )ص(  خدا  پیامبر  درگیری های  از 
که  بوده  قبایلی  برخی  و  قریش  با  ایشان 
بسیاری  می کرده اند.  زندگی  مناطق  آن  در 
می یافتند،  پایان  جنگ  بدون  نیز  آن ها  از 
موارد  این  به  می توان  غزوات  این  جملة  از 
و  بواط  غزوة  العشيرة،  غزوة  نمود.  اشاره 

سرایا العیص. 
    ینبع نام خود را از فراوانی چشمه ها گرفته 
و بنابراین مرکز آن در نتیجة فراوانی آب ها 
)عنصر اصلی زندگی(، ینبع النخل نام گرفت. 
سپس ینبع البحر به وجود آمد که به بندری 
مهم در دریای سرخ تبدیل شد. اهمیت ینبع 
را  آن  بزرگ  صنعتی  انقالب  این  در خالل 

ندوة »ينبع عبر التاريخ««

همایشی با عنوان: ینبع، در رهگذر تاریخ
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81 به یکی از شهرهای صنعتی بزرگ  عربستان 
سعودی تبدیل نمود.
اهمیت همایش:

اهمیت این همایش از رهگذر توجه اعضای 
هیئت علمی به تاریخ منطقة مدینة منوره به 
طور عام و گسترش فرهنگ تاریخی در آن 
نمود می یابد که از تعامل با فرهیختگان ینبع 

ناشی می باشد.
اهداف همایش:

1. معرفی تاریخ گذشته و حال ینبع  
2. بیان ارزش تاریخی این استان 

به  پرداختن  در  ینبع  فرهیختگان  نقش   .3
تاریخ آن   

4. بیان تالش های کشور عربستان سعودی 
در خدمت به استان ها )برای مثال ینبع(

محورهای همایش:
محور اول، ینبع تا پایان دورة عباسی. در این 

محور، موضوعات زیر وجود دارد: 

- ینبع در ساختار تاریخی سیاسی منطقه
- فعالیت اقتصادی در ینبع

- جریان فرهنگی اجتماعی در ینبع

محور دوم، ینبع در عصر ممالیک:
-ینبع در روند تاریخی سیاسی منطقه

-فعالیت اقتصادی در ینبع
-جریان فرهنگی و اجتماعی ینبع

محور سوم، ینبع در عصر عثمانی:
- ینبع در روند تاریخی سیاسی منطقه

- فعالیت اقتصادی ینبع
- جریان فرهنگی اجتماعی ینبع

محور چهارم، ینبع در دوران سعودی:
- ینبع در ساختار تاریخی سیاسی منطقه

- فعالیت اقتصادی ینبع
- جریان فرهنگی اجتماعی ینبع
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زمان: 8 الی ۱0 / مارس / 20۱4
مکان: شهر سیدي عقبة - الجزایر

 - بسکرة  شهر  مسئوالن  برگزارکننده: 
وزارت امور دینی و اوقاف

مسئلة کنفرانس:
کنفرانس  مهم  پیشنهادهای  از     
دومین  در  القهري  الفاتح بن عقبة بن نافع 
همایش  این  برگزاری  سال  دومین 
کنفرانس  که  است  موضوع  این  بین المللی، 
امسال در محورهای علمی خود، دربردارندة 
و  جنوب صحرا  در  عقبة  "فتوحات  موضوع 
میان شمال  تعامل علمی و فرهنگی مراکز 
و جنوب" نیز باشد. با گذشت یک سال، بر 

افزوده  نزد کمیتة علمی  این مسئله  اهمیت 
شد. عامل این امر را می توان تحوالت داخلی 
و بین المللی در منطقة ساحل آفریقا دانست 
نمود،  تبدیل  کارزار  میدان  به  را  منطقه  که 
اقدامات خشونت آمیز  افزایش  که  به گونه ای 
در  می زند،  موج  آن  در  مسلحانه  و  فکری 
و  دارد  وجود  ناآرامی  گرایش ها  و  مکاتب 
یکدیگر درگیر  با  آنها، سازمان ها  در فضای 
فرهنگی  و  امنیتی  آیندة  بر  و  شد  خواهد 
با  بود.  خواهد  اثرگذار  منطقه  سیاسی  و 
و  ابزارها  توسعة  و  اقدامات  دیدگاه ها،  طرح 
راهبردهایی که می توانند پیوندهای تاریخی 
را  جنوب  و  مناطق شمال  میان  فرهنگی  و 
فعال  و  بازسازی  تمدنی  در خالل چارچوب 

الملتقی الدولي: 
الحواضر العلميـة الجزائریة وإفریقيــا فی موضوع الفاتح عقبة بن نافع القهري 

  کنفرانس بین المللی با موضوع: 
             مراکز علمی الجزایر و آفریقا دربارة فاتح عقبة بن نافع القهري
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اصالت  رهگذر  از  می تواند  الجزایر  کنند، 
را  نقشی محوری  تاریخی خود،  و  فرهنگی 
در ثبات، صلح، رشد و توسعه و حفظ وحدت 
به خوبی ایفا کند. این کنفرانس که درصدد 
است به مراکز علمی الجزایر و آفریقا بپردازد، 
بررسی  نیز  را  آفریقا  در  اسالم  گسترش 
پیوندهای  چگونه  آنکه  جمله  از  می نماید. 
و  الجزایر  علمی  مراکز  فکری  و  تمدنی 
این امر  مناطق جنوب آفریقا شکل گرفت؟ 
تحکیم  با  پیش  دوران های  طی  در  چگونه 
شد  جایز  پویا  تمدن  انتشار  و  فکری  پیوند 
توسعة  و  متعدد  شهرهای  شکل گیری  به  و 
خطوط تجاری و شکوفایی فعالیت اقتصادی 

منجر گردید؟

این کنفرانس به طرح  از سوی دیگر،       
که  می پردازد  علمی  و  فرهنگی  ابزارهای 
تعامل فکری را ممکن و اصول فعالیت های 
پیوندهای  استوار ساخته،  را  روشمند  تمدنی 
می بخشد،  دوباره  استحکامی  را  اسالمی 
موج های ویرانگر و خشونت بار زیاده روی را 
همکاری  و  صلح  ارزش های  می کند،  نابود 
و  علمی  ارتباط  و  می گسترد  را  سودمند 
به  را  آفریقا  و  الجزایر  معنوی  و  فرهنگی 
با  رویارویی  در  ارتباطات  این  اینکه  اعتبار 
هستند،  برنده  برگ  مختلف  چالش های 

تجدید می نماید. 
محورهای کنفرانس:

)عقبةبن نافع  آفریقا  در  اسالم  انتشار  اول: 
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مکاتب  مبلغان،  و  عقبة بن نافع  دهریون،  و 
فقهی و جریان های صوفی(

آفریقا  و  الجزایر  مراکز  تمدنی  پرتو  دوم: 
طبنة  بجاية،  آفریقا(،  و  )رستمیان  )تاهرت 
ورقلة،  قسطنطنیه،  الزیبان،  )بريکة(، 

األغواط، توات، األهقار و ...(
)ذخایر،  آفریقا  حافظة  در  الجزایر  سوم: 
آفریقاشناسان،  خطی،  نسخ  دانشمندان، 

مواجهة اندیشة اسالمی(
و  الجزایر  میان  معنوی  ارتباطات  چهارم: 
و  القادرية  )التيجانية،  آفریقایی  کشورهای 

الرحمانية(
آزادی خواهی  جریان های  و  الجزایر  پنجم: 
در آفریقا )پایداری األهقار، نقش دانشمندان 

میزاب، تأثیر انقالب آزادی خواهی(
و  الجزایر  میان  تمدنی  روابط  بهبود  ششم: 
تکامل  و  )همکاری  آفریقایی  کشورهای 
تعامل  و  فراگیر  توسعة  جهت  در  اقتصادی 

علمی و فرهنگی(
دانشگاه  رئیس  نایب  همایش،  این  در 
در  ولد  محمدو  دکتر  بلعیون  اسالمی  علوم 
فکری  "روابط  موضوع  با  خود  سخنرانی 
الجزایر،  مراکز  برخی  و  شنقیط  بالد  میان 
به عنوان نمونة شهر تاریخی والت" به رصد 
و  والت  میان  ارتباطی  گوناگون  نحوه های 

توات و تلمسان در خالل سه محور اساسی 
پرداخت. محور اول: محور دینی و علمی که 
بروز آن در سفرهای حج  و تبادالت علمی 
بروز  که  تجاری  محور  دوم:  محور  است. 
تبادالت تجاری  قافله های تجاری و  آن در 
است. محور سوم: محور معنوی طریقه های 
صوفی است. ایشان نتیجة روابط میان مراکز 
الجزایر و والت را سرمایة ارزشمند فرهنگی 
به برکت ارزش های متعادل اسالمی دانست. 
امور  و  اوقاف  وزیر  نیز  افتتاحیة همایش  در 
سخنانی  در  عبدالعزیز  الجزایر  فرهنگی 
خارجی  کشورهای  در  برخی  داشت  اظهار 
فرهنگ  از  خالی  الجزایر  که  می کنند  فکر 
و  می کنند  کشور  وارد  را  افکار  لذا  است 
و  اینجا  در  مختلف  اسامی  با  را  حباب هایی 
آنجا منتشر می کنند که در تاریخ و فرهنگ 
ما وجود نداشته است. این افکار توخالی فاقد 
معنویت و بی فایده هستند که هیچ رنگ و 
طعمی ندارند لکن تنها با جذابیت های کاذب 
همایش،  این  در  می باشند.  فریب دهنده 
تونس،  سودان،  عراق،  از  اندیشمندانی 
و  موریتانی  مالی،  نیجر،  مغرب،  الجزایر، 

نیجریه نیز حضور داشتند.1

.1 http://www.atlanticmedia.info



 »  » 
 » 

تم
هف

ره 
ما

 ش
م /

سال
ن ا

ها
 ج

گی
هن

فر
ی 

کر
 ف

ای
وی

د پ
رص

ش 
زار

گ

مهمترین اخبار 
)رصد مواضع و دیدگاه علما و نخبگان جهان عرب در برابر حوادث اخیر(
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شاهد  اسالم  جهان  اخیر  دهه های    طی 
بالد  در  بی رحمانه ای  کشتارهای  و  ترورها 
جهان  کشورهای  سایر  حتی  و  اسالمی 
تا  است  بوده  اسالم گرایی  و  جهاد  شعار  با 
جایی که نام جهادی ها و گروه های جهادی 
در رسانه های جهان هم طراز و تداعی کنندة 
تروریست و گروه های تروریستی شده است.

این بیماری مزمن که پیکرة جهان اسالم را 
فلج ساخته و آن را دچار ضعف، عقب ماندگی 
سال  دو  طی  است،  ساخته  شکست  و 
و  ساخته  گسترده تر  را  خود  فعالیت  اخیر 
بیش ازپیش به جنگ و کشتار در کشورهای 
اسالمی دامن زده است و در این راستا فتاوا 
مسلمان  علمای  برخی  سخنرانی های  و 
موتور حرکت و تقویت کنندة این جریان بوده 
کشورهای  سراسر  از  را  مسلمان  جوانان  و 
تشویق  گروه ها  این  به  پیوستن  به  اسالمی 

کرده است.
اخیر  دهة  طی  بی گناهان  کشتار  و  تکفیر 
مسلمانان  عمومی  افکار  انزجار  بروز  باعث 

تکفیر

چالش بزرگ و بیماری مزمن تکفیر در جهان اسالم و نزاع علمای اسالم 
بر سر منشأ تکفیر وتکفیریان و راه مبارزه با آنان.
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و  است  شده  پدیده  این  از  ملل  سایر  و 
در  را  اسالمی  علمای  سایر  عکس العمل 
با  و  اخیر  دوسال  طی  است.  داشته  پی 
انسانی  غیر  و  زشت  چهرة  روشن شدن 
و  جریان  این  از  انزجار  اعالم  تکفیریان، 
نهی از پیوستن به این جبهه از جانب علما و 
نخبگان مسلمان افزایش یافته است. در این 
میان حتی کسانی که تا چندی پیش برای 
مردم  و  می کردند  دعا  تروریستی  گروه های 
را تشویق می کردند تا با کمک مالی از این 
مخالفان  جمع  به  نیز  کنند  حمایت  گروه ها 
جرم های  در  شراکت  تا  پیوستند  تکفیری ها 
تکفیریان به پای آنان نوشته نشود. البته در 
این میان تعریف های مختلفی از تکفیری ها 
بیان شده است و هرکس سعی دارد دشمنان 
سیاسی خود را تکفیری بنامد. درصورتی که 
دارای  منطقه  در  تکفیری  تروریسم  جریان 
پیشینه و مبدأ ایجاد مشخصی است و غالب 
کسانی که اندک شناختی از حوادث منطقه 
طی دهه های اخیر داشته اند، با این مقوله و 

مبدأ فکری و اجرایی آن آشنا هستند.
تا  پاکستان  و  هند  و  میانمار  از  هم اکنون 
کشورهای  سایر  و  مصر  و  یمن  و  سوریه 
تروریست های  فعال  حضور  شاهد  اسالمی 
تکفیری هستیم. اما تعریف برخی از علمای 
ترورها  این  از  قسمتی  شامل  فقط  مسلمان 
ویژه ای  دیدگاه  و  خاص  دلیل  که  می شود 

عامل این موضع گیری ها بوده است.
ماه  طی  باره  این  در  از صف آرایی ها  برخی 

جاری به شرح ذیل است:
•دکتر مجدی عاشور مشاور آکادمیک مفتی 
به  مصر  در  علمی  هیئتی  تأسیس  از  مصر،  
نام  با  که  خبرداد  کشور  این  مفتی  دستور 
و  تکفیری  فتاوای  و  افکار  التکفیر  مرصد 

مقابله با این فتاوا را رصد می کند.
وی در این باره اظهار داشت: در دوران اخیر 
سیاسی  ماهیت  که  شده اند  صادر  فتواهایی 
دارند و همین امر باعث شده است که مفتی 
مصر، مرصدالتکفیر را تأسیس کند تا با رصد 
با  مرتبط  فتاوای  و  مقاالت  نظریات،   تمام 
تکفیر، خشونت،  خونریزی و افراط گرایی به 

مقابلة علمی با آن ها بپردازد.

مجدی عاشور در گفت وگو با مجری برنامة 
الحدث المصری اعالم کرد: تاکنون بیش از 

150 فتوای تکفیری رصد شده است.
وی با تأکید بر لزوم کنترل فتواهای شرعی،  
و  هرج  ایجاد  باعث  را  تکفیری  فتواهای 
صاحبان  و  دانست  خونریزی  و  فتنه  مرج، 
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این فتاوا را تشنگان شهرت و قدرت دانست 
مصلحت  بر  را  خود  شخصی  مصالح  که 
از  و  می دهند  ترجیح  کشور  هر  شهروندان 
لحاظ علمی و عقلی دچار ضعف هستند؛ چرا 
صادر  که  احکامی  و  فتاوا  خطرهای  از  که 
درگاهی  را  تکفیر  و  ندارند  آگاهی  می کنند، 
برای کشتار و خونریزی و فساد فی االرض 

قرار می دهند.1
شایان ذکر است که با توجه به جایگاه دکتر 
که  گفت  می توان  مصر،  اوضاع  و  عاشور 
اخوان المسلمین  واقع  در  وی  سخنان  این 
و علمایی مانند قرضاوی را هدف قرار داده 
است؛ چرا که در حال حاضر ارتش مصر با 
به ویژه  و  کشور  این  در  مسلحی  گروه های 
در منطقة سینا درگیر است که این گروه ها 
را وابسته به جریان اخوان المسلمین می داند 
و درگیری آنان با حکومت فعلی مصر را در 
قلمداد  مرسی  محمد  برکناری  به  اعتراض 

می کنند.
مصر،   در  اخوان المسلمین  انزوای  از  پس 
برای  خطری  را  جماعت  این  که  کسانی 
خود می دانستند، به مبارزة همه جانبه ای علیه 
این جماعت دست زدند و سعی کردند تمام 
جماعت  به  را  منطقه  در  تکفیریان  جرایم 
منشأ  را  جماعت  این  و  دهند  نسبت  اخوان 

تکفيرية«،  فتوی   150 من  أکثر  رصدنا  اإلفتاء:  »دار   .1
سایت  2014م،  1392ش/18مارس  27اسفند  سه شنبه 

http://al-mashhad.com                  :المشهد

بارزترین  کنند.  قلمداد  تکفیریان  وجود 
به  می توان  را  اخوان المسلمین  دشمنان 
داخل  در  دسته ای  کرد؛  تقسیم  دسته  دو 
از این کشور که  نیز خارج  مصر و دسته ای 
با  تضاد  در  را  اخوان  جماعت  قدرت یافتن 

منافع خود می بینند.
که  مصر  نظامیان  سازمان  مصر،  داخل  در 
در  را  مصر  دیکتاتوری،   با  قبل  سال  دو  تا 
دینی،  اصلی  نهادهای  تمام  و  داشت  اختیار 
اجتماعی و اقتصادی مصر را در اختیار گرفته 
بود، از همین نفوذی که هنوز از آن برخوردار 
در  و  کرد  استفاده  اخوان  سقوط  برای  بود، 
ژنرال  مرسی،  محمد  حکومت  سقوط  شب 
رئیس  الطیب،   احمد  همراه  به  السیسی 
قبطیان  رهبر  همراهی  با  و  االزهر  دانشگاه 
مصر، حکم عزل مرسی و انزوای اخوان در 

مصر را به مردم این کشور ابالغ کرد.
فعالیت ها و گسترة نفوذ این جریان در بخش 
جریان شناسی در همین شماره، بررسی شده 
از  زیادی  حد  تا  که  می آید  نظر  به  و  است 
مخالفت های علمای مصری با این جماعت 
و  علما  این  میان  در  نظامی  جریان  نفوذ  را 
برخی  در  اخوان  جماعت  افراط  همچنین 

مسائل رقم زده است.
انگشت  که  آنان  مصر  از  خارج  در  اما 
جماعت  سمت  به  را  بودن  تکفیری  اتهام 
حکومتی  نهاد  گرفته اند،  اخوان المسلمین 
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عربستان  در  درباری  علمای  همچنین  و 
آنان رژیم بحرین  سعودی هستند و به تبع 
اخوان  جماعت  نیز  عربی  متحدة  امارات  و 
خود  برای  خطری  را  آنان  قدرت یافتن  و 

می دانند.
حکومت  که  مهمی  خطرهای  از  یکی 
آل سعود در عربستان را تهدید می کند، نفوذ 
اخوان و افکار سلطنت ستیزانه و اصالح طلبانة 
سیدقطب در این کشور است، از طرفی نیز 
در  را  تأثیر  بیشترین  همواره  مصر  تحوالت 
عرصة اجتماعی و سیاسی عربستان سعودی 
بر  نیز  اول  سعودی  دولت  و  است  داشته 

همین اساس سقوط کرد.
مصر  در  اخوانی  تفکر  قدرت یافتن  ازاین رو، 
و گسترده شدن آن زنگ خطری برای رژیم 
سعودی به حساب می آمد که با روی کارآمدن 
رژیم  خطر،  این  مصر  در  اخوان  جماعت 
آل سعود را به هراس انداخت که در پی عزل 
محمد مرسی و قدرت یافتن دوبارة نظامیان 
تا حدودی کم رنگ شد.  این خطر  در مصر 
مصر  در  اخوان  جماعت  مبارزات  هنوز  اما 
الهام بخش حامیانشان در عربستان سعودی 
است و همین امر علمای درباری وهابیت را بر 
آن داشته تا برای جلوگیری از جذب جوانان 
را  جریان  این  اخوان،  جماعت  به  عربستان 
کنند  قلمداد  تکفیری  و  تروریستی  جماعتی 
و جوانان را از پیوستن به آنان برحذر دارند. 

و  مصر  در  اخوان  سقوط  از  پیش  تا  آیا  اما 
تکفیری  جریان  جماعت،  این  مبارزات  آغاز 
نداشت که صدایی  تروریست وجود خارجی 
از جانب علمای عربستان در محکومیت آنان 
برنمی خواست؟ پس بمب گذاری ها و کشتار 
لبنان ریشه  و  پاکستان و یمن و سوریه  در 

در کجا دارد؟
تفکرات  خواندن  تکفیری  است  گفتنی 
اخوان از آنجا نشئت می گیرد که سید قطب 
و  نباشد  اسالم  اساس  بر  که  را  حکومتی 
این  اگر  حتی  نکند  عمل  شریعت  طبق  بر 
حکومت  باشد،  اسالمی  بالد  در  حکومت 

جاهلیت می داند.
وهابیت  بارز  علمای  از  اللحیدان،  •صالح 

العلمای  کبار  جمعیت  عضو  و  درباری 
جماعت  به  حمله  با  سعودی،  عربستان 
از  مسلمانان  نهی  لزوم  بر  اخوان المسلمین 

پیوستن به این جماعت تأکید کرد.

اللحیدان که در روزهای اخیر به لیبی رفته 
بود، در یکی از سخنرانی هایش با سؤالی از 
جانب یکی از مخاطبان مواجه شد. سؤالی با 
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کتاب های  لیبی  در  برخی  که  مضمون  این 
توزیع  و  نشر  را  البنا  حسن  و  سیدقطب 

می دهند، نظر شما در این باره چیست؟
اینکه  بیان  با  سؤال  این  به  پاسخ  در  وی 
را  البنا  حسن  و  قطب  سید  کتاب های  من 
خوانده ام، ادعا کرد: کتاب های این دو حجت 
برای عمل مسلمانان قرار نمی گیرند؛  چراکه 
ادعا  و  نبودند  حقیقی  اسالم  راه  در  دو  این 
کرده اند که فهم مسلمانان از اسالم با فهم 

آنان تفاوت دارد.
مانند  وهابیانی  که  است  حالی  در  این 
تفکرات  این گونه  بارز  اللحیدان خود تجسم 
اسالم  را  دین  از  خود  فهم  تنها  که  هستند 
حقیقی می دانند و دیگران را تکفیر می کنند 
تا جایی که پا را فراتر می گذارند و به راحتی 
و  می کنند  تکفیر  نیز  را  مسلمان  اشخاص 
حکم به وجوب قتل آنان می دهند، چنان که 
شخص صالح اللحیدان نیز در ابتدای بحران 
و  اسد  بشار  تکفیر  به  حکم  با  سوریه،  در 
وجوب قتل وی،  به کشتار و فتنة تکفیریان 

تروریست در سوریه دامن زد.1
به  اللحیدان  که  اشکاالتی  از  دیگر  یکی 
وارد  اخوان  جماعت  و  قطب  سید  تفکرات 
می داند، این است که آنان در تفکرات خود 
هیچ گاه به اخالص عبادت برای خدا دعوت 

7اسفند  العرب«،  ثورات  بشأن  سعودي  فقهي  »جدل   .1
1389ش/ 26فوریه 2011م، سایت الجزیره:

  http://www.aljazeera.net

نمی کنند.  قبور  به  تمسک  از  نهی  نکرده، 
چون  که  معناست  بدین  او  ادعای  این 
اخوان المسلین به عقاید فقهی وهابیت قائل 

نیستند، بنابراین اسالم حقیقی را نیافته اند.
شبکة  در  نیز  این  از  پیش  من  افزود:  وی 
خداوند  از  که  بودم  گفته  المجد  تلویزیونی 
خواستارم که احدی از اخوان، زمام امور در 
هیچ یک از کشورهای اسالمی را به دست 

نگیرد.2 
یکی دیگر از حکومت های عربی که در صف 
قرار دارد،  اخوان المسلمین  دشمنان جماعت 

رژیم کشور امارات متحدة عربی است.
• کشور امارات در همین راستا طی ماه اخیر 
مخالف  علمای  میان  نشستی  برگزاری  با 
خواستار  عربی،  رژیم های  حامی  و  اخوان 
تشکیل جبهه ای متشکل از علمای مسلمان 

معتدل شد.

و  علما  از  نفر   250 که  نشست  این  در 
متفکران مسلمان ازجمله شیخ احمد الطیب،  
رئیس دانشگاه االزهر و حامی نظامیان مصر 

بالُسلطة  »اإلخوان«  يمسك  أال  اهلل  أدعو  »اللحيدان:   .2
في بلداننا«، سه شنبه 1فروردین 1393ش/1آوریل 2014م، 
http://alhayat.com                       :سایت الحیات
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شیخ  امارات  خارجه  وزیر  داشتند،  حضور 
ترسیم  آغاز  را  نشست  این  عبداهلل بن زاید 
تا  برای جوامع اسالمی دانست  نقشة راهی 

به سوی امنیت و آرامش قدم بردارند.

بازگشت  لزوم  بر  تأکید  با  عبداهلل بن زاید 
عرصة  به  بافضیلت  و  بیدار  معتدل،  علمای 
فکری جامعه، کشور امارات را نمونة کشوری 
اسالمی دانست که همگام با جهانی شدن و 

پیشرفت در عصر حاضر حرکت می کند.1
این نشست و اقداماتی از این قبیل در واقع 
تحرکات امارات متحده در برابر نفوذ جماعت 
اخوان و اتحادیة جهانی علمای اسالمی به 
ریاست یوسف القرضاوی در جوامع اسالمی 
در  می توان  را  نشست  این  به ویژه  است. 
برابر  در  علما  از  جبهه ای  ایجاد  راستای 
جماعت اخوان و برای دفاع از حکومت های 
امارات  دیگر،  عبارتی  به  دانست.  منطقه 
از حکومت های عربی  برای حمایت  متحده 

المسلمين  للعلماء  جبهة  تشکيل  تريد  »االمارات   .1
المعتدلين ضد التطرف«، یکشنبه 18اسفند 1392ش/9مارس 

2014م،  سایت رأی الیوم:
 http://www.raialyoum.com

دست به دامان شیوة عربستان سعودی شده 
است؛  چرا که یکی از عوامل مهم  بقای رژیم 
سعودی وجود نهاد علمای وهابی درباری در 
و  فتاوا  با صدور  همواره  که  است  دیار  این 
آل سعود  رژیم  از  دفاع  به  دینی  بیانیه های 
سرپوشی  رژیم  این  اقدامات  بر  و  پرداخته 
برای  که  سرنوشتی  است.  داده  قرار  دینی 
عربستان  در  )الصحوه(  بیداری  جریان 
سعودی رقم خورد نیز نمونه ای از این معادله 
از  فراوانی  عدة  اصالح طلبی  شعلة  که  بود 
با  تنها  این کشور  علمای  و  نخبگان  مردم، 
سعودی  العلمای  کبار  هیئت  حکم  و  فتوا 
خاموش شد و سران جریان بیداری به زندان 

افتادند.
کارنامة  به  تطبیقی  و  اجمالی  نگاهی  با 
اخوان المسلین و جریان وهابیت، درمی یابیم 
جامعه ای  خود  تئوری  در  اگرچه  اخوان  که 
را که تحت حکومت اسالمی نباشد، جامعة 
آن  در  که  را  مردمی  اما  می خواند،  جاهلی 
مستوجب  و  کافر  می کنند،  زندگی  جامعه 
به  دست  نیز  تاکنون  و  نمی داند  مرگ 
مقابل،  در  اما  است.  نزده  کشتار شهروندان 
به  قائل  که  را  کس  آن  هر  وهابی  جریان 
توسل  و  قبور  مسئلة  در  آنان  فقهی  دیدگاه 
کشتار  به  و  می کند  تکفیر  به راحتی  نباشد، 

شهروندان بی گناه دست می زند.
•در ماه جاری عبداللطیف آل الشیخ، رئیس 
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عربستان  نهی ازمنکر  و  امربه معروف  هیئت 
محمد بن عبدالوهاب  نوادگان  از  که  سعودی 
است، با حمله به کسانی که با انتقاد از حکام 
فرا  آنان  با  معارضه  به  را  مردم  سعودی، 
می خوانند و خطاب به مردم عربستان گفت: 
فریب کسانی که قصد گمراه کردن مردم را 
شبهات  القای  با  که  کسانی  نخورید.  دارند، 
دارند،  را  حکومت  این  ساقط کردن  قصد 
نخواهند  حتی  حکومت،  سقوط  صورت  در 
توانست از نشیمن گاه خود محافظت کنند تا 

چه رسد به محافظت از نوامیس خود.

عبداللطیف با تأکید بر حمایت علمای وهابی 
از حکام سعودی گفت: ما جامیه هستیم و با 
تمسک به کتاب و سنت از وطن خود دفاع 

می کنیم. 1
از  یکی  جامیه  که  است  ذکر  شایان 
و  عربستان  در  موجود  فکری  جریان های 
برگرفته از نام محمد امان جامی است که از 
حامیان سرسخت حکام سعودی بوده است. 
استفاده می شود  برای کسانی  اصطالح  این 

1. »حديث »حماية المؤخرة« يفتح نيران »تويتر« علی 
»رئيس الهيئات««، دوشنبه 26اسفند 1392ش/17مارس 
http://www.alalam.ir       :2014م، سایت العالم

که هرگونه انتقاد به آل سعود را رد می کنند 
و خروج بر حاکم را حرام می دانند و هرکس 
خود  دشمن  کند،  انتقاد  آل سعود  به  که  را 

می دانند.
تفکر حرمت خروج بر حاکم تفکری با ریشة 
حنبلی است که اکنون وهابیت شدیداً از این 
تفکر  مقابل،  در  اما  می کند.  حمایت  تفکر 
اخوان و حامیان آنان قرار دارد که به خروج 

بر حکام فاسد دعوت می کند.
نایب  الریسونی،   احمد  رابطه  همین  در   •

در  مسلمان  علمای  جهانی  اتحادیة  رئیس 
بين  المتغلب  »إمامة  عنوان  با  مقاله ای 
کسی  حکومت  نوشت:  التاريخ«  و  الشرع 
که با زور و غلبه به حکومت دست یافته و 
حرمت خروج بر او و قیام علیه او نه تنها هیچ 
جایگاهی در اسالم ندارد، بلکه از برده داری و 

زورگیری نیز بدتر است.

مصر  نظامی  کودتای  رد  در  ریسونی  مقالة 
من  لیست  یک(  دارد:  فصل  چهار  و  است 
اسالم  در  حکومت  نوع  »این  االسالم 
الفقه  و  التاریخ  بین  دو(  ندارد«،  جایگاهی 
سه(  فقه«،  و  تاریخ  در  مقوله  این  »بررسی 
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المتغلب فی عصرنا »حاکمانی که در عصر 
یافته اند«،  دست  حکومت  به  زور  با  حاضر 
»کودتاهای  العسکریه  االنقالبات  چهار( 

نظامی«.
وی در پایان مقاله، با رد کودتاهای نظامی 
تنها یک نوع کودتای نظامی را جایز دانسته 
برابر  از کودتای نظامی در  که عبارت است 
با  یعنی  روش  همین  با  که  است  کسانی 

کودتای نظامی به حکومت رسیده اند.1
قتل  برای  بهانه ای  که  تکفیر  کنار  در 
حاضر  حال  در  می آید،  به شمار  مخالفان 
عنوانی دیگر در جوامع اسالمی خود را پا به 
پای عنوان کفر رسانده و دستمایه ای برای 
قتل مخالفان قرار گرفته است و آن، عنوان 
ارهابی )تروریست( است که در عصر حاضر 
می توان نام تکفیر دولتی را بر آن نهاد؛ چرا 
که هرکدام از رژیم های مستبد منطقه که با 
عدالت طلبی ملت های خود مواجه می شوند، 
برای مبارزه با مخالفان و نابودساختن آنان،  
)تروریسم(  ارهاب  به  متهم  را  معارضان 
در  که  مصر  کنونی  دولت  مانند  می کنند. 
یک روز به همین بهانه به قتل بیش از 500 
شهروند معارض حکم کرده است و در قبال 
چنین حکمی علمای مخالف با افراط گرایی 
و کشتار در مصر هیچ گونه اقدام معترضانه ای 

1. »الريسونی: »إمامة المتغلب« ليست من اإلسالم وأسوأ 
من الرق والقرصنة«، یکشنبه 3فروردین 1393ش/23مارس 
http://fj-p.com      :2014م،  سایت الحرية و العدالة

نکرده و به سکوت یا حمایت از تکفیر دولتی 
سر می کنند.

•حکم اعدام بیش از 500 شهروند معارض 

علمای  جهانی  اتحاد  تا  شد  باعث  مصر  در 
مسلمان به ریاست یوسف القرضاوی با ابالغ 
نامه ای سرگشاده به نشست سران عرب در 
محکوم  را  مصر  اقدام حکومت  این  کویت، 
کرد و از سران عرب خواست تا از ادامة این 

اوضاع در مصر جلوگیری کنند.2
در کشور بحرین نیز همین حال برقرار است 
تروریسم،  با  مبارزه  بهانة  به  حاکم  رژیم  و 
را  شهروندان  عدالت طلبی  و  مخالفت ها 
را  عدالت خواه  رهبران  و  می کند  سرکوب 
آنان  اعدام  به  حکم  و  می اندازند  زندان  به 

می کند.

•یکی از کسانی که هم اکنون در زندان های 
آل خلیفه به سر می برد، ابراهیم شریف، رهبر 
حزب وعد بحرین است. وی شخصی سنی 
مذهب است که به دلیل اعتراض به تضییع 
حقوق اغلب مردم بحرین و نبود دموکراسی 

سه شنبه  العربية«،  األمة  قادة  إلی  مفتوحة  »رسالة   .2
5فروردین 1393ش/ 25مارس 2014م،  سایت قرضاوی:

http://www.qaradawi.net/new                 
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افتاده  زندان  به  که  است  سال  سه  اکنون 
است.

وفاق  جمعیت  دبیرکل  سلمان،  علی  شیخ 
بحرین، در سومین سالگرد به زندان افتادن 
ابراهیم شریف عنوان کرد: وطن ما منکوب 
نخست  استحقاق  که  کسی  و  است  شده 

وزیری دارد، در زندان به سر می برد.

در  او  اگر  گفت:  شریف  ابراهیم  دربارة  وی 
بحرین  وزیر  نخست  گذشته  سال  سه  این 
بحران  این  دچار  مملکت  اوضاع  بود، 

نمی شد.1

1. »»بلدنا منکوب ومن يستحق أن يکون رئيسًا للوزراء 
1392ش/20مارس  29اسفند  پنجشنبه  السجون««،  في 
 http://www.alalam.ir                :2014م،  سایت العالم
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حزب اهلل  دبیرکل  نصراهلل،  حسن  سید   •

ویدئو  طریق  از  که  سخنانی  طی  لبنان، 
فرهنگی  همایش  افتتاحیة  در  کنفرانس 
تئاتر  همچنین  و  عامل«  »جبل  ادبی  ـ 
»پیروزی« ایراد کرد، با تأکید بر اینکه تنها 
گزینة  منطقه،   ملت های  روی  پیش  گزینة 
مقاومت است،  اسرائیل را چالشی بزرگ در 

منطقه دانست که همچنان باقی است.
نزاع  اینکه  به  اشاره  با  نصراهلل  حسن  سید 
بر سر مقاومت و وجود آن در لبنان، نزاعی 
موضوع  گفت:  است،  طوالنی  سابقة  دارای 
است  فرهنگی  حقیقتی  عمق،  در  مقاومت 
که شامل کار جهادی مستقیم یا ایستادگی 

است.  )خودشان(  خاک  در  سرزمین  اهالی 
و  است  فرهنگ  همین  تثبیت  )مقاومت( 
همة انواع مقاومت در راستای تثبیت همین 

فرهنگ صورت می گیرند.
دو  ساختن  متوجه  با  سپس  مقاومت  سید 
سؤال خطاب به کسانی که از شکست معادلة 
به  سخن  مقاومت(  و  ملت  )ارتش،  سه گانه 
میان می آورند، گفت: این معادله سه گانه در 
در  که  بگویید  شما  و  خورد؟  شکست  کجا 
معادله  این  افزود:  وی  شده اید؟  پیروز   کجا 
که  جایی  شد.  پیروز  سرزمین  آزادسازی  در 
همة جهان در تحقق آن ناکام ماند. مقاومت 
اسیران موفق شد و در کنار  بازگرداندن  در 

لبنان و فلسطین

 مسئلة مقاومت در لبنان و فلسطین
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ارتش و ملت موفق به پاسداری از مرزها شد.

به  پاسخ  در  همچنین  حزب اهلل  دبیرکل 
سه گانة  معادلة  که  لبنان  رئیس جمهور 
)ارتش، ملت و مقاومت( را معادله ای چوبین 
خوانده بود گفت: در لبنان طالیی وجود دارد 
خصوص  در  و  است  بی نظیر  جهان  در  که 
چوب )باید بگویم که( لبنانی ها از چوب برای 
افسران اشغالگر صهیونیست تابوت ساختند و 
این چوب همچنان موجود است و مشکلی با 
چوب نداریم اما چوب قدر، قیمت، جایگاه و 

وظیفة خاص خود را دارد.
در  برخی ها  مشکل  اینکه  بیان  با  وی 
به مواضع  خصوص تحوالت سوریه مربوط 
نظامی  دخالت  با  ارتباطی  و  ماست  سیاسی 
ندارد، تأکید کرد که دخالت نظامی حزب اهلل 
دخالت  از  بعد  و  تأخیر  با  سوریه  در  لبنان 
پروژة  صف  در  چون  است..  بوده  دیگران 

مقابل نبودیم جنگ علیه ما شروع شد.
مسئلة حضور حزب اهلل  دربارة  مقاومت  سید 
در سوریه نیز خطاب به کسانی که به گفتة 
وی هر روز اصرار دارند که مشکالت موجود 

در لبنان به دلیل حضور حزب اهلل در سوریه 
در  است، گفت: من می گویم که مشکالت 
سوریه  به  ما  رفتن  در  تأخیر  دلیل  به  لبنان 
است و اینکه شما هنوز به سوریه نرفته اید. 
بروید  سوریه  به  شما  که  نمی گویم  من 
شاید  کنید.  نظر  تجدید  خود  موضع  در  اما 
این صراحت  با  اولین مرتبه است که  امروز 
سوریه  در  تکفیری  تروریسم  اگر  می گویم، 
به پیروزی برسد، به همة لبنانی ها و احزاب 
 8 و   14 احزاب  از  هرکدام  و  لبنان  سیاسی 
تکفیری  تروریستم  اگر  که  می گویم  مارس 
در سوریه به پیروزی برسد، همة ما به سمت 
نه  و  حزب اهلل  نه  رفت.  خواهیم  نابودی 
مقاومت بلکه همة ما. و اگر جریان تکفیری 
همة  بخورد،  شکست  سوریه  در  تروریست 
لبنانی ها حفظ  باقی خواهیم ماند و همة  ما 

خواهند شد.1 

با  لبنان،  پارلمان  رئیس  بری  نبیه   •

برای  لبنان  ردکردن تالش حزب 14مارس 
و  لبنان  حکومت  به  مقاومت  ملحق کردن 

1. »نص کلمة السيد نصراهلل في حفل اطالق منتدی جبل 
عامل للثقافة واألدب في بلدة عيناثا«، شنبه 9فروردین 

1393ش/29مارس 2014م، سایت المنار: 
http://www.almanar.com.lb
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لبنان،   حکومت  سیطرة  تحت  آن  قراردادن 
گفت: اگر قائل شویم که دولت لبنان مسئول 
مقاومت در این کشور است، یعنی هم دولت 
و هم مقاومت را نابود ساخته ایم؛ زیرا الحاق 
را  دو  هر  به  ضربه زدن  دولت،  به  مقاومت 

برای اسرائیل آسان می سازد.
نبیه بری افزود: در حال حاضر و با اوضاعی 
که در دولت های منطقه برقرار است، لبنان 
وجود  برکت  به  که  است  کشوری  تنها 
اسرائیل  با  مبارزه  به  است  قادر  مقاومت 
ما  که  است  بزرگی  خطر  این  و  بپردازد 
مقاومت را در آغوش دولت لبنان قرار دهیم. 
وی سپس دربارة کسانی که خواهان الحاق 
آنان  آیا  پرسید:  هستند،  دولت  به  مقاومت 
مسئولیتی  تحمل  قدرت  که  می کنند  گمان 

با این حجم را دارند؟
رئیس مجلس لبنان اعالم کرد: امکان ندارد 
کلمة  حروف  از  حرف  یک  از  حتی  ما  که 

مقاومت چشم پوشی کنیم.
پیروزی های  شمردن  با  همچنین  بری  نبیه 
اسرائیل  تجاوزات  برابر  در  لبنان  مقاومت 
از مقاومت  دالیل لزوم حمایت و محافظت 
بیان کرد: به خوبی به  لبنان را این گونه  در 
یاد داریم آنچه را جنوب لبنان بر اثر تجاوزات 
اسرائیل دچار آن شد، از ویرانی و آوارگی و 
و  موشک باران  از  آمد  بیروت  سر  بر  آنچه 
مورد  روز  یک  ظرف  شهر  این  که  ویرانی 

هدف 50 هزار موشک و خمپاره قرار گرفت 
و شارون در آن روز به کاخ بعبدا )کاخ ریاست 
جمهوری لبنان( رسید و بر نماد ما پا نهاد و 
به یاد داریم آنچه را بر سر ما آمد، در دورة 
استراتژی »قدرت لبنان در ضعفش است« و 
اینکه چگونه دشمن، فرودگاه و هواپیماهای 

ما را ویران کرد.
وی با اشاره به هدف غرب از ربیع عربی در 
منطقه گفت: هدف از ربیع عربی ضربه زدن 
اسرائیل  علیه  مقاومت  نقاط  نابودساختن  و 
به  ضربه زدن  که  است  بوده  منطقه  این  در 
راستا  همین  در  سوریه  و  مصر  ارتش های 
لبنان  ملی  مصلحت  که  کرد  تأکید  و  بوده 
و  باشد  مقاومت  دارای  که  می کند  اقتضا 
حتی اگر مقاومت در لبنان وجود نداشت، بر 
این کشور الزم بود که مقاومت را خریداری 

کند.1
سایر  و  14مارس  گروه های  است  گفتنی 
جاری  ماه  طی  لبنان  در  حزب اهلل  مخالفان 
سعی داشتند تا با گنجاندن ماده ای در بیانیة 
لبنان، جبهة مقاومت را  وزارتی دولت آیندة 
به عنوان زیرمجموعة دولت لبنان قرار دهند 
که این اقدام در واقع به معنای حذف جبهة 
مقاومت و تضعیف تدریجی و روزافزون این 

1. »بري : لن نتنازل عن أّي حرف من کلمة المقاومة«، 
چهارشنبه 21اسفند 1392ش/12مارس 2014م، سایت های 

العالم و لیبانون فایلز:
http://www.lebanonfiles.com                   
http://www.alalam.ir                                 
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نخبگان  و  سران  مخالفت  با  اما  بود.  جبهه 
این  لبنان،   حزب اهلل  ایستادگی  و  لبنانی 

تالش مخالفان مقاومت ناکام ماند.
چهره های  بارزترین  از  جنبالط،  ولید   •

دروزی لبنان و رئیس جبهة مبارزة ملی نیز 
بر حفظ و حمایت از مقاومت در لبنان تأکید 

کرد.

نمایندگان  از  گروهی  دیدار  در  جنبالط 
دانستن  ضروری  با  لبنان  در  امل  حزب 
حفظ وحدت ملی در لبنان اظهار داشت: ما 
امروز در اوضاع بسیار سخت تری قرار داریم 
وجود  مردم  از  برخی  که  می آید  نظر  به  و 
کرده اند.  فراموش  را  صهیونیستی  دشمن 
را  اساسی  مسائل  که  ماست  بر  افزود:  وی 
اساسی حق  این مسائل  و  نسازیم  فراموش 
دشمن  وجود  و  شده  اشغال  سرزمین  در  ما 
اسرائیلی است که اگر ما این مسائل اساسی 
اولین کسی  بسپاریم،  فراموشی  به دست  را 
که از این غفلت ما سوء استفاده خواهد کرد، 

دشمن اسرائیلی است.1
از  تأسف  اظهار  با  غزه  در  حماس  •جنبش 

لبنان  مقاومة  علی  للحفاظ  يدعو  جنبالط  »وليد   .1
وعروبته«، شنبه 29مارس 2014م، سایت الیوم السابع:

http://www1.youm7.com                                 

اینکه بر خالف نشست های گذشته این بار 
در  عرب  سران  نشست  اختتامیه  بیانیة  در 
تجاوزات  و  غزه  محاصرة  مسئلة  به  کویت 
توجهی  مسجداالقصی  به  صهیونیست ها 
را  کویت  نشست  اقدام  این  است،  نشده 
فلسطین  آرمان  از  عرب  سران  عقب نشینی 

عنوان کرد.

اظهار  مطبوعاتی  بیانیه ای  در  جنبش  این 
کویت  نشست  پایانی  بیانیة  است:  داشته 
ایستادگی  از  حمایت  به  اشاره ای  هیچ 
ایجاد  از  همچنین  و  نکرده  فلسطین  ملت 
تصمیمات  پیاده سازی  برای  مکانیزمی 
در  نیز  موضوع  این  در  گذشته  نشست های 

این بیانیه سخنی به میان نیامده است.2 
جنبش  رهبران  از  یکی  البردویل،  •صالح 

فلسطینی  مقاومت  گفت:  غزه،   در  حماس 

حصار  الی  الکويت  قمة  اشارة  لعدم  تأسف  »حماس   .2
2014م،  1393ش/26مارس  6فروردین  چهارشنبه  غزة«، 
 http://al-mashhad.com                     :سایت المشهد
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به  خوبی  اوضاع  در  شدید،  محاصرة  به رغم 
به  تن  محاصره  اثر  بر  هرگز  و  می برد  سر 

تسلیم نخواهد داد.
جانب  از  که  جشنواره ای  به  اشاره  با  وی 
حماس و گروه های مقاومت در غزه برگزار 
دعوت  به  که  مردمی  جمعیت  انبوه  و  شد 
اکثر  داشت:  گفتند،  اظهار  لبیک  حماس 
و  هستند  مقاومت  با  فلسطین  در  مردم 
با  شوند،  غزه  وارد  بخواهند  اشغالگران  اگر 
مقاومتی شدید مواجه و غافلگیر خواهند شد.

با  مصر  به  پیامی  در  همچنین  البردویل، 
عنوان پیام محبت، نه پیام تسلیم و معذرت، 
در  هیچ گاه  که  داریم  اطمینان  ما  گفت: 
شئون داخلی مصر دخالتی نکرده ایم و آنچه 
از بدگویی، تحریف و گمراه سازی شاهدش 

هستیم، همه دروغ و افترا است.1

يدفعنا  الحصار   : غزة  مهرجان  في  »»البردويل«   .1
لالنتصار«، 23مارس 2014م، سایت الحریه و العداله:

 http://fj-p.com/default.aspx

فلسطینی  حکومت  رئیس  هنیه،   •اسماعیل 
تهدیدات  به  پاسخ  در  غزه،  در  حماس 
بازگشت  بر  مبنی  صهیونیستی  رژیم  سران 
گفت:  آنان  به  خطاب  غزه،  به  اشغالگران 
و  است  گذشته  تهدیدهای شما  زمان  دیگر 
اقدام به جنگ یا هرگونه حماقتی برای شما 

بسیار گران تمام خواهد شد.

که  غزه  مردم  نفری  هزاران  جمع  در  هنیه 
به مناسبت دهمین سالگرد ترور شیخ احمد 
یاسین، رهبر و مؤسس جنبش حماس، طی 
بودند،  شده  جمع  سرایا  میدان  در  مراسمی 
داشت:  اظهار  سران صهیونیست  به  خطاب 
است،  کرده  پنهان  شما  از  مقاومت  آنچه 
بیش از چیزی است که انتظارش را دارید و 
افزود: خون شیخ احمد یاسین هنوز بر گردن 
شماست. ما زمانی که سالح کمی در دست 
داشتیم، شما را از غزه جارو کردیم چه رسد 
پیشرفت  و  شده  قوی تر  بسیار  که  امروز  به 

کرده ایم.
ما  اینکه  بر  تأکید  با  غزه  حکومت  رئیس 
نخواهیم  اعتراف  اسرائیل  وجود  به  هیچ گاه 
کرد و در برابر آن سر تسلیم فرود نخواهیم 
آورد، گفت: مقاومت مایة وحدت ملت ماست 
و در مقابل،  مذاکرات عامل تفرقه در میان 
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این ملت است.1 
با  نیز  ابتدا  از  حماس  که  است  ذکر  شایان 
فلسطین  خودگردان  دولت  میان  مذاکرات 
آمریکا  وساطت  با  که  صهیونیستی  رژیم  و 
حل  راه  و  بود  مخالف  بود،  گرفته  صورت 
پس  و  اکنون  اما  نمی دانست  مذاکره  در  را 
با  مذاکرات  از  جلسه  چندین  گذشت  از 
آشکار شدن زیاده خواهی های طرف اسرائیلی 
و ادامة شهرک سازی و کشتار مردم فلسطین 
بی نتیجه  دیگر  بار  صهیونیست ها  دست  به 
وساطت  با  حتی  اسرائیل  با  مذاکره  بودن 

آمریکا بر همة فلسطینیان آشکار شد.
بر  به گزارش خبرگزاری ها فضای حاکم   •
به  ساعت   9 که  مذاکرات  از  جلسه  آخرین 
نزاع  از توهین،  انجامید، فضایی مملو  طول 
نبردی  به  شبیه  بیشتر  که  بود  خصومت  و 

شدید بود.

نظر  به  غربی ها  اخیر  مواضع  به  نگاهی  با 

سيکلفکم  عدوان جديد  اي  »اسرائيل«:  يحذر  1. »هنية 
2014م،  1393ش/23مارس  3فروردین  یکشنبه  غاليا«، 
 http://www.alquds.co.uk  :سایت القدس العربی

می آید که آنان از تأثیر سالح تحریم بسیار 
خشنود بوده و به آن دل بسته اند؛ چرا که در 
آخرین جلسة مذاکرات میان طرف فلسطینی 
گروه  رهبری  که  لیونی  زیپی  اسرائیلی،  و 
با  داشت،   برعهده  را  اسرائیلی  مذاکرة 
به  تهدید  را  فلسطینی  طرف  عصبانیت، 

تحریم هایی کرد که انتها نخواهند داشت.
العربی،  زمانی که صائب  به گزارش القدس 
دخالت  فلسطینی،  گروه  نمایندة  عریقات،  
اسرائیل در شئون داخلی فلسطین را محکوم 
مورد  و  قانونی  دولتی  را  فلسطین  و  کرد 
اعتراف سازمان ملل دانست، طرف اسرائیلی 
با تهدید به تشدید تحریم ها علیه فلسطین،  
اقداماتی  و  تحریم ها  به  را  فلسطینی  طرف 
نخواهد  انتهایی  اما  دارد  ابتدا  که  داد  وعده 
فلسطینی  گروه  نمایندة  عریقات،   داشت. 
اسرائیلی  گروه  برخورد  این  به  پاسخ  در  نیز 
ما  برابر  در  اگر  گفت:  لیونی  به  خطاب  و 
نیز  ما  کنید،  تشدید  را  اقدامات خصمانه تان 
تمام  از  جنگی  جنایتکاران  به عنوان  را  شما 

محافل جنگی خواهیم راند.
دولت  اقدام  دلیل  به  و  راستا  همین  در 
شدن  ملحق  برای  فلسطین  خودگردان 
در  بین المللی  معاهدة  و  موافقتنامه   15 به 
به  اسرائیلی  گروه  نمایندة  ملل،   سازمان 
اسرائیل  داد که  همتای فلسطینی خود خبر 
خود  تعهد  به  فلسطین  اقدام  این  برابر  در 
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عمل  دیگر  فلسطینی   26 آزادی  بر  مبنی 
نخواهد کرد.1 

دبیرکل  شلح،   عبداهلل  رمضان   •

جنبش جهاد اسالمی فلسطین،  وعده داد که 
مقاومت فلسطین قدرت موشکی خود را به 

رخ اسرائیل خواهد کشاند.

1. »جلسة المفاوضات شارفت تبادل ‘الشتائم’«، 3آوریل 
2014م،  سایت القدس العربی:

 http://www.alquds.co.uk                                 

شلح پس از حملة موشکی گردان های قدس 
به  پاسخ  در  که  فلسطینی  شهرک های  به 
حمالت موشکی اسرائیل صورت گرفته بود، 
است  آماده  فلسطین  مقاومت  داشت:  اظهار 
با  را  صهیونیستی  رژیم  تجاوز  هرگونه  تا 

حجمی باالتر پاسخ بگوید.
در  آتش بس  تنها  مقاومت  کرد:  تأکید  وی 
برابر اسرائیل را امضا کرده است نه صلح و 

تسلیم در برابر آن را.2

أکبر  وحجم  أبعد  بمدی  للرد  جاهزة  المقاومة  »شلح:   .2
22اسفند 1392ش/13مارس 2014م، سایت  پنجشنبه  و..«، 
http://www.almanar.com.lb                :المنار
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• عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع سابق مصر، 
تلویزیون  از  زنده  طور  به  که  سخنانی  طی 
مصر پخش شد، ارادة خود را برای نامزدی 
اعالم  مصر  در  جمهوری  ریاست  انتخابات 

کرد.

سیسی خطاب به مردم مصر گفت: این برای 
در  نظامی  یک  هیئت  در  که  است  آخر  بار 

برابر شما می ایستم. وی افزود: در سال های 
که  شد  روشن  همه  بر  وطن،  عمر  از  اخیر 
خواست  و  اراده  بدون  رئیس جمهوری  هیچ 
ملت سودی برای مصر ندارد و من با تمام 
تواضع اراده ام را برای نامزدشدن در انتخابات 
آیندة مصر اعالم می کنم  ریاست جمهوری 
و تأیید شما این افتخار بزرگ را نصیب من 
من  افتخار  نیز  نامزدی  این  و  کرد  خواهد 

است که ملت از من در خواست کردند.
و  مشکالت  شمارش  با  سپس  وی 
چالش هایی که مصر را در بر گرفته اند مانند 
به  که  امنیتی  و  سالمت  بیکاری،  اقتصاد،  
معرض  در  تروریست ها  جانب  از  وی  گفتة 

مصر

نامزدی سیسی در انتخابات پیش روی مصر و پیامدهای آن
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با  تا  از مردم مصر خواست  دارد،  قرار  خطر 
همدلی و همراهی به رفع این مشکالت کمر 

همت ببندند.
عبدالفتاح السیسی،  اظهار کرد: من نمی توانم 
و  سخت کوشی  با  تنها  بلکه  کنم،  معجزه 
برمی دارم  قدم  راه  این  در  بی وقفه  تالش 
به  را  مصر  رهبری  افتخار  اگر  که  بدانید  و 
من دهید، با کمک یکدیگر خواهیم توانست 
آرامش، امنیت و امید را برای مصر به ارمغان 

آوریم.1  
• عبدالفتاح السیسی کیست؟

1977میالدی  سال  در  السیسی  عبدالفتاح 
وی  شد.  فارغ التحصیل  نظامی  آکادمی  از 
و  شد  گمارده  مصر  ارتش  نظام  پیاده  در 
را  مصر  شمال  نظامی  منطقة  فرماندهی 
مدیر  به عنوان  سپس  وی  گرفت  عهده  به 
و  انتخاب شد  شناسایی  و  نظامی  اطالعات 
در  نظامی  وابسته  به عنوان  نیز  را  دوره ای 

عربستان سعودی به سر برد.

اعتزامه  السيسي  المشير  إعالن  خطاب  »نص   .1
6فروردین  چهارشنبه  الجمهورية«،  لرئاسة  الترشح 

1393ش/26مارس 2014م ، سایت المصری الیوم:
 http://www.almasryalyoum.com

السیسی پس از حسین طنطاوی که به مدت 
بیست سال منصب وزارت دفاع را در زمان 
دولت  در  داشت،  عهده  بر  مبارک  حسنی 
محمد مرسی و به انتخاب طنطاوی با اینکه 
نیروهای  عالی  شورای  عضو  جوان ترین 
مسلح مصر بود، به عنوان جانشین طنطاوی 
و وزیر دفاع از جانب ارتش به محمد مرسی 

معرفی شد.
و  2013میالدی  جوالی   30 در  السیسی 
محمد  سیاست های  به  معترضان  که  وقتی 
مرسی در میدان التحریر قاهره تجمع کرده 
بودند،  با قدرت نظامی خود، محمد مرسی را 
از ریاست جمهوری خلع کرد و نقشه راهی 
را برای برون رفت از اوضاع فعلی مصر ارائه 
کرد. این اقدام وی محبوبیت فراوانی را در 
ارمغان  به  وی  برای  مرسی  مخالفان  میان 

آورد.
نتیجة  هوادارانش  گفتة  به  که  مرسی  عزل 
نبردی همه جانبه  آغاز  بود،   نظامی  کودتایی 
بود.  مصر  در  اخوان المسلین  جماعت  علیه 
نمایندة  مهم ترین  به عنوان  که  جماعتی 
در  طوالنی  سابقه ای  مصر  در  اسالم گرایان 

این کشور دارد.
سیسی اکنون و با سرکوب اخوان المسلمین، 
در  خود  هم طراز  حریفی  که  می آید  نظر  به 
مقدمات  کردن  فراهم  پی  در  و  ندارد  مصر 



 »
  »

 
 »

  »
 

یر(
اخ

ث 
واد

 ح
ابر

 بر
 در

رب
 ع

هان
 ج

گان
خب

و ن
ما 

عل
اه 

دگ
دی

 و 
ضع

موا
د 

رص
ار )

خب
ن ا

تری
هم

م

105

رسیدن به ریاست جمهوری مصر است.1
از  یکی  را می توان  روی کارآمدن سیسی   •
منطقه  در  اخوان  دشمنان  بزرگ  آرزوهای 
کشورهایی  را  اخوان  مقابل  جبهة  دانست. 
متحده  امارات  سعودی،   عربستان  مانند: 
فلسطین  در  فتح  جنبش  و  بحرین  عربی، 
تشکیل می دهند که تقریباً  تمامی آنها اعالم 
از  و  گرفته  نیک  فال  به  را  نامزدی سیسی 
قطر  کشور  مقابل،   در  و  کردند  حمایت  آن 
اندازه ای  تا  و جنبش حماس در فلسطین و 
که  هستند  تونس  کشور  اسالم گرایان  نیز 
در مصر موجب ضعف  قدرت گرفتن سیسی 
آنها خواهد شد و هم اکنون نیز حتی پیش از 
به قدرت رسیدن سیسی، جنبش حماس در 
غزه به شدت از جانب مصر تحت فشار قرار 

گرفته است.

اخوان،   دشمنان  و  سیسی  حامیان  میان  در 
نامزدی سیسی  از  نیز  فلسطین  فتح  جنبش 
دبیر  معاون  رجوب،  جبریل  و  کرد  استقبال 
از  استقبال  با  فتح،  جنبش  مرکزی  کمیته 

1. »من هو عبد الفتاح السيسي المرشح لرئاسة مصر؟«، 
چهارشنبه 26مارس 2014م، سایت الحیات: 

تصمیم سیسی تأکید کرد که این مرد رهبر 
نظامی  سازمان  نسل  از  برجسته ای  نظامی 
مصر است که قادر است نقش و اعتبار اصلی 

مصر را به آن بازگرداند.

رجوب همچنین گفت: جنبش فتح اطمینان 
ساحل  به  را  مصر  سیسی  مارشال  که  دارد 

آرامش و امنیت رهبری خواهد کرد.2
سابق  سخنگوی  الهلباوی،  کمال  دکتر   •

رئیس  و  غرب  در  اخوان المسلمین  جماعت 
انگلیس  در  االسالمية"  "الرابطة  مؤسسة 
انتقاد  با  گذشته  سال های  طی  که  است 
زیرپا  به  را  آنان  اخوان  جماعت  عملکرد  از 
البنا متهم کرد و از  گذاشتن تفکرات حسن 

این جماعت جدا شد.
کمال الهلباوی نیز از جمله کسانی است که 
با تأیید سخنان سیسی و تعریف و تمجید از 
سخنرانی وی، به طور غیرمستقیم پاگذاشتن 
سیسی به عرصة انتخابات ریاست جمهوری 

2 . »حرکة فتح ترحب بترشح السيسي للرئاسة في مصر«، 
چهارشنبه 6فروردین 1393ش/26مارس 2014م،  سایت رأی 
 http://www.raialyoum.com                 :الیوم
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در  وی  است.  گرفته  نیک  فال  به  را  مصر 
مقاله ای با عنوان "صرخة السيسی لشعب 
سیسی  مارشال  سخنان  العظيم"  مصر 
فریادی  را  مصر  تلویزیون  زندة  برنامة  در 
توصیف کرد که سیسی به وسیلة آن از همه 
کنونی  نابسامان  اوضاع  از  برون رفت  برای 

مصر کمک طلبید.
هلباوی در ادامة این مقاله به شرح و تفصیل 
را  وی  سخنان  و  پرداخت  سیسی  سخنان 

کوتاه و مفید خواند.1
مبارک،   میان حامیان سیسی،  حسنی  در   •

دیکتاتور مخلوع مصر نیز به چشم می خورد 
از  را  خود  حمایت  نیز  این  از  پیش  که 

عبدالفتاح السیسی ابراز داشته بود.

پس از اینکه سیسی تصمیمش را بر نامزدی 
مبارک  حسنی  کرد،  اعالم  انتخابات  در 
در  می برد،   سر  به  زندان  در  اکنون  که 
گفت وگویی تلفنی با روزنامة المصری الیوم،  

1 . »صرخة السيسي لشعب مصر العظيم«، جمعه 8فروردین 
1393ش/28مارس 2014م،  سایت القدس العربی: 

http://www.alquds.co.uk                               

مردم  به  خطاب  تصمیم،  این  از  استقبال  با 
مصر گفت: گزینه ای دیگر غیر از سیسی در 
در  اصلح  کاندیدای  او  و  نیست  شما  مقابل 

این عرصه است.
مصر  مردم  به  همچنین  مصر  دیکتاتور 
جماعت  از  شدت  به  را  شما  من  گفت: 
به  آمریکا  می دارم.  حذر  بر  اخوان المسلمین 
شما فشار خواهد آورد تا اخوان را دوباره وارد 
عرصة سیاسی کنید و می گوید هواپیمایی در 
کنید.  سیاست  وارد  را  اخوان  تا  نیست  کار 
آنان بر من نیز این گونه فشار آوردند اما من 

زیر بار آنان نرفتم.
حمدین  نامزدی  دربارة  مبارک  حسنی 
پیش  انتخابات  در  سیسی  رقیب  صباحی، 
رو نیز گفت: هیچ نفعی در ریاست جمهوری 

حمدین صباحی نیست.
در پایان نیز وقتی شخص مصاحبه کننده به 
مصر  در  برخی  که  داد  خبر  مبارک  حسنی 
فرزندش  یا  مبارک  حسنی  تا  دارند  تالش 
جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزد  را  جمال 
مبارک  بازگردانند،  قدرت  به  را  او  و  سازند 
خنده ای طوالنی کرد و سپس گفت: نه، من 
دیگر خسته شده ام. من 62 سال عمر کرده ام 
جمهوری  ریاست  در  را  آن  سال   30 که 

سرکرده ام.2

رئیسا«،  السیسي  بانتخاب  المصریین  ینصح  »مبارک   .2
سایت  2014م،  1393ش/3آوریل  14فروردین  پنجشنبه 
http://www.alquds.co.uk             :القدس العربی
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مرسی،  محمد  فرزند  مرسی،  اسامه   •

ساخت  روشن  سیسی  نامزدی  اعالم  گفت: 
از کودتای نظامی در مصر  که هدف اصلی 

توسط سیسی دستیابی به قدرت بود.

ریاست  عهد  بر  مرسی  محمد  افزود:  وی 
این  در  نیز  ما  و  است  باقی  خود  جمهوری 
راه ثابت قدم خواهیم ماند تا رهبران کودتای 
نظامی و کسانی که خون مردم را بر زمین 
ریختند، محاکمه شوند و آزادی و دموکراسی 

به مصر بازگردد.
• عالء ابونصر، یکی از سران حزب سازندگی 
اسالمی  جماعت  سیاسی  )شاخة  توسعه  و 
مصر( گفت: استعفای سیسی به عنوان مقدمة 
مجازات  از  را  او  انتخابات،   در  نامزدی اش 
نمی کند  معاف  است،  ریخته  که  خون هایی 
و با این اقدام سیسی وقت آن رسیده است 
که حامیان کودتای نظامی که خود را حامی 
انقالب 30 جوالی می دانند، به این حقیقت 
برای  توجیهی  تنها  آنان  حرکت  که  برسند 
رسیدن  حاکمیت  به  جهت  نظامی  کودتایی 

دوباره نظامیان بوده است.

و  وی  سخنان  نیز  سیسی  منتقدان  برخی 
نحوة حضور او را در هنگام اعالم نامزدی اش 

مورد انتقاد قرار دادند:
اخوان المسلین  سران  از  حشمت  جمال   •

سخنان  گفت:  سیسی  سخنان  از  انتقاد  با 
و  نداشت  سیاست  به  ربطی  هیچ  سیسی 
مربوط  امنیتی  مسائل  و  عام  امور  به  بیشتر 
هنوز  )سیسی(  مرد  این  افزود:  وی  می شد. 
به  و  است  گرفته  سنگر  تانک هایش  پشت 

کسی اعتماد ندارد.
عالی  کمیسیون  عضو  محمد،  خالد   •

سیاسی  )شاخة  عدالت  و  آزادی  حزب 
داشت:  اظهار  نیز  اخوان المسلمین(، 
ظاهرشدن سیسی بر صفحة تلویزیون برای 
لباس  با  انتخابات  در  نامزدی اش  اعالن 
سازمان  از  استعفا  از  پس  هم  نظامی،  آن 
قواعد  اساسی ترین  برخالف  مصر،  نظامی 
نامزدی انتخابات در مصر است. ظهور او بر 
صفحة تلویزیون و سخن گفتن او به گونه ای 
بود که به نظر می آمد وی در انتخابات پیروز 
شده است و این امر شاهدی است بر اینکه 
مؤسسات دولتی حتی بعد از استعفای سیسی 
خواهند  حمایت  را  او  مصر،  دفاع  وزارت  از 

کرد.1 
اتحادیة  دبیرکل  قره داغی،   علی  دکتر   •

1. »أسامه مرسي تعليقا علی ترشح السيسي للرئاسة: اآلن 
چهارشنبه  للسلطة..«،  الوصول  هدفه  االنقالب  أن  اتضح 

6فروردین 1393ش/26مارس 2014م، سایت رأی الیوم:
http://www.raialyoum.com                     
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نامزدی  اعالم  مسلمان،   علمای  جهانی 
کرد  محکوم  را  مصر  انتخابات  در  سیسی 
از  پس  را  امانت داری  از  او  سخن گفتن  و 
بر  که  رئیس جمهوری  به  او  خیانت کردن 
تبعیت از او قسم یاد کرده بود، مورد هجوم 

قرار داد.

قره داغی همچنین با اشاره به اینکه سیسی 
در سخنانش گفته بود: »من حاضر به قبول 
او  هر رئیس جمهوری هستم که ملت مصر 
را انتخاب کنند« پرسید: آیا محمد مرسی را 
انتخاب کرده  "واق واق"  شهروندان جزایر 

بودند؟
مسلمان  علمای  جهانی  اتحادیة  دبیرکل 
نظامی  لباس  با  سیسی  اینکه  به  اشاره  با 
این  کرد،  اعالم  را  انتخابات  در  نامزدی اش 
نظامی  به حکومت  واضح  اشاره ای  را  اقدام 

در مصر خواند.1

األمانة«،  عن  يتحدث  الغادر  السيسي  داغي:  »القرة   .1
سایت  2014م،  1393ش/27مارس  7فروردین  پنجشنبه 
http://www.qaradawi.net/new/              :قرضاوی
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   نیروهای مسلح مصر یکی از سازمان های 
که  می آید  حساب  به  عربی  قوی  نظامی 
مؤسس ارتش فعلی مصر را می توان همان 
بناکنندة مصر معاصر یعنی محمد علی پاشا 
دانست. وی در سال 1820 اولین آموزشگاه 
نظامی را در شهر اسوان بنا کرد و با کمک 
افسران نظامی  تعلیم  به  فرانسوی  نیروهای 
با این ارتش جنگ هایی را  مصر پرداخت و 
مدیریت کرد که از آن جمله حمله به حجاز و 
مقابله با دولت اول سعودی بود که به سقوط 
اولین دولت آل سعود در شبه جزیرة عربستان 

منجر شد.
اصلی  شعبة  چهار  مصر  مسلح  نیروهای 
مصر،  هوایی  پدافند  فرماندهی    .1 دارند: 
نیروهای زمینی،  3.  نیروهای هوایی،  4.   .2 
این  دیگر  شاخه های  اما  دریایی.  نیروهای 

سازمان نظامی عبارت اند از: نیروهای پاسدار 
دریایی،   پلیس  مرزداران،  مصر،  جمهوری 
سازمان  صاعقه،   نیروهای  ویژه،   نیروهای 

اطالعات نظامی و... .

سازمان نظامی مصر
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سیاسی  حرکت  اولین  و  مهم ترین 
نظامیان مصر 

عمومی  نارضایتی  پی  در  1952م  سال  در 
بود،   وقوع  حال  در  مصر  در  که  انقالبی  و 
تعدادی از افسران ارتش مصر که نام افسران 
آزاد1 بر آن ها نهاده شد، رهبری این انقالب 

را علیه ملک فاروق برعهده گرفتند.

بارزترین هدف افسران آزاد از رهبری انقالب 
ادارة  در  وی  بی کفایتی  فاروق،  ملک  علیه 
کشور و خارج ساختن مصر از سلطة انگلیس 
نیز  درگیری هایی  انقالب،   این  در  که  بود 
به  انگلیس  و  مصر  مسلح  نیروهای  میان 

وقوع پیوست.
سال  در  مصر  مردمی  انقالب  واقع،  در 
و  آزادی خواهی  موج  اثر  بر  1952میالدی 
بود  چین  و  هند  مانند  کشورهایی  در  تغییر 
یوغ  از  بیرون آمدن  و  استقالل  خواهان  که 
استعمار بودند و این موج به مصر رسید؛ اما 
با دخالت گروهی از افسران ارتش موسوم به 
تحلیلگران،  از  برخی  عقیدة  به  آزاد  افسران 

1. الضباط االحرار. 

نظامیان  دست  به  مردمی  انقالب  این 
تبدیل  نظامی  کودتایی  به  و  شد  تصاحب 

شد.2
با سقوط ملک فاروق و اعالم جمهوریت در 
مصر در تاریخ ژوئن 1953میالدی نظامیان 
دست  به  کشور  این  در  را  امور  زمام  مصر 
گرفتند که این سلطه ـ به استثنای یک سال 
تاکنون  ـ  مرسی  محمد  جمهوری  ریاست 

ادامه یافته است.

که  بود  مصری  نظامی  اولین  نجیب  محمد 
ریاست  به  مصر  جمهوری  برقراری  از  پس 
ترتیب:  به  وی  از  پس  و  رسید  جمهوری 
حسنی  و  سادات  عبدالناصر،  انور  جمال 
مبارک افسرانی بودند که بر منصب ریاست 
جمهوری مصر تکیه زدند و حکومت کردند.

عبدالناصر  جمال  افسران،  این  میان  در 
بیشترین محبوبیت را در دل های ملت مصر 

و حتی ملت های عرب از آن خود ساخت.

2. نک: طارق عثمان، مصر علی شفیر الهاویه،  صص 50- 
.65



 »
  »

 
 »

  »
 

سی
شنا

ن  
ریا

ج

113

سازمان نظامی مصر پس از انقالب 
۱952میالدی

انگلیسی  استعمارگر  نیروهای  اخراج  از  پس 
از مصر در سال 1953میالدی،  ارتش مصر 
که از ابتدا تاکنون تحت ادارة استعمارگران و 
نیروهای فرانسوی و انگلیسی قرار داشت و 
با کمبود نیروی هایی مانند نیروی اطالعاتی 
و تجهیزات نظامی مواجه بود، بر کمک های 
آمریکا حساب کرد،  تا جایی  ایاالت متحدة 
از  پس  یعنی  1955میالدی،  سال  در  که 
گذشت تنها دو سال از انقالب مصر، سازمان 
افسران  تربیت  هدف  با  آمریکا  اطالعاتی 
میلیون  سه  صرف  با  و  مصری  اطالعاتی 
برج  کنار  در  را  استراتژیک  مؤسسة  دالر 

قاهره بنا نهاد.
این  مدیریت  که  طوالن  فرید  نقل  به  بنا 
مؤسسة استراتژیک را در آن دوره بر عهده 
داشت،  در این مؤسسه افسران اطالعاتی و 
امنیتی مصر و همچنین دیپلمات ها بر اساس 
آلن  بوز  از طریق شرکت  آمریکایی  الگویی 

هامیلتون1 تحت آموزش قرار می گرفتند.2
به طورکلی، می توان گفت که سازمان نظامی 
استقالل  و  برقراری جمهوری  از  مصر پس 

Booz allen Hamilton«.1«، شرکتی نظامیـ  اطالعاتی 
آمریکایی است که در کنار سازمان اطالعاتی آمریکا با عقد 
قراردادهای نظامی و امنیتی در کشورهای عربی تاکنون نیز 

در این کشورها فعال است.  
السادات، ص  الی  2. شفیق مقار، قتل مصر؛ من عبدالناصر 

.155

توسط  امور  زمام  به دست گرفتن  و  مصر  در 
با کمک گرفتن  به سرعت و  نظامیان مصر،  
نظامی  سازمان های  با  نظامی  همکاری  و 
کشورهایی همچون آمریکا،  روسیه، فرانسه 
و  یافت  دست  پویایی  و  رشد  به  ایتالیا  و 
در  را  خود  نفوذ  سیاسی،  قدرت  طریق  از 
نهادهای اصلی دینی، اقتصادی و اجتماعی 

مصر توسعه داد.
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در  عبدالناصر  جمال  مهم  اقدامات 
توسعة نفوذ مؤسسة نظامی در مصر

به رغم  را  عبدالناصر  جمال  گذشت  چنانچه 
و  ترین  موفق  ناکامی هایش می توان  برخی 
محبوب ترین رئیس جمهور معاصر مصر لقب 

داد.
افزایش  را  مصر  ملت  وحدت  توانست  وی 
ایجاد  و  قومیت گرایی عربی  با شعار  و  دهد 
اعتماد  عرب  جهان  در  پان عربیسم  حرکتی 
در  را  اشغالگری  با  مبارزه  روح  و  نفس  به 

ملت های عرب زنده سازد.

و  وحدت  ایجاد  راستای  در  عبدالناصر 
یکپارچگی در مصر حول شعار عرب گرایی،  
اسالمگرای  جماعت  اعضای  از  بسیاری 
و  کرد  زندان  روانة  را  اخوان المسلمین 
رهبرانشان را تبعید و این جماعت را به انزوا 

کشاند.1
و  فعال  در مصر  آمریکایی  مؤسسات  برخی 
کشور  این  در  خود  نفوذ  گسترش  درصدد 
و  آمریکایی  ضد  سیاست های  اما  بودند،  
می توان  را  عبدالناصر  جمال  اسرائیلی  ضد 

مهم ترین ویژگی های وی دانست.
ملل  وحدت  و  عرب گرایی  شعار  عبدالناصر 
عرب را سرحولة سیاست های خویش ساخت 
سینمای  و  موسیقی  آوردن  میدان  به  با  و 
مصر که تأثیر به سزایی در کشورهای عربی 
عالم  در  را  شعارهایش  و  خود  نفوذ  داشت، 
با شعار »نفت عرب  بیشتر کرد. وی  عربی 
باید برای عرب باشد«، عربستان سعودی را 
که نفتش به غرب و به ویژه آمریکا سرازیر 
می شد، همواره مورد عتاب خود قرار می داد 

و اعتماد آنان به غرب را سرزنش می کرد.2

1. طارق عثمان، مصر علی شفیر الهاویه، ص 84.
2. همان، ص87. 
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االزهر  دانشگاه  برای  قوانینی  وضع  با  وی 
این نهاد علمی ـ دینی را از انحصار در لغت،  
فلسفه و فقه درآورد و با ملحق ساختن سایر 
علوم طبیعی و اجتماعی به این دانشگاه آن را 
از دانشگاه علوم اسالمی به دانشگاهی عادی 
از  به مثابه شاخه ای  مانند سایر دانشگاه ها و 

نظام مصر و بازوی دینی آن مبدل ساخت.
در این میان بزرگ ترین ناکامی ارتش مصر 
شکست  دوران،  آن  در  عبدالناصر  جمال  و 
صهیونیستی  رژیم  جانب  از  که  بود  سختی 
تحمیل  آنان  بر  1967میالدی  سال  در 
نظامیان  اشغال  به  سینا  شبه جزیرة  و  شد 

صهیونیست درآمد.
تا   1970 سال  از  عبدالناصر  جمال  از  پس 
که  آمد  کار  روی  سادات  انور  میالدی   81
در دوران وی مصر شاهد همکاری با غرب، 
طرح دوستی با اسرائیل و پیشرفت اقتصادی 
در مصر بود. حسنی مبارک نیز پس از وی 
مسیر  در  حرکت  و  سادات  انور  راه  ادامة  با 
غرب، تدابیر ویژه ای را نیز در جهت سیطرة 
فرهنگی  و  اقتصادی  نهادهای  بر  نظامیان 

مصر اتخاذ کرد.

نفوذ  اعمال  راستای  در  مبارک  حسنی 
جاد  شیخ  االزهر،  دینی  نهاد  در  حکومت 
به عنوان  بود  مصر  اوقاف  وزیر  که  را  الحق 
دانشگاه  این  ریاست  مسند  بر  االزهر  شیخ 
نهاد و بدین وسیله سیطرة خود را بر اماکن 

دینی افزود. 
همچنین بر مبلغان دینی معتدلی که مردم را 
از سیاست دور می کردند و به امور ظاهری 
برنامة  و  افزود  می کردند،  مشغول  دینی 
رسانه های مصر را نیز در همین راستا برنامه 

ترتیب داد.1
امنیتی  نیروهای  در دوران مبارک، خشونت 
باالگرفت تا جایی که این نیروها بدون مجوز 
قضایی اشخاص و اماکن را تفتیش می کردند 
و شهروندان عادی را به دادگاه های نظامی 
منتقل می کردند و با شکنجه از آنان اعتراف 
دالیل  از  یکی  خود  امر  این  که  می گرفتند 
خشم و قیام مردم مصر در انقالب 25ژانویه 

بود.2

بهجت  دکتر  اشراف  با  مصر  دانشگاه  اساتید  از  عده ای   .1
قرنی، الربیع العربی فی مصر الثوره و مابعدها، ص 100.

2. همان، عوامل قیام 25 ژانویه،  ص 61 – 94. 
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انقالب  ارتش مصر نیز در واپسین روزهای 
مبارک،  به حسنی  با پشت کردن  25ژانویه 
کرد  کمک  انقالب  این  تحقق  به  عماًل 
عالی  شورای  رئیس  طنطاوی  حسین  و 
مبارک  دفاع  وزیر  و  مصر  مسلح  نیروهای 
در  موقت  به طور  را  امور  زمام  از وی  پس 
و  مردمی  انتخابات  از  پس  و  گرفت  دست 
ریاست  منصب  قدرت،  به  مرسی  رسیدن 
به عنوان  خود  و  سپرد  وی  به  را  جمهوری 

مشاور محمد مرسی انتخاب شد.

سازمان نظامی مصر در دوران حاضر
السیسی  عبدالفتاح  مارشال  حاضر،  حال  در 
در  مرسی  محمد  عزل  اصلی  عامل  که 
این  امور  زمام  بود،  3جوالی 2013میالدی 
این  دارد و مهرة جدید  بر عهده  را  سازمان 
سازمان برای به دست گرفتن قدرت سیاسی 

در مصر است.

پا  نظامی  و  ملی گرایانه  تفکراتی  با  سیسی 
از  و  است  نهاده  مصر  سیاسی  عرصة  به 
برخوردار  نزد مردم مصر  بسیاری  محبوبیت 
نخبگان  و  رسانه ها  نقش  البته  که  است 
نباید  محبوبیت  این  ایجاد  در  را  مصری 

نادیده گرفت.
و  متفکران  از  اللبان،  درویش  شریف  دکتر 
عنوان  با  مقاله ای  در  مصری،   نویسندگان 
سازمان  از  مصر  مردم  ذهنی  "تصویر 
نظامی" گزارشی را از مطالعه ای آماری میان 
مردم مصر و بررسی دیدگاه آنان در خصوص 

سازمان نظامی این کشور بیان کرده است.
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مرزوق  دکتر  یعنی  وی  همکار  را  آمار  این 
العادلی،  استاد دانشگاه در استان  عبدالحکم 
سوهاج مصر، تهیه کرده است. مطلب مهم 
دربارة این گزارش آماری این است که دامنة 
مصر  سوهاج  استان  گزارش  این  آماری 
مردم  که  استان هایی  از  یکی  یعنی  است، 
مجلس  انتخابات  در  را  رأی  بیشترین  آن 
انتخابات  در  و  اخوان المسلمین  جماعت  به 
به  را  رأی  بیشترین  نیز  جمهوری  ریاست 

محمد مرسی داده بودند.
ذهنی  تصویر  بررسی  به  که  گزارش  این 
اخیر  اتفاقات  از  پس  مصر  ارتش  از  مردم 
با سن  از اشخاصی  پرداخته است،  در مصر 
باالتر از بیست سال، سؤاالتی در این زمینه 

پرسیده است.
نتیجة جالب توجه در این گزارش این است 
سازمان  مدنظر،  اشخاص  از   %  81.7 که 
منسجم  و  منظم  نهادی  را  مصر  نظامی 
دانستند که امور ثابتی در تصمیم گیری های 
این نهاد حاکم است. اکثریت پاسخ دهندگان 
سازمان  این  نظامی  رهبران  رأس  در 
عبدالفتاح السیسی را شخصیت محبوب خود 
قلمداد کردند که به عقیدة نویسندة گزارش،  
و  سیسی  اقدامات  اثر  بر  آنان  اعتقاد  این 
عملکرد موفق وی در ماجرای عزل مرسی و 

رهبری جامعة مصر است.
شده،  بیان  نمونه  کل  از   ٪82.3 همچنین 

که  چرا  داشتند؛  مثبت  حسی  ارتش  دربارة 
قلمداد  ملی  نهادی  به عنوان  را  ارتش  آن ها 
می کردند که نگرش مثبت و روشنی دربارة 
نیازهای مردم مصردارد و این میزان از رأی 
مثبت به ارتش مصر بیش از میزانی1 است 
که در همه پرسی قانون اساسی، به حمایت 
از قانون اساسی اخوان المسلمین رأی مثبت 

دادند.2

منابع
اشراف  نویسندگان تحت  از  عده ای   .۱
مصر  موسوعة  سرحان:  سمیر  دکتر 
المجموعة  مصر،  اوقاف  وزارت  الحديثة، 

الثقافیة، بی تا.
2. شفیق مقار: قتل مصر؛ من عبدالناصر 
الی السادات، مصر: ریاض الریس، بی تا.

3. طارق عثمان: مصر علی شفیر الهاوية، 
اول  چاپ  المطبوعات،  شركة  بیروت: 

20۱2م.
للبحوث  العربي  المرکز  سایت   .4

والدراسات:
http://www.acrseg.org/2668

 )٪80( .1
2. »الصورة الذهنية للمؤسسة العسکرية لدی المصريين«، 
سایت  2014م،  23مارس  یکشنبه  اللبان،  درویش  شریف 

المرکز العربي للبحوث والدراسات:
 http://www.acrseg.org/2668                   
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تاریخچه:
   موسسه االهرام به دست دو برادر لبنانی 
االصل به نام های سلیم و بشاره تقال در شهر 
اسکندریه در سال 1876م تاسیس شد. این 
روزنامه اولین روزنامه یی است که در جهان 
عرب منتشر شده است و در ابتدا به صورت 
گذشت  با  اما  است  می شده  منتشر  هفتگی 
کمتر از 5 سال از 3 ژانویه 1881م تاکنون 
اولین  است.  رسیده  به چاپ  روزانه  بصورت 
دفتر روزنامه در شهر اسکندریه بوده است و 
3نوامبر 1900م به خیابان مظلوم در قاهره و 
سپس در تاریخ اول نوامبر 1968م به مکان 
است.  شده  منتقل  قاهره  مرکز  در  کنونی 
شیوه های که سلیم و بشاره در این روزنامه 
برای نوشتن انتخاب کردند شیوه های جدید 

با  که  بود  و ساده  روان  ادبیاتی  و  و محکم 
با  و  داشت  تفاوت  سنتی  کتابت  شیوه های 
در  مناسبی  جایگاه  توانست  زمان  گذشت 
حسین  طه  تعبیر  به  کند.  پیدا  عرب  جهان 

االهرام " دیوان زندگی معاصر" میباشد.

                            
 بشارة تقال موسس االهرام                               

اولین شماره روزنامه االهرام
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کنونی  مکان  به  االهرام  موسسه  انتقال  با 
کرد  پیدا  توسعه  نیز  موسسه  این  فعالیتهای 
و مراکز جدیدی را تاسیس کرد که مهمترین 
آن مرکز مطالعات و بررسی های استراتژیک 
االهرام است. این مرکز ابتدا با هدف بررسی 
مربوط  مسائل  و  صهیونیستی  رژیم  مسائل 
با  ولی  شد  تاسیس  اشغالی  فلسطین  به 
گذشت زمان گستره فعالیت های آن افزایش 
منطقه،  مسائل  زمینه  در  اکنون  و  کرد  پیدا 

زمینه ها  از  بسیاری  و  امریکا  اروپا،  ایران، 
منتشر  ساالنه  گزارش های  و  دارد  فعالیت 
می کند. در بررسی که مرکز سیاست خارجی 
امریکا در سال 2008 انجام داده است مرکز 
االهرام  استراتژیک  بررسی های  و  مطالعات 
زمینه  در  جهان  مهم  مرکز   30 میان  در 
مسائل استراتژیک محسوب شده است این 
از میان 5080 مرکز در سراسر دنیا  بررسی 

تنها  االهرام  بنابراین  است.   گرفته  صورت 
مرکز عربی موجود در میان 30 مرکز مهم 
خاورمیانه  در  همچنین  میباشد  لیست  این 
مرکز  و  االهرام  مطالعات  مرکز  تنها،  نیز 
در  اسراییل  در  جافی  استراتژیک  مطالعات 
این لیست قرار داشتند. نکته جالب اینجاست 
که در این لیست مصر که بزرگترین کشور 
عربی است تنها دارای 21 مرکز، ترکیه 19 
لبنان 11 مرکز، عربستان 3  و  ایران  مرکز، 

مرکز، فلسطین 17 مرکز، عراق 14 مرکز و 
اسراییل به تنهایی 35 مرکز را دارا می باشد.

داخل  در  حاضر  حال  در  االهرام  روزنامه   
می شود   منتشر  روز  طول  در  بار  سه  مصر 
و  دبی  نیویورک،  فرانکفورت،  لندن،  در  و 
کویت بصورت روزانه منتشر می شود. اکنون 
بخش های  و  مراکز  دارای  االهرام  موسسه 
بسیار زیادی است که در زمینه های گوناگونی 
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فعالیت دارند. از جمله آثاری که این موسسه 
از  استفاده  با  هفتگی  یا  و  روزانه  بصورت 
نویسندگان خبره به چاپ می رساند االهرام 
ورزشی،  االهرام  اقتصادی،  االهرام  جوانان، 

االهرام منزل، االهرام عربی و... می باشد. 
اما شخصیت های مهمی که تاکنون ریاست 
عبارتند  داشته اند  عهده   به  را  روزنامه  این 
 )1892 الی   1876( تاریخ  از  تقال  سلیم  از 
سپس برادر کوچکترش بشاره، خلیل مطران، 
الصاوی  احمد  الجمیل،  انطون  برکات،  داود 
عبدالقدوس،  احسان  اباضه،  فکری  محمد، 
علی امین، عبداهلل عبدالباری، محمد حسنین 

به  مجموعه  این  فعلی  ریاست  و  هیکل 
در  که  است  نجار  سید  احمد  استاد  عهده 
گرفته  به عهده  را  سمت  این   2014 ژانویه 
در  که  مهمی  و  نخبه  شخصیتهای  است. 
از:  عبارتند  بوده اند  نویسنده  روزنامه  این 
البارودی،  سامی  حمود  السید،  لطفی  احمد 
المنفلوطی،  لطفی  مصطفی  شوقی،  احمد 
توفیق  محفوظ،  نجیب  العقاد،  حسین،  طه 
الحکیم، بنت الشاطي،  زکی نجیب محمود، 
لویس عوض،  اباظه،  ثروت  ادریس،  یوسف 
عبدالرحمن الشرقاوی و احسان عبدالقدوس.
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حکومت  با  االهرام  موسسه  رابطه 
حسنی مبارک

در  االهرام  موسسه  سهام  از  مهمی  بخش 
تعیین  لذا  دارد  قرار  مصر  حکومت  اختیار 
تحریریه نیز بدست حکومت انجام می شود. 
بسیار  دلیل  همین  به  موسسه  بر  نظارت 
مسئولین  که  است  واضح  و  می باشد  اندک 
آن از دوستداران حکومت می باشند. در زمان 
حسنی مبارک مردم تا حد زیادی نسبت به 
روزنامه  اینکه  بدلیل  بودند  بی اعتنا  االهرام 
حکومت  به  نسبت  مستقیمی  انتقاد  االهرام 
انجام نمی داد. در گزارشی که درباره آزادی 
منتشر   2005 سال  در  مصر  در  روزنامه 
جمله  از  روزنامه ها  که  بود  شده  ذکر  شد 
ملی  "حزب  شدید  سیطره  تحت  االهرام 
در  و  هستند.  حاکم(  )حزب  دموکراتیک"1 
رییس  قندیل  عبدالحلیم  که  مصاحب های 
داده  انجام  العربی  هفتگی  مجله  تحریریه 
گفته است که حکومت حسنی مبارک بطور 
مستقیم با تحکم در چاپ و تعیین تحریریه 

االهرام در آن دخالت می کند.
عمیق  رابطه  بر  داللت  که  خبرهایی  از 
مبارک  حسنی  حکومت  با  االهرام  موسسه 
دارد اعطای هدایایی به ارزش 167 میلیون 
پوند به خاندان مبارک و برخی شخصیت های 
1 . این حزب توسط انورسادات در تاریخ 1978م تاسیس شد 
و بعد از او حسنی مبارک ریاست آن را بر عهده داشت. این 
حزب در تاریخ 16 آپریل 2011 بعد از انقالب مردمی مصر با 

حکم دادگاه قضایی مصر منحل اعالم شد.

میان سال های  زمانی  فاصله  در  دوره وی 
2000 تا 2011 توسط مدیران ارشد موسسه 
مصر  انقالب  از  بعد  که  میباشد  االهرام 
عبداهلل  عطااهلل،  مرسی  بازداشت  به  منجر 
مدیران  الغمری  صالح  و  سعید  عبدالمنعم 

االهرام شد.
همچنین بعد از انقالب مردمی مصر روزنامه 
الیوم السابع مصر به نقل از کارکنان موسسه 
االهرام نوشت، افرادی از اطرافیان وابسته به 
قصد  سرایا"   "اسامه  االهرام  سابق  سردبیر 
خارج کردن اسنادی را از دفتر ایشان داشتند 
االهرام  کارکنان  با  درگیری  بواسطه  که 
در  که  اسناد  این  نشدند.  کار  این  به  موفق 
بود  شده  بندی  بسته  ای  ویژه  های  کارتن 
متعلق به دفتر "اسامه سرایا" سردبیر روزنامه 
االهرام بود و محتوای آنها مرتبط با جرایم 
مالی برخی از مسئوالن کشوری و همچنین 
مرتبط با برخی از مسائلی بود که همچنان 
برای مردم مصر مبهم بوده است. در برخی از 
این کارتن ها تصاویری از مسئوالن موسسه 
االهرام با جمال مبارک فرزند حسنی مبارک 
از  برخی  ارتباط  به  متعلق  اسناد  از  برخی  و 
از  مبارک  حسنی  نظام  سابق  مسئوالن 
با  سابق  کشاورزی  وزیر  اباظه  امین  جمله 
شرکتها و موسسات ویژه وجود داشت ضمن 
االهرام  مسئوالن  از  برخی  مکاتبات  اینکه 
روزنامه  با  مقابله  با هدف  مبارک  با حسنی 
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الیوم، الشروق  های مستقلی چون المصری 
و الدستور نیز از اسناد دیگری بود که در این 

کارتن ها جاسازی شده بود.
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جریان فکری حاکم بر موسسه االهرام
و همچنین  بوده اند  نویسنده  یا  و  مدیر  موسسه  این  در  که  افکار شخصیت هایی  بررسی  با 
ارتباطی که این موسسه با حکومت های جمال عبدالناصر، انورسادات و حسنی مبارک داشته 
میتوان جریان فکری حاکم بر این موسسه ناسیونالیسم عربی و طرفدار موسسه نظامی مصر 
دانست. روزنامه االهرام از منتقدان جدی اخوان المسلمین بوده و فعالیتهایی را نیز با مشارکت 
گروههای صوفی در محدود کردن فعالیت های اخوان قبل از انقالب مردمی مصر انجام داده 
است. بعد از انقالب مردمی مصر برخی از روسای این مرکز به دلیل ارتباط با حسنی مبارک 
ژنرال  جمهوری  ریاست  حامیان  از  موسسه  این  نیز  اکنون  و  شدند  بازداشت  مالی  فساد  و 

عبدالفتاح السیسی می باشد.  
از مهمترین  به معرفی برخی  این بخش  این موسسه در  برای شناخت بهتر جریان فکری 

شخصیت های این موسسه می پردازیم.

محمد حسنین هیکل:

سپتامبر   23 متولد  هیکل  حسنین  محمد 
نامدار مصری  1923 میالدی، روزنامه نگار 
به مدت 17 سال سردبیر روزنامه  است که 
االهرام مصر بود. در هنگام مرگ عبدالناصر 
معدود کسانی  از  رئیس جمهور وقت مصر، 
محمدحسنین  بودند   حاضر  بالینش  بر  که 
رسمي  طور  به   1957 سال  در  بود.  هیکل 
سردبیري روزنامه االهرام را بر عهده گرفت. 

وي از نظر فکري طرفدار ناسیونالیسم عربي 
این  بر  همچنان  و  بود  ناصر  رهبري  به 
تا سال 1970 هیکل  پاي مي فشرد.  اعتقاد 
روزنامه نگار و مشاور رسانه اي ویژه ناصر بود 
فرهنگ  وزارت  به  در همان سال یک بار  و 
پس  رفت.  خارجه  امور  وزارت  به  یک بار  و 
از مرگ ناصر و روي کار آمدن انورسادات، 
اما  ماند  االهرام  در   1974 سال  تا  هیکل 
انورسادات  با  که  اختالفي  دلیل  به  بعدها 
شد.  موسسه  این  ترک  به  مجبور  کرد  پیدا 
شده  منتشر  کتاب  ده ها  تاکنون  هیکل  از 
جهاني  سیاست  وحوش  حول  عمدتا  که 
به  نیز  او  آثار  از  برخي  است.  منطقه اي  و 
و  ناصر  نظیر  مصر  تاریخي  شخصیت هاي 
اسناد دوران او اختصاص دارد. هیکل درباره 
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پیامبر اسالم)ص( نیز کتاب معروفي نوشت 
که همچنان مورد توجه عالقه مندان است. از 
همه اینها مهم تر اینکه هیکل طي یک قرن 
گذشته شاهدي زنده بر بسیاري از تحوالت 
اعراب  جنگ هاي  ازجمله  خاورمیانه  منطقه 
و  علیه عراق  آمریکا  اسراییل، جنگ هاي  و 
نظیر  مهمي  انقالب هاي  نیز  و  افغانستان 
انقالب ایران بوده است. نوشته هاي وي به 
دلیل خصلت روایي و مستند بودن خوانندگان 
زیادي دارد. آخرین ایستگاه حرفه اي هیکل 
شبکه الجزیره بود که برنامه اي ویژه به نام 

»مع هیکل« داشت.
موضع هیکل درباره ایران: هیکل برای 
و  داشت  حضور  ایران  در  متمادی  سالهای 
گزارش های وی از ملی شدن صنعت نفت 
در ایران ، مصر را تکان داد و منجر به دستور 
جمال عبدالناصر برای ملی شدن کانال سویز 
ایران  حدودی  تا  مصری  نویسنده  این  شد. 
سه  مالکیت  درباره  او  هست  نیز  شناس 
متحده  امارات  بین  اختالف  گفته:  جزیره 
جزایر  این  مالکیت  سر  بر  ایران  و  عربی 
ایرانی در واقع اختالف نظر ساختگی و واهی 
اماراتی ها به شمار می آید، و اختالفی که 
اماراتی ها در این باره مدعی آن هستند در 
سیاسی  کاماًل  های  انگیزه  با  اختالف  واقع 
است. وی گفت: ملک فیصل پادشاه سعودی 
وقت عربستان در آن زمان رهبری مذاکرات 

باره  این  در  را  ایران  با  عربی  کشورهای 
زمان کشورهای  آن  در  بود،  گرفته  برعهده 
عربی خواستار آن شدند تا بحرین که در آن 
زمان 70 درصد جمعیتش را شیعیان تشکیل 
می دادند، به یک کشور عربی تبدیل شود و 
در مقابل این سه جزیره را که اکنون امارات 
به  است  آن  مالکیت  مدعی  عربی  متحده 
سرشناس  نویسنده  این  شود.  واگذار  ایران 
عربی افزود: حاکمان عرب در آن تاریخ به 
دنبال مقابله با توازن شیعی و عربی بودند و 
تنب  گانه  سه  جزایر  مالکیت  فکر  به  هرگز 
نبودند.  ابوموسی  و  بزرگ  تنب  و  کوچک 
خبری  سایت  با  مصاحب های  در  همچنین 
درباره  خود  موضع  درباره  الیوم  المصری 
تواند  نمي  هیچ کس  گفت:  لبنان  اهلل  حزب 
بگوید حزب اهلل یک گروه تروریستي است. 
تماس  نتوانست.  متحد  ملل  سازمان  حتي 
این گروه با ایران قابل قبول و در چهارچوب 
که  است  کسي  نصراهلل  است.  مشخصي 
مثال  براي  است  ایستاده  اسراییل  جلوي 
ارزش حزب اهلل در حمایت از سوریه محک 
بدون  راه حلي  از  توان  نمي  بنابراین  خورد. 
حضور حزب اهلل حرف زد. بخصوص بعد از 
در  را  این جنگ  در عمل سرنوشت  که  آن 

القصیر عوض کرد.1

لمصري- 1-محمد-حسنین-هیکل-در-گفت-وگو-با-ا
الیوم-حزب-اهلل-سرنوشت-جنگ-در-سوریه-را-تعیین-
 http://www.shafaqna.com                         .کرد
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طه حسین:

اکتبر   28  -  1889 نوامبر   14( حسین  طه 
از  و  مصری  سخنور  و  نویسنده   )1973
پیشگامان جنبش نوگرایی در مصر بود. طاها 
در اثر عفونت چشم در سن سه سالگی نابینا 
آموزگار  یک  از  گرفتن  درس  از  پس  شد. 
شد  االزهر  دانشگاه  راهی  جوانی  در  سنتی 
عرب  ادبیات  و  الهیات  رشته  در  آنجا  در  و 
دانشگاه  که  زمانی  پرداخت.  تحصیل  به 
گشت،  تأسیس   1908 سال  در  قاهره  ملی 
حسین با وجود نابینایی و تهیدستی، بزودی 

جایی برای خود در این دانشگاه باز کرد. او 
که  بود  دانشگاه  این  دانش آموخته  نخستین 
دکترای  رساله  آمد.  نائل  دکترا  دریافت  به 
وی درباره ابوالعالء معری، شاعر شک گرای 
سوربن  به   1914 در  آن  از  پس  بود.  عرب 
رساله   1917 در  نیز  پاریس  در  و  رفت 
اجتماعی  »فلسفه  عنوان  تحت  دکترایی 
مصر  به  بازگشت  در  نگاشت.  ابن خلدون« 
بنیادگذاران  از  یکی  و  عرب  ادبیات  استاد 
رمان ها  حسین  طه  شد.  اسکندریه  دانشگاه 
غرب  در  ولی  نوشت  بسیاری  رساله های  و 
بیشتر بخاطر زندگینامه خودنوشته اش به نام 
روزگار )به عربی: االیام( شهرت یافته است. 
او یکی از هواداران سرسخت انقالب 1952 
بر  و  بود  عبدالناصر(  جمال  )انقالب  مصر 
و  آموزش  بودن  دموکراتیک  و  آزاد  اهمیت 
تحصیل تاکید بسیار داشت. حسین در 1950 
پی  در  و  شد  مصر  پرورش  و  آموزش  وزیر 
آن، حکومت جدید آموزش همگانی را برای 
همگان آزاد و رایگان کرد که این امر هنوز 

نیز جاری و ساری است.
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عبدالمنعم سعید:

قاهره-   1948 متولد  سعید  دکترعبدالمنعم 
مصر. رئیس سابق شورای سردبیری موسسه 
نویس  یادداشت  و  نویس  ستون  و  اهرام 
روزنامه االهرام و قدیمی ترین و بانفوذ ترین 
پرتیراژترین  االوسط  شرق  و  عربی  روزنامه 
روزنامه عربی است. سردبیر مجله شرق نامه 
و یکی از ایران شناسان عرب است. ایشان از 
افرادی است که در دفاع از نام خلیج فارس 
است. وی علی  بوده  پیشرو  عربها  میان  در 
رغم اینکه از ناصری ها می باشد اما همواره 
از ایران و تمدن ایران با عظمت و احترام یاد 

نموده است.

دیدگاه وی در مورد نام خلیج فارس
المصریه  العالقات  تطویر   " کتاب  در 
 ، نویسندگان  مجموعه  نوشته  االیرانیه" 
چاپ موسسه مطالعات سیاسي و استراتژیک 
االهرام )2002 قاهره در ص 190( به نقل 
از آقاي "دکترعبد المنعم سعید"رئیس مرکز 
و  االهرام  استراتژیک  و  سیاسي  تحقیقات 

است:  آمده  االوسط چنین  نویسنده ی شرق 
" به صراحت تمام بگویم هیچ مدرک و سند 
تاریخي ندیدم که نام خلیج فارس را بتوان 
مستند بر آن تغییر داد. در تمام نقشه ها و 
کتب تاریخي و حتي بعضي از سخنرانیهاي 
نام  از  انقالب  رهبران  و  الناصر  عبد  جمال 
خلیج فارس صحبت شده است. اگر تغییر نام 
چرا  است،  ایران  مردم  ناراحتی  باعث  خلیج 
به حقیقت اعتراف نمي کنیم. باید شجاعت 
داشت و این در چهارچوب معیارهای علمي 
در  مصری  اندیشمند  این  همچنین  است". 
مقاله دیگري در روزنامه االهرام )23 دسامبر 
2002( در دفاع از نام خلیج فارس مقاله اي 
این  تغییر  و  است  نوشته  ارزشمند  و  علمي 
نام تاریخي را محکوم نموده است. همچنین 
مجله شرق  با  مصاحبه  در  سعید  عبدالمنعم 
من  گفته:"برای   2002/12/9 مصر  نامه 
ها  نقشه  همه  در  که  نداشت  تعجبی  هیچ 
که دوستان و دشمنان ایران اعم از اعراب و 
یونانیها تهیه کرده اند همگی آنها نام خلیج 
فارس را در بر دارد. هیچ نقشه تاریخی در 
شرق و یا در غرب و در هیچ کجای جهان با 
نام خلیج عربی وجود ندارد و بنابر این تغییر 
این نام به خلیج و یا خلیج عربی و یا هر نام 
دیگری بر خورد غیر منطقی و غیر حکیمانه 

با حقایق تاریخی و جغرافیایی است."
فراوانی  های  مقاله  و  ها  کتاب  دارای  وی 
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است که بیشتر در موضوعات زیر قرار دارند.
»ادارة االزمات الدولیة« »السیاسة الخارجیة 
»الدراسات  االقلیمي«  »االمن  االمریکیة« 

»نظریة  الدولیة«  العالقات  في  المستقبلیة 
االندماج وتطبیقاتها في العالم العربي«



درباره ما
ترجمان، موسسه ای است که هدف خود را ایجاد ارتباطات فکری بین زبان فارسی و دیگر زبان های 
زندة دنیا قرار داده است. اما چنین کاری در زمان حاضر که دوران وفور ترجمه و مترجم مابین فارسی 
زبانان است، چه اهمیتی دارد؟ ترجمان نقطة تمایز خود را در این مسئله می داند که هر متنی ارزش 
ترجمه را ندارد، اما هستند متون کمتر شناخته شده و جریان های به حاشیه رانده شده ای که ترجمة 
آن ها موجب باز شدن افق تازه ای در جهان اندیشة امروز ایران می شود. از سوی دیگر، ترجمان تالش 
می کند تا صدای اندیشمندان امروز ایران را نیز به گوش جهانیان برساند. انتخاب برخی از کتاب های 

فارسی و ترجمة آن ها به دیگر زبان ها، از دیگر اهداف مؤسسة ترجمان است.
متونی که ترجمان به فارسی برمی گرداند، در دو قالب عمومی »کتاب« و »مقاالت« جای می گیرند. 
کتاب های ترجمه شده چاپ می شوند و ترجمة مقاالت در سایت ترجمان در دسترس عمومی قرار 
می گیرند. در انتخاب مقاالت، حداکثر تالش ما بر این است تا تنها متون دست اول، از اندیشمندان 
اصلی جریان های مهم فکری و نظری ترجمه شوند و بر خالف بسیاری از دیگر نشریات و وبگاه ها، 

ترجیح داده ایم تا تعداد مقاالت کمتری را با کیفیتی باالتر و محتوایی غنی تر ترجمه کنیم.
تا سال های پیش از این، چاپ ترجمة مقاالت بلند در نشریات علمی ـ پژوهشی و علمی ـ ترویجی، 
امری رایج بود، اما امروزه به دالیلی ناشناخته، ترجمة این مقاالت به کناری سپرده شده است. اما مهم 
آن است که از اهمیت این مقاالت در علم و اندیشه، چیزی کاسته نشده است و خوانندة فارسی زبان 
محتاج دسترسی به این منابع است. از این رو، ترجمان مقاالت بلندی را در دستور کار خود قرار داده 
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است که نوشته های کلیدی و مؤثر نویسندگان اصلی در رشته های گوناگون علوم انسانی بوده است.
در کنار ترجمة مقاالت، معرفی کتاب های جدیداالنتشار فارسی و التین، خبرهای جهان اندیشه در 
را به خود اختصاص  از سایت  انسانی، یادداشت و گفتگو، بخش های دیگر  رشته های مختلف علوم 

داده اند.
عالوه بر این، ترجمان در صدد است تا با برنامه ای از پیش تعیین شده، به برگزاری نشست های داخلی 
و خارجی علمی بپردازد. نشست ها ابتدائًا در همین سایت خبررسانی می شوند و بعد از برگزاری، شرحی 

از آن ها منتشر خواهد شد.
ترجمان، آمادة هر گونه همکاری در زمینه های ذکر شده، با افراد و گروه های محتلف فعال در حوزة 

علوم انسانی است.
قابل توجه است که سایت ترجمان در سامانه کتابخانه ملی ایران ثبت شده است و تمامی محتوای آن 

تحت حمایت قانون کپی بوده و از طریق شماره شاپا)ISSN( قابلیت ارجاع علمی دارد.
282-2345 :ISSN شماره ثبت در کتابخانه ملی ایران- مرکز ملی شاپا

info@tarjomaan.com :پست الکترونیک




