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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره نهم
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

۱9 تاریخی

2۱ اجتماعی

25 حقوقی

26 دینی

3۱ فلسفی

34 بیوگرافی

38 اقتصادی

39 رسانه

42 بعد مذهبی در سیاست ایاالت متحده در قبال عربستان سعودی

45 پیامدهای ژئواستراتژیک از انقالب های عربی 

46 عدالت اجتماعی و مدل های توسعه: با توجه ویژه به وضعیت مصر و انقالب آن

47 دموکراسی مشکل: مسیر جنبش های عربی در حال حاضر برای دموکراسی
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صفحه آرایی و طراحی جلد: 
مهدی گلشاهی

نوبت چاپ: 
اول/ تیر 1393

قیمت:
 40000 ریال

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

پالک 3، موسسه ترجمان
شماره تماس:

 88838803 ، نمابر: 88946704

49 چهرة اعراب نزد دیگران در پرتو روابط تاریخی

5۱ مصر  حفاظت شده،  انقالب تا پیروزی

52 آرمان شهر همزیستی؛ دولت واحد در فلسطین: حال حاضر و سرنوشت

53 سقوط دولت اسالمی و پیشرفت 

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

57 انگیزه های واقعی در ورای قانون دولت انگلیس دربارة گشودن تحقیقات دربارة

                    جنبش اخوان المسلمین

59 دومین همایش بین المللی مبارزه با تروریسم »بازنگری های فکری و  

                    راه حل های عملی«

63 انجمن امریکا و جهان اسالم "اسالم و ادغام"

65 پنجمین همایش بین المللی بیت المقدس اسالمی

67 طرح های قلمرو بین المللی و نقش نویسندگان و فرهیختگان در دفاع از هویت

                    فرهنگی

69 همایش اتحادیة روزنامه نگاران عرب برای حمایت از فلسطین
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره نهم
گزار

72 همایش بین المللی: تأثیر بحران های ساحل و صحرا بر مصالح چین

75 همایش دوستان یمن

78 همایش جنبش عدم تعهدها در الجزایر

80 عرب و ایاالت متحده آمریکا: مصالح و تهدیدات و تالشها در ظروف متغیر 

                   )دیدگاه دانشگاهی(

85 انتخابات عراق...چالش های امنیتی و دسته بندی های قومی 

3. مهمترین اخبار

89 مصر

96 لبنان

۱02 سوریه

۱06 عراق

۱09 فلسطین

۱۱۱ سایر کشورها
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4. جریان شناسی

۱۱5 دولت اسالمی عراق و شام )داعش(

۱۱7 انتقال تفکرات و نیروهای تروریستی القاعده از افغانستان به عراق

۱۱9 زرقاوی

۱2۱ تأسیس سازمان نظامی "الدولة اسالمیة فی العراق" و فعالیت در عراق

۱23 دولت اسالمی عراق و شام )داعش( ورود به میدان نبرد در سوریه

۱24 منابع

5. مرکز مطالعات الجزیره

۱27 مرکز دراسات الوحدة العربیة

۱27 وضعیت سیاسی جهان عرب در زمان تأسیس مرکز

۱28 تأسیس مرکز و اهداف آن:

۱32 معرفی ریاست مرکز

۱35 فعالیت ها و محصوالت مرکز

۱37 مراکز همسو و وابسته به مرکز دراسات الوحدة العربیة
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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 نهم
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 کتاب های 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: افول أهل السنة
ترجمه: محوشدن تدریجی اهل سنت

مؤلف: دیبورا آموس  
ترجمة و تحقیق: محمد فاضل

ناشر: الشبكة العربية لألبحاث و النشر
مکان نشر: بیروت، لبنان

تاریخ نشر: 2014
تعداد صفحات: 239 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: آل بن الدن و عالم النفط و المال و اإلرهاب
ترجمه: خاندان بن الدن و جهان نفت و پول و تروریسم

مؤلف: ستیف کول
عبدالعزیز  أحمد  ـ  نجم  عبدالغني  إیمان  تحقیق:  و  ترجمة 

الشیهي
ناشر: الشبكة العربية لألبحاث و النشر

مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014

تعداد صفحات: 800 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

امریکایی  پژوهشگر معروف  این کتاب  نویسندة  توضیحات: 
و  روایات  ثبت  و  منابع  دنبال  به  سالی  چند  که  است 
داستان های آن بوده است. در این کتاب، اسنادی مربوط به 
مراحل گوناگون تاریخ سعودی، تاریخ روابط این حکومت با 
خارج و به صورت دقیق امریکا یافت می شود و نگاهی گذرا 
یمن،  جنگ  توسعه ای،  طرح های  شروع  نفتی،  امتیازات  به 
قضیة جهیمان العتیبی، جنگ افغانستان، بحران خلیج فارس 
کتاب  یک سوم  همچنین  است.  شده  سپتامبر   11 حادثة  و 
به مراحل زندگی اسامه بن الدن، رهبر القاعده، از والدت تا 

نزدیکی های مرگ او اختصاص یافته است.
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره نهم
گزار

نام کتاب: الخلفية الثقافية للحكم التسلطي في المجتمعات 
العربية المعاصرة

ترجمه: پس زمینه های فرهنگی برای حکومت استبدادی در 
جوامع معاصر عرب
مؤلف: محمد السهر

ناشر: منشورات ضفاف
مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/02/20

تعداد صفحات: 309 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

حکومت های  نگرش  نحوة  به  فوق  کتاب  توضیحات: 
خودکامة مستبدی که نظام های سیاسی عرب به آن متصف 
تحوالت  شکل گرفتن  به رغم  که  دارد  اختصاص  هستند، 
بزرگ توسط امت های جهان در پیشرفت و توسعه در ابعاد 
و  حاکم   همچون  روابطی  شاهد  همچنان  زندگی  مختلف 
محکوم، رهبر)کدخدا( و رعیت )عامه مردم(، پادشاه با قدرت 
مطلق و مردمی که مقدر شده در برابر حاکم فروتن باشند 

و او را به مثابه سایة خدا بر روی زمین بدانند و... هستیم.  

نام کتاب: الليبرالية )روادها- مبادئها- اعتقاداتها(
ترجمه: لیبرالیسم )پیشگامان، اصول، اعتقادات(

مؤلف: علي رمضان فاضل
ناشر: مكتبة النافذة

مکان نشر: قاهره، مصر
تاریخ نشر: 2014/03/12

تعداد صفحات: 105 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

یعنی  آزادی،  به  فرد  دستیابی  یعنی  لیبرالیسم  توضیحات: 
را  فلسفی  دیدگاه  این  باشد.  آزاد  اعتقاد خود  و  در تصرفات 
اولین بار توماس هابز، فیلسوف انگلیسی در کتاب خود، فیاتان 
مطرح نموده است. نویسنده در این کتاب به بررسی ابعاد آن 

پرداخته است.
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نام کتاب: حروب الهويات الصغرى في مكافحة 
التصنيفات اإلقصائية

ترجمه: جنگ های هویت های کوچک در مبارزه با 
دسته بندی های انحصاری

مؤلف: زیاد الدریس  
ناشر: المرکز الثقافي العربي

مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/03/18

تعداد صفحات: 140 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1 

نام کتاب: ربيع المغفلين »النهاية الممنهجة للعرب في جيو 
- ستراتيجية حكومة العالم الجديدة«

ترجمه: بهار غفلت زدگان »پایان نظام  مند اعراب در جغرافیای 
- استراتژیکی حاکمیت جهانی جدید«

مؤلف: الطیب بیتي
ناشر: شمس للنشر و التوزیع

مکان نشر: قاهره، مصر
تاریخ نشر: 2014/03/19

تعداد صفحات: 520 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

بهار عربی پرده  از اسرار  نویسنده  این کتاب  توضیحات: در 
نشده  پرداخته  بدان ها  تاکنون  که  سؤاالتی  به  و  برمی دارد 

می پردازد.

بناء  أجل  من  الكفاح  الديمقراطية؛  روح  کتاب:  نام 
مجتمعات حرة

ترجمه: روح دموکراسی، مبارزه برای ایجاد جوامع آزاد
مؤلف: الري دایموند  

ترجمة و تحقیق: عبدالنور الخراقي
ناشر: الشبكة العربية لألبحاث و النشر

مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014

تعداد صفحات: 608 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1
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نام کتاب: شيطنة الفلسطینیین في مصر
ترجمه: شیطنت فلسطینی ها در مصر

مؤلف: أسامة عامر
ناشر: مكتبة الشروق الدولية

تاریخ نشر: 2014/03/23
چاپ: اول   مجلدات: 1

و  سیاسیون  برای  مهمی  مسئلة  فلسطین  توضیحات: 
أحمد  سیاسی  مواضع  میان،  این  در  است.  مصری  حکام 
مبارک  و  سادات،  انور  باشب،  صدقي  إسماعیل  باشا،  زیوار 
درقبال قضیة مردم فلسطین و قضیة ملی بودن آن متفاوت 
و  باشا  النحاس  نظیر مصطفی  ملی مصر  رهبران  با مواضع 
جمال عبدالناصر بوده است. تالش های از کوره دررفته برای 
آنها  مقاومت  نیروهای  و  فلسطین  مردم  جلوه دادن  شیطانی 
اشاره شده است  به آن تالش ها  این کتاب،  در  دارد.  وجود 
توسط  فلسطین  زمین های  فروختن  مشکل  ریشه های  و 
کشتن  سینا،  صحرای  به  فلسطینیان  جاه طلبی  ساکنانش، 
انقالبیون 25 فوریه، فرار از زندان و جریمة کشتن سربازان 
مصری در رفح، ربودن افسران پلیس مصر، قاچاق سوخت و 

اتهامات دیگر پرداخته شده است.

نام کتاب: علم النقد السیاسی 
ترجمه: دانش نقد سیاسی

مؤلف: نبیل راغب
ناشر: المكتبة األكاديمية
مکان نشر: قاهره، مصر

تاریخ نشر: 2014/03/23
تعداد صفحات: 310 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1

توضیحات: کتاب فوق به روش علمی نقد سیاسی پرداخته 
است. تمام علوم دارای نقد می باشند مانند نقد ادبی و هنری. 
با نقد ادبی و هنری متفاوت است. سیاست  اما نقد سیاسی 
و گسترش  رشد  به سبب  تطبیقی  و  نظری  علمی  به عنوان 
سیاست که همواره با زندگی عملی درگیر است، نیاز شدید به 

اصالح مسیرش دارد.
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نام کتاب: في معنى العروبة؛ مفاهیم و تحدیات
ترجمه: در معنی عربیسم )عرب گرایی( ، مفاهیم و چالش ها

مؤلف: جمعی از نویسندگان
مقدمه: جورج قرم

ناشر: المرکز الثقافي العربي
مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/03/18

تعداد صفحات: 320 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

اشاره کرده  به عربیسم )عرب گرایی(  این کتاب  توضیحات: 
نویسندگان  مقاالت  مجموعه  حقیقت  در  کتاب  این  است. 
بوده  )عربیسم(  عروبیت  به  معتقد  که  است  سعودی  جوان 
وجود  موضع  این  در  که  چالش هایی  به  حال  عین  در  اما 
و  قومیت  ملی،  حاکمیت  و  استقالل  نظیر:  پرداخته اند  دارد 
امت ها، قومیت  میان  تبادل فرهنگی  و  نژادپرستی،  تجدید 
و  دین  ملی گرایی،  عربی،  مستقل  توسعة  دموکراسی،  و 
فرقه گرایی، ملی گرایی و فمینیسم و مقالة مذهب بشری و 
انسان گرایی و حقوق بشر. در این کتاب دو مقاله با موضوع 

فلسطین نیز به نگارش درآمده است.

نام کتاب:  ماذا حدث للسعودیین؟!!
افتاده  سعودی  عربستان  ساکنان  برای  اتفاقی  چه  ترجمه: 

است؟
مؤلف: غسان حامد عمر

ناشر: دار المناهل للطباعة و النشر و التوزیع
نشر: بیروت، لبنان

تاریخ نشر: 2014/03/31
تعداد صفحات: 269 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1

تغییرات  تأثیر  تحت  زیاد  بسیار  سعودی  جامعة  توضیحات: 
جهانی قرار گرفته است. از این رو، نویسنده در این کتاب با 
حفظ یک سیر زمانی مشخص به بررسی تغییرات وارد شده 

بر عربستان از حیث جهانی و منطقه ای پرداخته است. 
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره نهم
گزار

نام کتاب: مملكة الكراهية، كيف دعمت العربية السعودية 
اإلرهاب العالمي الجديد

از  سعودی  عربستان  کشور  چگونه  نفرت،  کشور  ترجمه: 
تروریسم جدید بین المللی پشتیبانی کرد؟

مؤلف: دور غولد
ترجمة و تحقیق: محمد جلید

ناشر: منشورات الجمل
تاریخ نشر: 2014/03/24

تعداد صفحات: 446 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

توضیحات: دور غولد از سال 1997 تا سال 1999 به عنوان 
به عنوان  و  متحد  ملل  سازمان  در  اسرائیل  سایت  نمایندة 
مشاور به شارون و نتانیاهو خدمت کرده و در دیپلماسی دولت 
اسرائیل در طول مذاکرات اسلو و غیره نقش داشته است. این 
ابتدا در سال 2003 نوشته شده و در سال 2014  کتاب در 
ترجمه شده است. شایان ذکر است ویژگی مهم این کتاب 
ارتباط  ایجاد  برای  نشده  منتشر  اطالعاتی  اسناد  به  استناد 
بین تروریسم جهانی و ایدئولوژی نفرت در کشور پادشاهی 

عربستان می باشد.

نام کتاب: يوميات إجهاد الثورة
ترجمه: خاطرات سختی های انقالب

مؤلف: محمد یسري سالمة
ناشر: دارالشروق

مکان نشر: قاهره، مصر
تاریخ نشر: 2014/03/03
چاپ: اول   مجلدات: 1

سخنگوی  دندانپزشک،  سالمة  یسري  محمد  توضیحات: 
النور، یکی از مؤسسان و رهبران حزب  رسمی سابق حزب 

الدستور و بنیان گذار جنبش سلفیو کوستا می باشد.
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نام کتاب: الحرب العراقية، االيرانية، قراءة تحليلية
ترجمه: جنگ عراق، ایران، مطالعة تحلیلی

مؤلف: عبدالوهاب عبدالستار القصاب
ناشر: المرکز العربي لألبحاث و دراسة السیاسات

مکان نشر: دوحه، قطر
تاریخ نشر: 2014

تعداد صفحات: 176 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

فیصل  نزار  خاطرات  کتاب  بر  نقدی  کتاب  این  توضیحات: 
الخزرجي فرماندة ارتش عراق در زمان صدام است. در این 
کتاب تحلیل های جدی و اطالعات تازه ای وجود دارد. در این 

کتاب به موضوع نظامی گری عرب نیز پرداخته شده است.

نام کتاب: األمن في منطقة الساحل و الصحراء في أفريقيا
ترجمه: امنیت در منطقة ساحل و صحرا در آفریقا

مؤلف: کریم مصلوح
ناشر: مرکز اإلمارات للدراسات و البحوث االستراتيجية

مکان نشر: امارات
تاریخ نشر: 2014

تعداد صفحات: 369 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

آفریقا  در  منطقه  دو  این  تحلیل  به  کتاب  این  توضیحات: 
اولین آن چارچوب  پرداخته و بر روی دو محور اساسی که 
دوم  محور  و  منطقه  دو  این  جمعیت شناختی  و  جغرافیایی 
دو  این  استراتژی  در  اثرگذار  اساسی ترین  به عنوان  اسالم 

منطقه و روابط تاریخی بین این دو گروه پرداخته است.
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره نهم
گزار

تسهيل  في  الثاني  الحميد  عبد  السلطان  دور  کتاب:  نام 
السيطرة الصهيونية على فلسطين ) 1909-1876(

نمودن  آسان  در  دوم  عبدالحميد  سلطان  نقش  ترجمه: 
كنترل صهيونيست ها بر فلسطين )1909-1876(

مؤلف: فدوی نصیرات
ناشر: مركز دراسات الوحدة العربية

مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/03/01

تعداد صفحات:255
چاپ: اول   مجلدات: 1

توضیحات: نویسنده در این کتاب در پی این است تا مواقف 
سلطان عبدالحمید را درقبال اسرائیل در دولت عثمانی، خرید 
زمین ها و ساخت خانه در فلسطین نشان دهد و بیان نماید 
که بر خالف گفته ها او مخالف صهیونیست ها نمی باشد بلکه 
مطرح شده  مباحث  از  برخی  است.  بوده  آنها  مؤید  و  موافق 
از  دوم  عبدالحمید  سلطان  موقعیت  از:  عبارت اند  کتاب  در 
مهاجرت یهودیان به فلسطین، مذاکرات هرتسل، عبدالحمید 
فعالیت های  قبال  در  مردم  نگرش   ،)1903  -  1896( دوم 
سلطان  موقعیت  و  فلسطین  در  صهیونیست ها  و  اعراب 

عبدالحمید دوم از آن و...  .
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تاریخی(

نام کتاب: الوعود البلفورية
ترجمه: وعده های بیانیة بالفور

مؤلف: علي ابراهیم حطیط
ناشر: المؤسسة العربية للدراسات و النشر

مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/03/07

تعداد صفحات: 295 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

بیانیة  در صدور  بریتانیا  رغبت  موجب  عامل  دو  توضیحات: 
بالفور شد: 1. خالص شدن از دست یهودیان چرا که غربی ها 
یهودیان را ضایعات بشری می دانستند. 2. استفاده از یهودیان 
به عنوان مترسک برای ترساندن جامعة عرب و تأمین مصالح 
بیانیة  پنهان  قضایای  به  کتاب  این  در  منطقه.  در  غربی ها 
بالفور در دو محور پرداخته شده است. بیانیه های بالفور داخل 

فلسطین و بیانیه های بالفور خارج فلسطین.

نام کتاب: العالقات التركية ـ الروسية: من إرث الماضي إلی 
آفاق المستقبل

سوی  به  گذشته  میراث  از  روسیه:  ـ  ترکیه  روابط  ترجمه: 
چشم انداز آینده

مؤلف: معمر فیصل خولي
ناشر: المرکز العربي لألبحاث و دراسة السیاسات

مکان نشر: دوحه، قطر
تاریخ نشر: 2014

تعداد صفحات:120 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

دشمنی  از  مملو  روسیه  و  ترکیه  تاریخی  روابط  توضیحات: 
میان  زیادی  است. جنگ های  بوده  دو  آن  میان  ساله   500
روسیة تزاری و دولت عثمانی به سبب نزاع های جغرافیایی و 
دینی برپا شده است. اما روابط این دو  کشور در فاصلة جنگ 
جهانی اول و دوم رو به بهبود یافت؛ چرا که بلشویک های 
نظام تزاری و آتاتورک دولت عثمانی را سرنگون کردند. این 

کتاب به روابط تاریخی میان دو کشور پرداخته است.
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره نهم
گزار

نام کتاب: تاریخ بالد الشام )الحدیث و المعاصر(
ترجمه: تاریخ شهرهای شام )مدرن و معاصر(

مؤلف:  محمد سهیل طقوش
ناشر: دارالنفائس

مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/03/18

تعداد صفحات: 416 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: عروبة الجذور و فلسطین
ترجمه: عربیت ریشه ها و فلسطین

مؤلف: هاني صابر
ناشر: دارالوراق

مکان نشر: ریاض، عربستان سعودی
تاریخ نشر: 2014

چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: تاريخ األزمات االقتصادية في العالم
ترجمه: تاریخ بحران های اقتصادی در جهان

مؤلف:  نبیل جعفر عبدالرضا، عدنان فرحان الجوارین
ناشر: المؤسسة العربية للدراسات و النشر

مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/03/13

تعداد صفحات: 268 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1
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اجتماعی(

التاسع  القرن  النصف األول من  القدس في  نام کتاب: یهود 
عشر: دراسة اجتماعية اقتصادية

نوزدهم:  قرن  اول  نیمة  در  بیت المقدس  یهودیان  ترجمه: 
پژوهش اجتماعی و اقتصادی

مؤلف: حلمي خليفة علي درادکه
ناشر: مرکز دراسات الوحدة العربية

مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/03/01

تعداد صفحات: 460 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: جدلیات االندماج االجتماعي و بناء الدولة و االمة 
في الوطن العربي

ترجمه: دیالکتیک یکپارچگی اجتماعی و دولت سازی و ملت 
در جهان عرب

مؤلف: جمعی از نویسندگان
ناشر: المرکز العربي لألبحاث و دراسة السیاسات

مکان نشر: دوحه، قطر   
تاریخ نشر: 2014

تعداد صفحات: 850 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: الهوية نسوانية المستقبل
ترجمه: آیندة هویت زنان
مؤلف: إبراهیم شحبي  

ناشر: طوی للنشر و اإلعالم
تاریخ نشر: 2014/03/06

تعداد صفحات: 143 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره نهم
گزار

نام کتاب: العرب و أسئلة الهوية
ترجمه: عرب ها و مسائل مربوط به هویت

مؤلف: فريدة النقاش
ناشر: الهيئة المصرية العامة للکتاب

مکان نشر: اسکندریه، مصر
تاریخ نشر: 2014

چاپ: اول   مجلدات: 1

یکی  به عنوان  هویت  موضوع  به  کتاب  این  توضیحات: 
است.  پرداخته  عرب  جامعة  کنونی  اصلی  دغدغه های  از 
و  دینی  استبداد  میان  مدنی  دولت  اسالم،  سکوالریزاسیون 
و سکوالر،  دینی  میان حکومت  نظامی، شهروندان  استبداد 
این  عناوین فصول  از جمله  بهتر،  فردایی  سوسیالیسم پس 

کتاب می باشند.

المنهج في كتابات  الطائفة و  الدولة و  اشكالية  نام کتاب: 
تاريخية لبنانية ـ من لبنان الملجأ إلى »بيوت العناكب« 

ترجمه: مشکل دولت و جامعه، و روش در نوشته  های تاریخی 
لبنانی ـ از لبنان سرپناه تا »خانه  های عنکبوت«

مؤلف: وجیه کوثراني
ناشر: المركز العربي لألبحاث و دراسة السياسات

مکان نشر: دوحه، قطر
تاریخ نشر: 2014

تعداد صفحات: 102 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

لبنان،  در  حکومت  چالش های  به  کتاب  این  توضیحات: 
در  لبنانی  طوائف  نقش  و  لبنان  در  طائفه ای  ویژگی های 
پاکسازی  لبنان،  دولت های  پیدایش  تاریخی  سیر  حاکمیت، 
سیاست در لبنان از نگاه های طائفه ای برای ساختن حکومتی 

ملی پرداخته است.
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نام کتاب: التداخل الثقافي العربي ـ الفارسي
ترجمه: تداخل فرهنگی عربی ـ فارسی

مؤلف: رشید یلوح
ناشر: المرکز العربي لألبحاث و دراسة السیاسات

مکان نشر: دوحه، قطر
تاریخ نشر: 2014

تعداد صفحات: 272 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

توضیحات: این کتاب به تداخل دو فرهنگ عربی و فارسی 
در  نویسنده  است.  کرده  اشاره  هجری  اول  قرن   10 در 
تحمیل  از  نشانه ای  تداخل،  این  می کند  اثبات  کتاب  این 
ایدئولوژی، سلطه یا محرومیت نیست بلکه از حادثه ای بزرگ 
است که نشان از ظهور اسالم در سرزمین های عربی و امتداد 

آن به بالد اطراف آن از طریق فتوحات است.

ـ  اإلسالمي  الحوار  و  فلسطین  و  لبنان  حول  کتاب:  نام 
المسیحي )مختارات(

ـ  اسالمی  گفت وگوی  و  فلسطین  و  لبنان  دربارة  ترجمه: 
مسیحی )گلچین(

مؤلف: یواکیم مبارک
ترجمة و تحقیق: سالم دیاب

تقدیم: جورج قرم ـ توماس دیاب ـ سالم دیاب
ناشر: دارالفارابي

مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/03/01

تعداد صفحات: 200 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

و  اسالم  روابط  تاریخ  به  کتاب  این  نویسندة  توضیحات: 
او که خود کشیش مسیحی است  است.  پرداخته  مسیحیت 
به علوم اسالمی آشنا بوده و مطالعات زیادی در این زمینه 

داشته است. 
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره نهم
گزار

نام کتاب: العدالة االجتماعية الدستورية في الفكر الليبرالي 
السياسي المعاصر

فکر  در  اساسی  قانون  بر  مبتنی  اجتماعی  عدالت  ترجمه: 
لیبرالی سیاسی معاصر 

مؤلف: محمد عثمان محمود
ناشر: المرکز العربي لألبحاث و دراسة السیاسات

مکان نشر: دوحه، قطر
تاریخ نشر: 2014

تعداد صفحات: 360 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

توضیحات: کتاب فوق به اصول قانونی پرداخته است که بر اساس 
نظر جان راولز عدالت را فراهم می کند. او سعی کرده لبة روشنی 
میان لیبرالیسم به عنوان فلسفة سیاسی استوار بر عدالت و انصاف و 

لیبرالیسم به عنوان فلسفة جامعی ترسیم کند.

نام کتاب: إشكالية الهوية والتعدد اللغوي بالمغرب العربي: 
المغرب نموذجًا

ترجمه: مشکل هویت و چندزبانی در مغرب عربی: مدل مراکش
مؤلف: إلیاس بلکا، محمد حراز

ناشر: مرکز اإلمارات للدراسات و البحوث اإلستراتيجية
مکان نشر: امارات
تاریخ نشر: 2014

تعداد صفحات: 210 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: العدالة اللغوية في المجتمع المغاربي 
ترجمه: عدالت زبانی در جامعة مغرب

مؤلف: احمد عزوز و محمد خاین
ناشر: المرکز العربي لألبحاث و دراسة السیاسات

مکان نشر: دوحه، قطر
تاریخ نشر: 2014

تعداد صفحات:128 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

توضیحات: این کتاب به موضوع جدیدی در فرهنگ عربی 
با عنوان »عدالت لغوی« پرداخته است که خود را بر پیکرة 

تفکر عربی معاصر تحمیل کرده است.
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حقوقی(

نام کتاب: تاریخ القانون
ترجمه: تاریخ قانون

مؤلف:  فایز محمد حسین محمد
ناشر: دارالمطبوعات الجامعية

مکان نشر: اسکندریه، مصر
تاریخ نشر: 2014/03/10

تعداد صفحات: 496 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: جرائم القذف و السب العلنی عبر اإلنترنت
ترجمه: جرائم افترا و توهین آشکارا در اینترنت 

مؤلف: خالد حسین عبدالتواب
ناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب

مکان نشر: اسکندریه، مصر
تاریخ نشر: 2014

چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: عقود التنقيب عن النفط و إنتاجه »دراسة قانونية 
تحليلية مقارنة«

ترجمه: قراردادها برای اکتشاف و تولید نفت »مطالعة قانونی 
تحلیلی مقایسه ای« 

مؤلف: کاوان إسماعیل إبراهیم
ناشر: دارالکتب القانونية
مکان نشر: قاهره، مصر

تاریخ نشر: 2014/03/06
تعداد صفحات: 496 صفحه

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

دینی(

النبوية؛ دراسة في  السنة  الخاصة في  األحكام  نام کتاب: 
قضايا األعيان و أثرها في اختالف الفقها

مسائل  در  مطالعه ای  نبوی،  سنت  در  ویژه  مقررات  ترجمه: 
مربوط به اعیان و تأثیر آن در اختالف فقها 

مؤلف: محمد الخیمي  
ناشر: دارالفکر المعاصر

مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/03/31

تعداد صفحات: 550 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

مربوط  که  روایاتی  به  دارد  اشاره  فوق  کتاب  توضیحات: 
قضية فى  فقهی  به اصطالح  و  است  بوده  واقعة خاصی  به 
واقعة يا قضية عين بوده است. این نوع قضایا  تسری پذیر 
و عمومیت دادنی نیست و نمی توان مصادیقی بر آن منطبق 
کرد. آگاه بودن به مصطلحات فقهی نظیر قضية عين تأثیرات 

مهمی را در صدور فتاوا دارد.

نام کتاب: االسرار الخفية للصوفية 
ترجمه: اسرار پنهانی صوفیان

مؤلف: احمد درویش
ناشر: عالم الکتب

مکان نشر: قاهره، مصر
تاریخ نشر: 2014/03/27

تعداد صفحات: 220 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

بررسی  را  صوفیانه  ای  رفتارهای  و  تفکرات  کتاب  این  توضیحات: 
کرده است که با قانون طبیعی در تعارض است. عقل صوفی منکر 
صوفی  عقل  در  است  معتقد  و  نیست  طبیعی  قانون  با   ضدیتش 
باورهای ناهنجار به صورت امن استقرار می یابد و درعقل شرقی و 
عقل صوفی هیچ ناسازگاری ندارد. ازاین رو، تناقضات و ناهنجاری-

هایی که عقل غربی نمی تواند بین آنها الفت برقرار کند، در نگاه 
عقل صوفی هیچ آزاری به هم نمی رسانند.
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نام کتاب: سبیل اهلل و سبیل الطاغوت
ترجمه: راه خدا و راه طاغوت

مؤلف: سمیر ابراهیم خلیل حسن
ناشر: دارالساقی للنشر و التوزیع

مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014

تعداد صفحات:208 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: التوراة؛ دراسة عامة
ترجمه: تورات، مطالعة عمومی

مؤلف: سهیل دیب  
ناشر: دار النفائس

مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/03/24

تعداد صفحات: 160 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

 توضیحات: نویسندة کتاب که خود متکلم مسیحی است، به 
تاریخ تورات و روش قرار دادن تورات به عنوان دلیل علمی 
چشمگیر پرداخته است. کتاب وی حاصل پژوهش های دقیق 
یهود،  عالمان  تورات  بر  مبتنی  دیدگاه های  و  تألیفات  در  او 

است.

نام کتاب: الحقيقة الشرعية للتصوف االسالمي
ترجمه: حقیقت مشروعیت عرفان اسالمی
مؤلف: المکاشفي عثمان دفع اهلل القاضي  

ناشر: مؤسسة طيبة للنشر و التوزیع
مکان نشر: قاهره، مصر

تاریخ نشر: 2014/03/05
تعداد صفحات: 208 صفحه

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

نام کتاب: الحوار فی اإلسالم و التفاعل الحضاری مع اآلخر
ترجمه: گفت وگو و تعامل فرهنگی با دیگران در اسالم 

مؤلف: أحمد عبده عوض
ناشر: مرکز الکتاب للنشر
مکان نشر: قاهره، مصر

تاریخ نشر: 2014/03/05
تعداد صفحات: 447 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1

توضیحات: این کتاب دربارة گفت وگو در اسالم است. آداب 
از جمله  قوانین، شروط و عناصر اصلی گفت وگو  گفت وگو، 

مسائلی است که در این کتاب مطرح گردیده است.

نام کتاب: المدخل إلى فقه الدولة في اإلسالم
ترجمه: ورودی به فقه دولت در اسالم

مؤلف:  محمد العلمي
ناشر: دارالكلمة للنشر و التوزیع

مکان نشر: منصوره، مصر
تاریخ نشر: 2014/03/25

تعداد صفحات: 360 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

همچون  موضوعاتی  بر  مشتمل  فوق  کتاب  توضیحات: 
ویژگی ها و عناصر نظام سیاسی در اسالم، قواعد فقه سیاسی 
و مهم ترین وقایع سیاسی در تاریخ اسالم است. این کتاب 
سازمان  و  قانون  و  دین  با  اسالم  رابطة  تصحیح  هدف  با 

اجتماعی نگاشته شده است.
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الكاسرة‹ تحليل  ›الذئاب  نام کتاب: إيديولوجيا اإلرهاب 
سيكودينامي للشخصية اإلرهابية

تحلیل  درنده«؛  »گرگان  تروریسم  ایدئولوژی  ترجمه: 
درنده خویی شخصیت تروریستی

مؤلف: کمال حسن وهبي
ناشر: دارالمواسم للطباعة و النشر و التوزیع

مکان نشر، بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/03/18

تعداد صفحات: 236 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

توضیحات: در این کتاب، به گروه های تروریستی در اسالم، 
ریشه های تأسیس و علل گسترش چنین گروه هایی و پشت 

پردة این گروه ها و حامیان آنان پرداخته شده است.

و  »تأصیل  اإلسالم  في  الحکم  النظام  مبادئ  کتاب:  نام 
تفکیر«

ترجمه: اصول نظام سیاسی در اسالم »ریشه ها و فکر کردن«
مؤلف: خالد حربي

ناشر: المکتب الجامعي الحدیث
مکان نشر: قاهره، مصر

تاریخ نشر: 2014/03/05
تعداد صفحات: 160 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1

اسالم  در  سیاسی  نظام  در  اصلی  عناصر  توضیحات: 
خالفت،  خدا،  حاکمیت  است:  اصل  چند  در  منحصر 
ابن خلدون  و  فارابی  به  کتاب  این  در  عدالت.  و  مشورت 
در  سیاست  باب  در  نظریاتی  که  متفکرانی  به عنوان 
اساسی  اصول  است.  شده  اشاره  داده اند،  ارائه  اسالم 
جمله  از  اسالم  در  حکومت  ماهیت  و  اسالم   در  سیاست 
 مهم ترین مباحثی است که در این کتاب مطرح شده است.
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره نهم
گزار

نام کتاب: مقاالت في المناهج و النظریات
ترجمه: نوشته هایی در روش ها و نظریه ها

مؤلف: خالد حربي
ترجمة و تحقیق: فهد الحموي

ناشر: الشبكة العربية لألبحاث و النشر
مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/03/04

تعداد صفحات: 256 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: موقف الشريعة االسالمية من العنف ضد النساء
ترجمه: موضع قوانین اسالمی دربارة خشونت علیه زنان

مؤلف: محمد ممدوح صبري الطباخ  
ناشر: الشركة العربية المتحدة للتسویق و التوریدات

مکان نشر: قاهره، مصر
تاریخ نشر: 2014/03/17

تعداد صفحات: 221 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1
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فلسفی(

و  رشد  ابن  بین  التأویل  )منهج  والوحي  العقل  کتاب:  نام 
موسی بن میمون و سبینوزا(

ترجمه: عقل و وحی )روش تفسیر بین ابن رشد و ابن میمون 
و اسپینوزا( 

مؤلف: أشرف منصور
ناشر: رؤية للنشر و التوزیع

مکان نشر: قاهره، مصر
تاریخ نشر: 2014/03/31

تعداد صفحات: 512 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

آنچه  از  متفاوت  نگاهی  کتاب  این  نویسندة  توضیحات: 
ارائه  دارند،  نبوت  و  وحی  به  مسلمان  فالسفة  و  متکلمان 
می کند. او تالش می کند وحی را از امر غیبی خارج کند و 

ادعا می کند می توان نگاهی عقالنی به وحی داشت.  

نام کتاب: الفلسفة و الثورة
ترجمه: فلسفه و انقالب

ناشر: مرکز الکتاب للنشر
مکان نشر: قاهره، مصر

تاریخ نشر: 2014/03/05
تعداد صفحات: 528 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: جیل دولوز صورة الفیلسوف
ترجمه: ژیل دلوز تصویر فیلسوف

مؤلف: خمیس بوعلي  
ناشر: منشورات ضفاف، منشورات االختالف

مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/03/24

تعداد صفحات: 349 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1



 »
  »

 
 »

 

32

ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره نهم
گزار

نام کتاب: المصمم األعظم؛ قراءة نقدية في کتاب التصمیم 
العظیم للبروفسور ستیفن هوکنج

بزرگ  طرح  کتاب  در  انتقادی  قرائتی  بزرگ،  طراح  ترجمه: 
برای پروفسور استفان هاوکینگ

مؤلف: حسن بن أحمد اللواتي
ترجمة و تحقیق: مظاهر العجمي، محمدبن رضا اللواتي

ناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون
مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/03/20

تعداد صفحات: 295 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

»التصمیم  کتاب  به  نقادانه  نگاهی  کتاب  این  توضیحات: 
و  انسان  وجود  و  هستی  علت  کتاب  این  در  دارد.  العظیم« 
فلسفة وجود قوانین علمی مورد بحث قرار گرفته است. نظریة 
است که مطرح گردیده  از جمله مسائلی  نیز  متعدده  اکوان 

است.

نام کتاب: د. عبدالغفار مکاوي إنسانا و فیلسوفا و أدیبا
ترجمه: د. عبدالغفار مکاوي؛ انسان، فیلسوف و ادیب

مقدمه، ترجمة و تحقیق: مصطفی النشار
ناشر:  مرکز الکتاب للنشر

مکان نشر: قاهره، مصر
تاریخ نشر: 2014/03/05

تعداد صفحات: 246 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: قول األصول؛ هوسرل و فینومینولوجیا التخوم
ترجمه: کالم بزرگان؛ هوسرل و پدیده شناسی مرز

مؤلف: فتحي إنفزو 
ناشر: منشورات ضفاف، منشورات االختالف

مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/03/24

تعداد صفحات: 143 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1
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مقارن  تحلیل  بباریس؟  دمشق  یربط  الذي  ما  کتاب:  نام 
البن تيمية و غریغوري الریمیني

ترجمه: چه چیزی دمشق را به پاریس مرتبط می کند؟ تحلیل 
تطبیقی ابن تیمیه و گریگوری ریمینی

مؤلف: ریتشارد دي. تشیلفان
ترجمة و تحقیق: ریم أحمد وفا

ناشر: الشبكة العربية لألبحاث و النشر
مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/03/04

تعداد صفحات: 159 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

فلسفية  دراسة  الوجود  و  الجاهلي  الشاعر  کتاب:  نام 
ظاهراتية

فلسفی  مطالعة  وجود  مقولة  و  جاهلی  دوران  شاعر  ترجمه: 
پدیدارشناسانه

مؤلف: باسم إدریس قاسم
ناشر: مرکز دراسات الوحدة العربیه

مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/03/01

تعداد صفحات: 288 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره نهم
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بیوگرافی(

نام کتاب: العقاد: صفحات منسية
ترجمه: عقاد؛ صفحه های فراموش شده

مؤلف: عبدالمنعم الشیخ
ناشر: المكتبة المصرية للطباعة و النشر و التوزیع

مکان نشر: قاهره، مصر
تاریخ نشر: 2014/03/05

تعداد صفحات: 489 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

توضیحات: در این کتاب به جنبه های مختلف زندگی ادبی، 
اجتماعی و سیاسی عباس محمود عقاد پرداخته شده است.

 1988  –  1980 اإلیرانیة  ـ  العراقية  الحرب  کتاب:  نام 
مذکرات مقاتل

ترجمه: جنگ عراقی ـ ایرانی 1980 ـ 1988 خاطرات یک 
رزمنده 

مؤلف: نزار عبد الکریم فیصل الخزرجي
ناشر: المرکز العربي لألبحاث و دراسة السیاسات

مکان نشر: دوحه، قطر
تاریخ نشر: 2014

تعداد صفحات: 642 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

توضیحات: این کتاب شامل خاطرات نزار الخررجی فرماندة 
ارتش عراق در زمان صدام است. این کتاب پژوهشی است 
نویسنده خود  و عراق چراکه   ایران  میان  در مسائل جنگ 
شاهد وقایع زیادی از جنگ عراق و ایران از ابتدا تا انتهای 

آن بوده است.
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نام کتاب: العقاد و المرأة
ترجمه: عقاد و زن 

مؤلف: محمد رضوان
ناشر: المكتبة المصرية للطباعة و النشر و التوزیع

مکان نشر: قاهره، مصر
تاریخ نشر: 2014/03/05

تعداد صفحات: 275 صفحه
چاپ: اول  مجلدات: 1

شاعر  ادیب،  فیلسوف،  عقاد  محمود  به  اتهامی  توضیحات: 
وارد کرده اند که او مردی تندخوی و بی احساس بود. در این 
کتاب نویسنده تالش کرده نشان دهد او دارای احساسات و 
عواطف انسانی است و اتهاماتی را که به او وارد شده پاسخ 
دهد. نویسنده به قضیه سه تن از بانوانی که وارد زندگی او 
شدند و روابط عاشقانه ای میان آنان برقرار بود پرداخته است.

نام کتاب: جمیل الحجیالن: بین اإلعالم و الدبلوماسية
ترجمه: جمیل الحجیالن: بین رسانه و دیپلماتیک

مؤلف: جمعی از نویسندگان  
ناشر: مؤسسة الجزيرة للصحافة و الطباعة و النشر 

مکان نشر: ریاض، عربستان سعودی
تاریخ نشر: 2014/03/03

تعداد صفحات: 312 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: خالد الفیصل: األمیر ... المسؤول ... 
ترجمه: خالد الفیصل: پادشاه ... مسئول ... 

ناشر: مؤسسة الجزيرة للصحافة و الطباعة و النشر
مکان نشر: ریاض، عربستان سعودی

تاریخ نشر: 2014/03/01
تعداد صفحات: 224 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1
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نام کتاب: السيسى... الطريق إلى استعادة الدولة المصرية
ترجمه: سیسی ... راهی برای بازگرداندن دولت مصر

مؤلف: مصطفی بکری
ناشر: الدار المصرية اللبنانية

مکان نشر: قاهره، مصر
تاریخ نشر: 2014

تعداد صفحات: 255 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

توضیحات: این کتاب نخستین کتابی است که دربارة سیسی 
امنیت  جنگ  است.  شده  نوشته  مصر  کنونی  رئیس جمهور 
و  انقالب  میان  بادگیر،  در  دولت  سیسی،  علیه  جنگ  ملی، 
کودتا، جنگ با واشنگتن، لحظة شکست، طرح شکست دادن 
انتخاب ریاست جمهوری و عقب نشینی امریکا از موضعش از 

جمله عناوین مطرح در این کتاب است.

نام کتاب: ستون عاما علی ثورة 23 یولیو.. جمال عبدالناصر- 
األوراق الخاصة )المجلد الثانی: الثورة فى سنواتها األولى(

جمال   .. جوالی   23 انقالب  از  پس  سال  شصت  ترجمه: 
در  انقالب  دوم:  )جلد  مخصوص  مقاالت   - عبدالناصر 

سال های اولیه آن(
مؤلف: هدی جمال عبدالناصر 

ناشر: المكتبة األكاديمية
مکان نشر: قاهره، مصر

تاریخ نشر: 2014/03/23
تعداد صفحات: 620 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1

را  آن  عبدالناصر  است که جمال  فوق خاطراتی  کتاب  توضیحات: 
نوشته است که حاکی تفکرات، اعتقادات و باورهای سیاسی او در 

مراحل مختلف است.
اسنادی  انقالب،  فعال سازی  نظیر  موضوعاتی  شامل  کتاب  این 
مذاکرة  جمهوریت،  اعالم  حاکم،  کنونی  نظام  تغییر  دربارة  خاص 
دربارة سودان، بحران ماه مارس 1954 و انتخاب جمال عبدالناصر 

به عنوان رئیس جمهوری در 16 مارس 1956است.
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نام کتاب: غاندي
ترجمه: گاندی

مؤلف: عبدالعزیز عبدالرحمن حسین
ناشر: دارالمؤلف للطباعة و النشر و التوزیع

مکان نشر: بیروت ـ لبـنان
تاریخ نشر: 2014/03/01

تعداد صفحات: 198 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: ملک في مهب حاشیته
ترجمه: پادشاهی در جمع همراهانش

مؤلف: هوسیه أرنولد
ترجمة، تحقیق: رنا الصیفي داود

ناشر: دار برزان للنشر
مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/03/03

تعداد صفحات: 237 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

پادشاهی  کاخ   دربارة  حقائقی  به  کتاب  این  توضیحات: 
در  که  رجالی  آن،  در  معیشت  و  زندگی  نوع  سعودی، 
تصمیم گیری ها تأثیرگذارند و وقایعی از زندگی شاه عربستان 

پرداخته است.

نام کتاب: هتلر
ترجمه: هیتلر

مؤلف: عبدالعزیز عبدالرحمن حسین
ناشر: دارالمؤلف للطباعة و النشر و التوزیع

مکان نشر: بیروت ـ لبـنان
تاریخ نشر: 2014/03/01

تعداد صفحات: 199 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1
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اقتصادی(

نام کتاب: الخلیج بعد النفط؛ المجتمع الخلیجي بعد أکثر من 
نصف قرن علی اکتشاف النفط

ترجمه: خلیج فارس پس از نفت؛ جامعه خلیج فارس بعد از 
بیش از نیم قرن از کشف نفت
مؤلف: عبد العزیز خلیل المطوع

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

 تاریخ نشر: 2014/03/19
تعداد صفحات: 384 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1

اقتصادی  و  اجتماعی  وضعیت  به  فوق  کتاب  توضیحات: 
کشورهای خلیج، نوع معیشت و سطح رفاه مردم که بر اساس 

درآمدهای حاصله از نفت زندگی می کنند، پرداخته است.

نام کتاب: التسویق المصرفي
ترجمه: بازاریابی بانکداری

مؤلف: إیهاب نظمي ابراهیم، ابراهیم علي القاضي  
ناشر: دارالکتاب الجامعي 

مکان نشر: العین، االمارات
تاریخ نشر: 2014/03/13

تعداد صفحات: 215 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1



 »
  »

 
 »

  »
 

ب(
عر

ن 
ها

 ج
خیر

ة ا
ید

گز
 بر

ای
ب ه

کتا
ی 

رف
مع

ی )
اس

شن
اب 

کت

39

رسانه(

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

مؤلف: صالح عبدالحمید  
ترجمة و تحقیق: مدحت شاهین

ناشر: هبة النيل العربية للنشر و التوزيع
مکان نشر: الجیزه، مصر

تاریخ نشر: 2014/03/05
تعداد صفحات: 244 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1

آن در  تأثیر  و  این کتاب، نقش رسانه ها در جوامع  در  توضیحات: 
جامعة  و  رسانه ها  است.  شده  پرداخته  عمومی  افکار  و  دیدگاه ها 
رسانه های  و  بین المللی  رسانة  جریان  رسانه ها،  تأثیر  اطالعاتی، 
بین المللی و روابط بین المللی، مهم ترین فصل های کتاب را تشکیل 

می دهند.

نام کتاب: اقتصادیات اإلعالم
ترجمه: اقتصاد رسانه ها
مؤلف: سهام الشجیري

ناشر: دارالکتاب الجامعي
مکان نشر: العین، االمارات
تاریخ نشر: 2014/03/13

تعداد صفحات: 484 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

ثورة  حتى  يوليو  ثورة  من  السينمائى  اإلنتاج  کتاب:  نام 
يناير

ترجمه: تولید فیلم از انقالب ژوئیه تا انقالب ژانویه
مؤلف: د. یاقوت الدیب

ناشر: قصور الثقافه
مکان نشر: قاهره، مصر

تاریخ نشر: 2014
تعداد صفحات: 252 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1
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نام کتاب: أزیاء االستعراض فی السینما المصرية
ترجمه: بررسی مد در سینمای مصر

مؤلف: فاروق عبدالرحمن
ناشر: قصور الثقافه

مکان نشر: قاهره، مصر
تاریخ نشر: 2014

تعداد صفحات: 291 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: االعالم و جیوبولوتیکا اسقاط الشرق
ترجمه: رسانه و ژئوپلوتیک حذف میانه

مؤلف: صالح محمد عبدالحمید
ناشر: مؤسسة طيبة للنشر و التوزیع

مکان نشر: قاهره، مصر
تاریخ نشر: 2014/03/05

تعداد صفحات: 263 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: القصة االخبارية في نشرات االخبار الفضائية
ترجمه: داستان اخبار در پخش اخبار تلویزیون

مؤلف: احمد شاهین
ناشر: مؤسسة طيبة للنشر و التوزیع

مکان نشر: قاهره، مصر
تاریخ نشر: 2014/03/05

تعداد صفحات: 212 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: حوارات شاملة مع الصحافة )1949 - 1977(
ترجمه: گفت وگوی جامع با مطبوعات )1949 - 1977(

مؤلف: کمال جنبالط
ناشر: الدار التقدمية

مکان نشر: لبنان
تاریخ نشر: 2014/03/31

تعداد صفحات: 345 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1 
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نام کتاب: فلسفة المستقبل
ترجمه: فلسفة آینده
مؤلف: هدی الدغفق

ناشر: طوی للنشر و اإلعالم
تاریخ نشر: 2014/03/04

تعداد صفحات: 271 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

در  فلسفی  تفکر  و  گفتمان  نقش  به  کتاب  این  توضیحات: 
انسانی  هویت  ایدئولوژی،  مردم،  فکری  رشد  انقالب ها، 

پرداخته است. 

در ادامه به ارائه چند گزارش از مهم ترین کتاب های این ماه می پردازیم:
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  یکی از کتاب های چاپ شدة مهم المكتبة 
کتاب  لبنان،  در  م  در سال 2014  العصرية 
در  متحده  ایاالت  سیاست  در  مذهبی  »بعد 
قبال عربستان سعودی« عصام عبد الشافی 
آن را نوشته و إیمان عبد الغني نجم و أحمد 
عبدالعزیز الشیهي ترجمه و تحقیق کرده اند.

که  می دارد  بیان  کتاب  مقدمة  در  نویسنده 
اقتصادی  همکاری های  از  متحده  ایاالت 
سعودی  عربستان  با  قوی  استراتژیک  و 
برخوردار می باشد اما تصمیم گیران آمریکایی 
توجه خاصی به بعد مذهبی در سیاست های 
خواستار  ابتدا  همان  از  آنها  دارند.  عربستان 
وفرهنگی  فکری  محیط  در  جدی  تغییرات 

عربستان سعودی برای پیشبرد اهداف خود 
ایجاد تعییرات در  با  امر فقط  این  بوده اند و 
است.  تحقق  درخور  آن ها  زندگی  محیط 
مؤسسات  سایر  و  آمریکا  دولت  ازاین رو، 
بیشترین  مستقیم  غیر  به صورت  آمریکایی 
سرمایه گذاری را در بخش های عقیدتی مانند 
آموزش و پرورش، آزادی مذهبی، اصالحات 

سیاسی و اجتماعی کرده اند. 
نویسنده در ادامه بیان می دارد که چارچوب 
کلی سیاست ایاالت متحده درقبال عربستان 
نموده  تغییر  میالدی   2001 حوادث  از  بعد 
است. درواقع، چارچوب کلی سیاست ایاالت 
متحده با محوریت جنگ علیه تروریسم در 

بعد مذهبی در سیاست ایاالت متحده 
                               در قبال عربستان سعودی

البعد الدينى فى السياسة األمريكية 

                                   تجاه المملكة العربية السعودية
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قبال مسائل منطقه ای و بین المللی مرتبط با 
عربستان سعودی نتیجة طبیعی از پیامدهای 
حوادث ماه سپتامبر سال 2001 بوده است. 

قبال  در  امریکا  سیاست  دیگر،  عبارت  به 
است.  بوده  زمینه  دو  در  سعودی  عربستان 
اول در بعد عقاید و افکار که از طرق مختلف 
مذهبی،  آزادی  پرورش،  و  آموزش  مانند 
عمل  و...  سیاسی  اصالحات  و  بشر  حقوق 
نمودند و بعد دوم جنگ با تروریسم می باشد 
نمونه آن که جنگ با عراق و افغانستان و... 

بوده است.
مطرح نمودن  از  پس  نهایت  در  نویسنده 
رسیده  اصلی  نتیجة   5 به  مختلف  مسائل 

بیشترین   ،2001 سپتامبر  حوادث   .1 است: 
تأثیر را بر ایاالت متحده و در مرحلة بعدی 
گذاشته  جا  به  آمریکا  بین المللی  روابط  در 
است، به طوری که می توان آن را عامل اصلی 
خصمانه  رویه های  و  سیاست ها  از  بسیاری 
کشورهای  برابر  در  آمریکا  متحده  ایاالت 
عربی و اسالمی دانست. 2. گسترش و غلبة 
گرایش های منفی در ایاالت متحده در برابر 
 ،2001 سپتامبر  حوادث  از  پس  عربستان 
جریان های  شبکة  بزرگ ترین  شد  سبب 
تحقیقاتی،  مؤسسات  و  مراکز  و  فکری 
آمریکا  در  بشر، ضد کشور عربستان  حقوق 
چارچوب  افکار  جنگ   .3 آید.  وجود  به 

بعد مذهبی در سیاست ایاالت متحده 
                               در قبال عربستان سعودی



 »
  »

 
 »

 

44

ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره نهم
گزار

اصلی  موتور  و  آمریکا  سیاست های  کلی 
مسائل  درقبال  آمریکا  جهت گیری های  در 
داخلی در عربستان سعودی، 4. جنگ علیه 
سیاست  بر  حاکم  کلی  چارچوب  تروریسم 
منطقه ای  مسائل  قبال  در  متحده  ایاالت 
عربستان  پادشاهی  با  مرتبط  بین المللی  و 
سعودی که نتیجة طبیعی پیامدهای حوادث 
ماه سپتامبر سال 2001 بوده است. 5. ایالت 
جهان  با  خود  تعامالت  در  امریکا  متحدة 
عرب ایدئولوژی می داشت و این سخن که 
از  عرب  جهان  با  متحده  ایاالت  تعامالت 

سرچشمه  ایدئولوژیک  دیدگاه  یا  ایدئولوژی 
به وضوح  بلکه  نمی باشد  صحیح  نمی گیرد، 
می توان چشم انداز عملی آمریکا در مواجهه 

با جهان عرب را به تصویر کشید.

این کتاب در قطع وزیری، در 281 
م   2014/02/25 تاریخ  در  صفحه 
رسیده  چاپ  به  لبنان   – بیروت  در 

است.
منبع: 

http://www.palestine. org

http://www.siyassa.org.eg 
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45 مركز  مهم  کتاب های چاپ شدة  از  یکی     
در  السياسات  دراسة  و  لألبحاث  العربي 
سال 2014 م در قطر، کتاب »پیامدهای 
ژئواستراتژیک از انقالب های عربی« 

است که جمع کثیری از نخبگان نوشته اند.
این کتاب با جزئیات فراوان به ارائة تصویری 
از جهان عرب پس از تغییر چهرة کشورهای 
از  گرفته  صورت  انقالب های  از  بعد  عربی 
زمستان سال 2011 میالدی پرداخته است. 
عمومی  افکار  مفهوم  روی  بر  کتاب  این 
و  است  بوده  مفقود  قبلی  دوره های  در  که 
می تواند اثر بسیار زیادی در سرنوشت اعراب 
در عصر آینده ایفا نماید، تمرکز نموده است.

که  دارد  اشاره  نیز  نکته  این  به  کتاب  این 
انقالب  یا  اعتراض  فقط  عربی  انقالب های 
سیاسی نیستند، بلکه باالتر از این ها و تعامل 
و  ایدئولوژی  و  اعتقادات  ایده ها،  زمینة  در 
به  یعنی  است؛  استراتژیک  ابعاد  و  هویت 

عبارتی انقالبی اجتماعی سیاسی می باشد.
فکر  نتیجة  کتاب  این  که  است  ذکر  شایان 
جمعی و به صورت جداگانه در سرنوشت هر 
و  بیست  که  می باشد  انقالب ها  این  از  یک 
چهار نویسنده از دانشمندان عرب نوشته اند و 
تنوع آن شامل سیستم های عربی منطقه ای، 
اروپا و اعراب، رفتار چینی ـ روسی در امواج 
بهار عربی، منافع روسیه، ترکیه، اسرائیل و 
ایران در زمینة »انقالب عرب« و همچنین 
زمینه ای  به عنوان  هند  اقیانوس  وضعیت 
و  پاکستان  و  هند  منافع  در  ژئواستراتژیک 

کشورهای خلیج فارس پرداخته است.
 این کتاب در قطع وزیری، در 655 
صفحه در سال 2014 م در دوحه – 

قطر به چاپ رسیده است.
منبع: 

http://www.dohainstitute.org

مرکز  مهم  چاپ شدة  کتاب های  از  یکی     

 التداعیات الجیوستراتیجیة للثورات العربیة

پیامدهای ژئواستراتژیک از انقالب های عربی 
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العربي لألبحاث و دراسة السیاسات در سال 
2014 م در قطر، کتاب »عدالت اجتماعی 
و مدل های توسعه: با توجه ویژه به 
وضعیت مصر و انقالب آن« که ابراهیم 

العیسوي نوشته است.
مختلف  مصادیق  به  کتاب  این  در  نویسنده 
تبعیض و نابرابری در توزیع ثروت و درآمد 
از  پس  جهان  و کل  عرب  جهان  مصر،  در 
از  بعد  و  شوروی  جماهیر  اتحاد  فروپاشی 
کشورهای  در  رفاهی  سیاست های  کاهش 
توسعه یافته و عملکرد اقتصاد بازار و کاهش 

هزینه های اجتماعی دولتی پرداخته است.
نویسنده در این کتاب سعی کرده است خود 
عدالت  مفهوم  تبیین  چارچوب  در  فقط  را 
اجتماعی منحصر نکند بلکه به ابعاد مبارزه با 
بی عدالتی نیز می پردازد. او همچنین به این 
اجتماعی  عدالت  تحقق  که  می پردازد  نکته 
از  جدیدی  مدل  ارائة  و  زیاد  زمان  به  نیاز 
برنامه ریزی جامع برای رفع موانع  توسعه و 
بی عدالتی و همکاری دولت در وضع قوانین 
نمی توان  قطعًا  و  دارد  را  جامعه  در  مناسب 

را  ایدئال  جامعه ای  انتظار  کوتاهی  زمان  در 
داشت.

این کتاب شامل یک مقدمه، شش فصل و 
سه پیوست آماری می باشد. فصل اول: "دورة 
جدیدی از بی عدالتی اجتماعی و امید تجدید 
در عدالت اجتماعی"، فصل دوم: " تعیین و 
تبیین مفهوم عدالت اجتماعی"، فصل سوم: 
فصل  توسعه"،  و  رشد  اجتماعی،  "عدالت 
یافتن  برای  عمیق  "جست وجویی  چهارم: 
مدل مناسب از توسعه"، فصل پنجم: "مصر 
بین انتهای بحث برانگیز و آغاز بحث انگیز"، 
"چشم انداز دستیابی به عدالت  فصل ششم: 

اجتماعی".

این کتاب در قطع وزیری، در 400 
صفحه در سال 2014 م در دوحه - 

قطر به چاپ رسیده است.

منبع: 

http://www.palestine-studies.org

https://bookstore.dohainstitute.org

عدالت اجتماعی و مدل های توسعه: 
   با توجه ویژه به وضعیت مصر و انقالب آن

العدالة االجتماعیة والنماذج التنموية: مع اهتمام خاص بحالة مصر وثورتها 
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مركز  مهم  چاپ شدة  کتاب های  از     یکی 
م   2014 سال  العربية در  الوحدة  دراسات 
مشکل:  »دموکراسی  کتاب  لبنان،  در 
حال  در  عربی  جنبش های  مسیر 
که  است  دموکراسی«  برای  حاضر 
عبدالفتاح  و  الکواري  خليفة  علي  توسط 

ماضي نوشته شده است.
این کتاب به بررسی نتیجة جنبش های ایجاد 
شده و توان سرنگونی رژیم  های مستبد در 
لیبی،  مصر،  تونس،  مانند  عربی  کشورهای 
همچنین  کتاب  این  است.  پرداخته  یمن 
جدیدی  نهادهای  و  اساسی  قانون  دربارة 

دموکراتیک  سازمان های  ایجاد  وظیفة  که 
تحلیل  به  دارد،  برعهده  را  کشورها  این  در 

و بحث می پردازد.
یک  را  کتاب  این  که  است  ذکر  شایان 
زمینه های  در  که  دانشمندان عرب  از  گروه 
مختلف سیاسی و علوم اجتماعی، متخصص 
علل  بیان  به  فقط  و  شده  نوشته  می باشند، 
و شرایط تاریخی و مکانیزم های محدود آن 
انتقادی از  ارزیابی  بسنده نکرده اند، بلکه به 
اشاره  اخیر  سال  سه  این  در  قدرت  انتقال 

نموده اند.
این کتاب شامل نه فصل است. فصل اول: 

 الديمقراطیة المتعثِّرة: 
مسار التحرکات العربیة الراهنة من أجل الديمقراطیة

دموکراسی مشکل:
 مسیر جنبش های عربی در حال حاضر برای دموکراسی
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فصل  آن"،   سوم  سال  در  تونس  "انقالب 
دموکراسی"،  برای  حرکت ها  "نتیجة  دوم: 
و  راه ها  اساسی:  قانون  "فرایند  سوم:  فصل 
با تطبیق بر مورد مصر 2012"،  مراحل آن 
برای  مردمی  "جنبش های  چهارم:  فصل 
مقدمات،  و  انگیز ه ها  یمن:  در  دموکراسی 
"تحول  پنجم:  فصل  نتایج"،  و  راه ها 
دموکراتیک در لیبی: چالش ها و چشم اندازها 
تحول  و  ملی  "ادغام  ششم:  فصل   ،"
انقالب های عربی: مدل  از  بعد  دموکراتیک 
 20 جنبش   " هفتم:  فصل  لیبی"،  بربری 
فوریه در مراکش: قرائتی در اصل جریان، و 

راه ها و ارزیابی نتیجه"، فصل هشتم: "آینده 
کشورهای  در  دولت  از  مدرن  مفهوم  از 
انقالب پس از بهار  عربی" و فصل نهم: " 
بحث عمومی: آیندة جنبش های عربی برای 

دموکراسی چیست؟".
این کتاب در قطع وزیری، در 447 
م   2014/03/01 تاریخ  در  صفحه 
رسیده  چاپ  به  لبنان   – بیروت  در 

است.

منبع: 

http://www.caus.org.lb
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   یکی از کتاب های چاپ شدة مهم انتشارات 
دارالساقی در سال 2014 م در لبنان، کتاب 
پرتو  در  دیگران  نزد  اعراب  »چهرة 
نوشته  العودات  حسین  تاریخی«  روابط 

است.
این کتاب بیانگر گوشه هایی از روابط اعراب 
فارس - با  قرن  پانزده  از  بیش  طول  در 

هندی  ها،  چینی ها،  اسالوها،  ترک  ها،  ها، 
آفریقایی  ها، یهودیان و اروپایی ها می باشد و 
به طور خاص، به گروه های مذهبی، سیاسی، 
که  موضوعاتی  دیگر  و  فرهنگی  اقتصادی، 
نقش مهمی در شکل دادن برداشت دیگران 

کرده  اشاره  داشته  اهمیت  اعراب  دربارة 
کتاب  نویسنده  ارتکاز  میان،  این  در  است. 
ایران بوده  با  اعراب  به روابط  از همه  بیش 
مختلفی  مباحث  به  کتاب  این  در  او  است. 
در این زمینه اشاره کرده که همگی دال بر 
دامن زدن به اختالفات و تحریک احساسات 
می باشد که در نهایت نویسنده ابراز می دارد 
که هر عملی که فارس  ها از زمان شکست 
اسالمی  جمهوری  پیروزی  تا  قادسیه  در 
نژاد  اعادة  انجام داده اند، همگی در راستای 
آریایی یا ناسیونالیسم ایرانی در پوستة شیعی 

بوده است. 

چهرة اعراب نزد دیگران در پرتو روابط تاریخی

صورة العرب لدى اآلخر في ضوء العالقات التاريخیة  
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از کتاب هدف  او در بخشی  به طور نمونه، 
ایرانیان از قیام در برابر امویان را فقط پاسخی 
برای اعادة قدرت و عظمت قدیم امپراطوری 
توسط  ایران  اشغال  برابر  در  و جوابی  ایران 
پس  دیگر  جای  در  او  است.  دانسته  اعراب 
از بیان توصیفات افراد مغرض فارسی زبان 
بدوی،  جاهل،  مردمان  مانند  اعراب  درقبال 
افراد،  پست ترین  به  آنان  تنزل  و  بی رحم 
توصیفات  این  به  توجه  با  که  می دارد  بیان 
عناصر  از  اعراب  نزد  ایرانیان  ضدیت ها،  و 
قومی و مذهبی دیگر ادیان و حتی مشرکان 

پایین تر هستند. او همچنین تغییرنیافتن زبان 
ایرانیان از فارسی به عربی را نمونه ای دیگر 
از تالش ایرانیان برای ناسیونالیسم ایرانی در 

برابر اسالم و در پوستة شیعی برمی شمرد.

این کتاب در قطع وزیری، در 224 
صفحه در سال 2014 م در بیروت 

– لبنان به چاپ رسیده است.

منبع: 

http://www.palesti.com

http://www.almustaqbal.com 
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انتشارات  مهم  کتاب های چاپ شدة  از  یکی 
 2014 سال  در  التوزیع  و  للنشر  سما  دار 
شده          حفاظت  مصر    « کتاب  مصر،  در  م 
علی  دکتر  که  است  پیروزی«  تا  انقالب 

السلمی نوشته است.
نویسنده در این کتاب به عمق دالیل انقالب 
و  ژوئن2013م   30 و  2011م  ژانویه   25
انتقالی  مرحلة  در  افتاده  اتفاق  اشتباهات 
که به حکومت رسیدن اخوان منجر گردید، 

اشاره می کند.
السلمی بیان می دارد وجه تمایز اصلی اخوان 
دین  از  ابزاری  به کارگیری  گروه ها  دیگر  با 
و  خود  اهداف  برآورده شدن  برای  اسالم 

بوده  تروریسم  و  خشونت  دروغ،  از  استفاده 
مصر  جامعة  در  منفی  بسیار  تأثیر  که  است 

گذاشته است.
او در ادامه به مشکالت مردم مصر و کیفیت 
زیر  خانواده های  تعداد  و  زندگی ها  سطح 
این  ثمرة  را  این ها  و  کرده  اشاره  فقر  خط 

سیاست ها شمرده است.
این کتاب در قطع وزیری، در تاریخ 
به  مصر   - قاهره  در  م   2014/02/06

چاپ رسیده است.

منبع: 

http://www1.youm7.com

 مصر  حفاظت شده          انقالب تا پیروزی
مصر المحروسة ثورة حتی النصر 
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مهم  چاپ شدة  کتاب های  از     یکی 

و  ناشرون  للعلوم  العربية  الدار  انتشارات 
 2014 سال  در  للدراسات  الجزيرة  مركز 
»آرمان شهر  کتاب  مشترک  صورت  به  م 
حال  فلسطین:  در  واحد  دولت  همزیستی؛ 
حاضر و سرنوشت« است که محمود محمد 

الحرثاني نگاشته است.
گذشتة  و  کنونی  اوضاع  کتاب،  این  در 
بیان  نویسنده  است.  شده  بررسی  فلسطین 
شده  ایجاد  درگیری های  سایة  در  می دارد 
حل  راه  دو  اسرائیلی ها  و  فلسطینی ها  بین 
اصلی برای حل مشکل فلسطین ارائه شده 
حل  راه   .2 واحد،  دولت  حل  راه   .1 است: 
دو دولت با دو دیدگاه. نویسندة کتاب تمام 
بحران  از  فلسطین  خروج  برای  دیدگاه ها 
به  و  می دهد  قرار  بررسی  مورد  را  کنونی 

برای مذاکرات  ارائه  قابل  اسناد و اطالعات 
او  می کند.  اشاره  اسرائیل  و  فلسطین  میان 
نظام  دیدگاه   مانند  مختلف  دیدگاه های  به 
یکپارچه  حکومت  فلسطین،  مردم ساالری 
و  شهروندان  همة  برای  دولت  دموکرات، 
دولت دوملیتی اشاره کرده و در همین راستا 
مخالف  شکل های  و  همزیستی  اصول  به 
اساس  بر  فلسطینی ها  سیاسی  تفکر  در  آن 

اختالف دیدگاه ها می پردازد.
این کتاب در قطع وزیری، در 141 
م   2014/03/18 تاریخ  در  صفحه 
رسیده  چاپ  به  لبنان   - بیروت  در 

است.

منبع: 

http://www.almustaqbal.com

يوتوبيا التعايش؛ الدولة الواحدة في فلسطين: الحال والمآل

آرمان شهر همزیستی؛ 
               دولت واحد در فلسطین: حال حاضر و سرنوشت
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مركز  مهم  کتاب های چاپ شدة  از  یکی     
سال  در  والنشر  لألبحاث  العربية  الشبكة 
دولت  »سقوط  کتاب  لبنان،  در  م   2014
نوح  تالش  حاصل  پیشرفت«  و  اسالمی 
هاروارد  دانشگاه  در  حقوق  استاد  فیلدمان 
با  فقه  و  اسالمی  قوانین  در  متخصص  و 

مترجمی الطاهر بوساحية می باشد.
و  بررسی  پی  در  کتاب  این  در  نویسنده 
که  می باشد  اساسی  سؤالی  به  پاسخ دهی 
و  ایوئولوژی ها  هرگاه  تاریخ  طول  در  چرا 
کرده اند،  سقوط  آنها  به  وابسته  دولت های 
ایدئولوژی  از  غیر  به  ولی  نشده  احیا  دیگر 

امپراتوری  سقوط  با  که  اسالمی  حکومت 
عثمانی و ظهور دولت ملی مستبدان سکوالر، 
باز همینک شاهد رشد و پیشرفت ایدئولوژی 
حکومت اسالمی در جهان هستیم. ازاین رو، 
نویسنده کتاب را به سه فصل تقسیم نموده 

و در این رابطه به سخن پرداخته است.
به  ابتدا  در  کتاب  اول  فصل  در  نویسنده 
این نکته پرداخته که چرا نخبگان غربی از 
حرکت های سیاسی واقع شده در کشورهای 
به  مواقع  از  بعضی  در  حتی  که  میانه  خاور 
شده،  منجر  نیز  آنها  دیکتاتور  حکام  سقوط 
هیچ ترسی به خود راه نداده اند. او همچنین 

سقوط الدولة اإلسالمیة و نهوض ها]

سقوط دولت اسالمی و پیشرفت  
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به این سؤال نیز می پردازد که چرا جنبش های 
جهان  کشورهای  در  افتاده  اتفاق  سیاسی 
لیبرال  دموکراسی  یک  برقراری  به  اسالم 
همچون اروپا منجر نگشته است؟ او در ادامه 
اکثر  میان  رایج در  بیان می دارد که دیدگاه 
قرن  سراسر  در  اسالم گرایان  و  کارشناسان 
بیستم چه در داخل و خارج از جهان اسالم 
شکست دولت های سنتی اسالمی است که 
در صدر همة آنها دولت امپراطوری عثمانی 
بوده است و همینک دولت های که نیز پیرو 
راه دولت عثمانی هستند، در مسیر زوال رو 
به  ادامه  در  نویسنده  می باشند.  حرکت  به 
اساس  بر  که  که  می کند  اشاره  مطلب  این 
دولت های  مشکل  افراد  از  بسیاری  دیدگاه 
راه  و  دخیل شدن سکوالریسم  در  اسالمی 
حل این مشکالت بازگشت به اسالم اصیل 
اجرای  معنای  به  اصیل  اسالم  می باشد. 
قوانین اسالمی نه اینکه نام دولت ها اسالمی 
بوده ولی در هیچ یک قوانین اسالم جاری 
دیکتاتوری  و  سلطه  آن  جای  به  بلکه  نشد 

حکومت نماید.

عنوان  با  کتاب  دوم  فصل  در  نویسنده 
دولت های  انواع  به  سقوط"  و  "انحطاط 
سنتی اسالمی علی الخصوص دولت عتمانی 
پرداخته و به بررسی دالیل سقوط آنها اشاره 

می کند.
نویسنده در فصل سوم کتاب به بحث بررسی 
حکومت  ایدة  پیشرفت  و  رشد  علل  دربارة 
اسالمی پرداخته و رشد آن را در این زمان 
دستمایه ای برای رسیدن به عدالت می داند 
که مؤید آن تالش جنبش های اسالمی در 
بازگرداندن نقش قانون در سیاست به سبب 
اساسی  قانونی  در  نداشتن  توازن  و  تعادل 
که  می نماید  اشاره  نهایت  در  او  می باشد. 
در  قادرند  حاکمان  تمام  موجود  وضعیت  با 
برای  را  اجتماعی  عدالت  کنونی  وضعیت 

شهروندان خویش تأمین نمایند.
این کتاب در قطع وزیری، در سال2014 م 

در بیروت - لبنان به چاپ رسیده است.

منبع: 

/http://alhayat.com
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زمان: 28 /می / 2014
مکان: لندن

برگزارکننده: مؤسسة قرطبه1

این همایش با حضور برخی از شخصیت های 
سیاسی انگلیس، اندیشمندان، روزنامه نگاران، 
از  بسیاری  دانشگاهی،  شخصیت های 

1 http://elsharq.tv/node/143335
   http://www1.youm7.com
   http://www.almasryalyoum.com

اعضای مؤسسات و مراکز تحقیقات سیاسی 
و فعاالن در زمینة اندیشة اخوان در غرب و 
با هدف بررسی فلسفه، اندیشه و فعالیت های 
لندن  شهر  در  انگلیس  در  اخوان المسلمین 
برگزار شد. در همین راستا و با همین اهداف 
همایش دیگری نیز در تاریخ دهم ژوئن در 
لندن برگزار خواهد شد تا به بررسی اندیشة 
اخوان در پارلمان انگلیس بپردازد. در همین 
سوی  از  نوشته ای  اخیر  روزهای  در  راستا، 
اخوان در زمینة فعالیت های صلح آمیز آن ها در 
کشورهای دنیا تدوین شده که به امضای 53 
پارلمان  نمایندگان  جمله  از  نخبگان  از  نفر 
انگلیس و روزنامه نگاران و صاحبان اندیشه 
رسیده و در بزرگ ترین روزنامه های انگلیسی 

ملتقی »اإلعالم الجديد وقضايا المجتمع الجزائري««

مؤتمر: الدوافع الحقیقیة وراء قرار الحكومة البريطانیة فتح نشست رسانه جدید و مسائل جامعه الجزایر
تحقیق بشأن حرکة اإلخوان المسلمین

همایش: انگیزه های واقعی در ورای قانون دولت انگلیس دربارة 
گشودن تحقیقات دربارة جنبش اخوان المسلمین
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از  التمیمی  ابراهیم  است.  رسیده  چاپ  به 
رهبران برجستة اخوان در خارج در مصاحبه 
با مصری الیوم گفت: گروه تحقیقات پارلمان 
انگلیس تاکنون با 6 نفر از روسای اخوان در 
 6 به  است  قرار  و  داشته  مالقات  کشور   6
اخوان  با رؤسای  برای مالقات  دیگر  کشور 
سفر کنند تا قانون نهایی را دربارة اخوان در 
این درحالی  انگلیس تصویب کنند.  پارلمان 
همایش  این  در  شرکت کنندگان  که  است 
اخوان  فعالیت های  دربارة  تحقیق  قانون 
و  سعودی  عربستان  فشارهای  از  ناشی  را 
می دانند؛  انگلیس  بر  عربی  متحده  امارات 
قبلی  سفیر  نیز  تحقیقات  مسئول  چراکه 

انگلیس در عربستان می باشد.
محمد سودان دبیر گروه روابط خارجی حزب 
شبکة  با  خود  مصاحبة  در  عدالت  و  آزادی 
همایش  برگزاری  دلیل  وی«  تی  »شرق 
برای  دیویدکامرون  حکومت  درخواست  را 
و  ایدئولوژی  فلسفه،  بررسی  و  تحقیق 

فعالیت های اخوان در انگلیس می باشد. 
شخصیت های برجستة شرکت کننده در این 
همایش عبارت بودند از: دکتر أنس التکریتی 
رئیس مؤسسة قرطبه، دکتر مها عزام عضو 
گروه مصریون برای دموکراسی، منی القزار 
انگلیس،  در  اخوان المسلمین  گروه  عضو 
لورد کین مک دونالد وکیل اخوان المسلمین 
روزنامة  روزنامه نگار  اوبرن  پیتر  لندن،  در 

تلگراف.
پایان  در  همایش  این  در  شرکت کنندگان 
این عمل دولت انگلیس را منافی با آزادی و 
برخالف مالک های حقوق بشری دانستند و 
این کار را خطری بزرگ برای دولت دیوید 
بین المللی  چهره  تخریب  باعث  و  کامرون 
انگلیس در زمینة آزای و حقوق بشر توصیف 
پایانی  بیانیة  امضاکنندگان  کردند. همچنین 
و  اخوان  با  همکاری  به  را  انگلیس  دولت 
سایر گروه های سیاسی فراخواند و از دولت 
انگلیس خواست تا با این گروه ها بر اساس 
دموکراسی سیاسی برخورد کند نه بر اساس 
روابط خارجی و هم پیمانی با دیگر کشورها. 
پایانی  بیانیة  در  شرکت کنندگان  همچنین 
خاطرنشان کردند که  تحقیقاتی که توسط 
حال  در  عربستان  در  انگلیس  گذشتة  سفیر 
با  اخوان  که  است  زمانی  در  است،  انجام 
انتخاباتی آزاد به قدرت رسید و ارتش مصر 
اقدام به کشتن صدها مصری و حکم اعدام 
نفر  هزار  ده ها  زندانی کردن  و  نفر  هزاران 
همة  برابر  در  انگلیس  دولت  و  است  کرده 
در  است.  کرده  اختیار  سکوت  اقدامات  این 
این بیانیه آمده است که این مواجهه با اخوان 
دلیل  به  این  و  امنیتی  نه  و  است  سیاسی 
دموکراسی  حیات  در  آن ها  قوی  فعالیت های 

در سراسر جهان می باشد.
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زمان: 22و23/ آپریل/ 2014
مکان: مدینه منوره

برگزارکننده: دانشگاه اسالمی مدینه1

محورهاي همایش:
برگزار شده  اصلی  در 4 محور  این همایش 
دربارة  فکری  نظر  تجدید  اول  محور  است. 
ارزش گذاری  دوم  محور  شرعی،  مسائل 
سوم  محور  فکری،  درمان  تالش های 

1 http://classic.aawsat.com
http://www.yemenstreet.net
http://www.assakina.com
http://al-shorfa.com/ar

بازیابی  برای  پیشرفته  و  جدید  تصاویری 
جدید  مکانیسم  چهارم  محور  بزهکار، 
پیشرفته برای دفع خطر از افراد سالم جامعه. 
این در حالی است که دربارة هر یک از این 
در  جزئی تری  محورهای  اصلی  محورهای 
زمینة نقاط قوت و ضعف، فرصت های نجات 
مورد  مسئلة  دربارة  احاطه شده  مشکالت  و 

بحث قرار می گیرند.
گزارشی دربارة مقاالت ارائه شده 

دومین همایش بین المللی مبارزه با تروریسم 
کشورهای  از  محقق   29 مشارکت  با 
اردن،  الجزایر،  عراق،  مصر،  عربستان، 

دومین همایش بین المللی مبارزه با تروریسم

                        »بازنگری های فکری و راه  حل های عملی«

المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة اإلرهاب 

                                 »مراجعات فكرية وحلول عملية«
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دانشگاه  در  مغرب  و  یمن  مالزی،  بحرین، 
اسالمی مدینه برگزار شد.

جلسة اول این همایش به ریاست شیخ دکتر 
تولیت  السدیس  العزیز  عبدالرحمن بن عبد 
در  شد.  برگزار  مسجدالنبی  و  مسجدالحرام 
میان  خلط  با  رابطه  در  مباحثی  جلسه،  این 
تروریسم و جهاد و مسئله رسواکردن حاکم، 
ارزیابی اثربخشی نقش هریک از شیوه های 
درسی دانشگاهی، خانواده و درام های عربی 

برای حل پدیدة تروریسم مطرح شد.
این جلسه، دکتر أحمد عبدالکریم شوکه  در 
با  را  از یمن بحثی  از دانشگاه إب  الکبیسي 
خلط  مسئلة  دربارة  اندیشه  »رجوع  عنوان 
میان تروریسم و جهاد« ارائه کرد که در آن 
مفهوم صحیح جهاد را با تأکید بر تسمیة اشیا 
بر مسمای صحیح آن ها و خودداری از تأویل 

فاسد و فریب های لفظی بیان کرد.
سخنران بعدی دکتر خالدبن مفلح آل حامد از 
دانشکدة عالی قضایی بحثی با عنوان »رجوع 
حکام«  علنی  رسوایی  مسئلة  دربارة  فکری 
را در ریشه های  این عمل  ایشان  ارائه کرد. 
شرعی بر اساس کتاب و سنت و شیوة سلف 

صالح منحصر دانست.
دکتر رفعت محمود بهجات از دانشگاه جنوب 
با عنوان »ارزیابی  را  الوادی در مصر بحثی 
کارایی بهره وری داخلی و خارجی شیوه های 
نقاط  روش  از  استفاده  با  دانشگاهی،  درسی 

ارائه  تهدیدها«  و  فرصت ها  ضعف،  و  قوت 
کرد.

در ادامة جلسة اول دکتر محمد زین العابدین 
از  سلیمان  مولی  سلطان  دانشگاه  از  رستم 
کشور مغرب بحثی با عنوان »درمان فکری 
نمایش های عربی  از طریق  تروریسم  پدیدة 
در  که  کرد  طرح  ارزش گذاری«  بررسی   ...
در  جمعی  آگاهی بخشی  در  رسانه  نقش  آن 
مردم  عموم  نزد  افکار  و  معلومات  دریافت 

مورد بررسی قرار گرفت. 
دانشگاه  از  عواشرية  سلیمان  سعید  دکتر 
باتنه الجزایر بحثی با عنوان »مطالعة ارزیابی 
الجزایر  آموزشی  اصالحات  موفقیت  میزان 
در ضمانت بخشی  عربی  زبان  کتاب های  در 
برای  چهارم  سال  کتاب  شهروندی،  آداب 
نمونه« ارائه کرد و در بحث خود انتشار پدیدة 
تروریسم در الجزایر را ناشی از هجمة افراد 
فاقد حکمت و فراهم آمدن زمینه های مساعد 
شهروندی  روحیة  ضعف  آن  مهم ترین  که 

است، دانست.
دکتر أحالم محمود از دانشگاه یرموک اردن 
بحثی را با عنوان »مکانیزم بازسازی خانواده 
برای دستیابی به امنیت روحی و فکری نزد 
کرد.  ارائه  پیشنهادی«  شیوة   .... فرزندان 
با  مواجهه  در  خانواده  ناتوانی  بحث  این  در 
جوانب روحی و عقلی فرزندان و اکتفاکردن 
به برآوردن نیازهای جسمانی با گمان اینکه 
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برآورده شدن این نیاز برای تکامل شخصیت 
عامل  این  و  کرد  بررسی  است،  کافی  فرد 
به سوی  جوانان  تمایل  عوامل  از  یکی  را 

افراط گرایی دانست.
مدیر  الهلیل  عبدالعزیزبن عبدالرحمن  دکتر 
در  فکری  امنیت  کل  ادارة  برنامة  و  طرح 
با عنوان »ارزش گذاری  وزارت کشور بحثی 
تالش های الحق مراقبت از منحرفان« ارائه 
ضعف  و  قوت  نقاط  بیان  هدف  با  که  کرد 
بر  نظارت  و فرصت های نجات و مشکالت 

بازداشت شدگان امنیتی ارائه شد.
ساعد  دکتر  ریاست  به  همایش  دوم  جلسة 
سعودی  کشور  وزیر  مشاور  الحارثي  العرابي 
دربارة  مباحثی  جلسه،  این  در  شد.  برگزار 
مبارزه  شیوه های  از  برخی  ارزش گذاری 
شیوه های  بررسی  طریق  از  تروریسم  با 
مواجهه  در  مالزی  تجربة  مانند  تجربه شده 
تقویت  در  سعودی  تجربة  و  تروریسم  با 

میانه روی مطرح شد.
دینی  مشاور  زین  عبداهلل بن محمد  دکتر 
نخست وزیر مالزی بحثی را با عنوان »روش 
گروه های  و  جنبش ها  با  مواجهه  در  اعتدال 
در  کرد.  ارائه  مالزی«  تجربة  تروریستی... 
این بحث ایشان به تجربة مالزی در مقابله 
با تروریسم و کیفیت تقسیم جامعه به ادیان 
و  چینی ها  ورود  از  بعد  مختلف  گروه های  و 

هندوها به مالزی توسط انگلیس پرداخت.

المشوح  ادامه، دکتر عبدالمنعم بن سلیمان  در 
اعتدال  تقویت  برای  آرامش  کمپین  مدیر 
بحثی با عنوان »کمپین السکینه برای تقویت 
به  ایشان  این بحث،  در  ارائه کرد.  اعتدال« 
راستای تصحیح  این کمپین در  فعالیت های 
خاطرنشان  و  پرداخت  نفر   1500 افکار 
»اسناد  قالب  در  فعالیت ها  این  تمامی  کرد 
سال  اینکه  و  می باشد.  موجود  السکینه« 
اینترنتی  شبکه های  فعالیت  آغاز  2003م 
سعودی  کشور  داخل  در  منحرف  گروه های 

می باشد.
از  عواشرية  سليمان  رقية  دکتر  ادامه،  در 
دانشگاه باتنه الجزایر بحثی با عنوان »راهبرد 
تروریسم  با  مبارزه  در  متحد  ملل  سازمان 
کرد  ارائه  قدرت«  توازن  و  دقیق  متون  بین 
بحثی  فوزي  أميرة  محقق  ایشان  از  بعد  و 
وزارت  در  مدافعان  نقش  »بررسی  عنوان  با 
اوقاف در باالبردن سطح آگاهی از خطرهای 
ناشی از تروریسم و   کاهش آن« و دکتر رقية 
با  بحثی  نیز  بحرین  دانشگاه  از  العلواني  طه 
عنوان »فعالیت های فوق برنامه و نقش آن 
در مقابله با تروریسم... فعالیت زیبایی جوانان 

برای نمونه« ارائه کردند.
سلیمان  دکتر  ت  ریاس به  که  سوم  جلسة 
امام  اسالمی  اه  گ دانش ریاست  أباالخیل 
دربارة  بحث  به  د،  ش برگزار  محمدبن سعود 
تقویت پیشگیری از افراد سقیم الفکر پرداخت.
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الرمیح  یوسف بن أحمد  دکتر   جلسه،  این  در 
و  جرائم  با  مبارزه  و  جرم شناسی  استاد 
تروریسم به بحث دربارة » تقویت برنامه های 
فکری از طریق کمیته های مشاوره« پرداخت 
کمیته های  فعالیت های  از  آماری  ارائة  با  و 
مشاوره وجود این کمیته را در کشور سعودی 
به  انتقاداتی  همچنین  وی  دانست  ضروری 

شیوة عملکرد این کمیته ها ابراز داشت.
از  إدریس  محمود  عبدالفتاح  دکتر  ادامه،  در 
دانشگاه االزهر بحثی با عنوان »بازگرداندن 
زمینة  در  کار  برای  منحرفان  توانبخشی 
کسب درآمد قانونی« ارائه کرد که در ضمن 
مستقیم  مسیر  از  منحرف  که  افرادی  آن 
برای  هستند  کارهایی  دنبال  به  هستند، 

برآوردن حاجاتشان.
إبراهیم  عمربن حسن  دکتر  بعدی  سخنران 
و  امربه معروف  عالی  دانشکدة  از  الراشدي 
بحثی  که  بود  ام القری  دانشگاه  نهی ازمنکر 
عربستان  سلطنتی  خانوادة  »نقش  عنوان  با 
برابر  در  پیشگیرانه  آموزش  به  دستیابی  در 
توجه  با  تروریسم،  و  افراط گرایی  ایدئولوژی 
به برنامه های کاربردی تجزیه و تحلیل مدل 

)SWOT(... راه حل های ابدائی« ارائه کرد.

مهم ترین توصیه  های پایانی 
شرکت کنندگان

آموزشی  شیوه های  و  اهداف  در  -بازنگری 

مختلف  مراحل  در  تاریخی  و  دینی  دروس 
آموزشی در عربستان سعودی چراکه این مواد 
اعتدال  برقراری  در  را  تأثیر  بیشترین  درسی 

و میانه روی و فرهنگ تفکر و نوآوری دارد.
زمینة  در  مستقل  تحقیقاتی  مرکز  -ایجاد 
در  آن  مقّر  که  فکری(  )نصیحت  مطالعات 
و  باشد  منوره  مدینه  در  اسالمی  دانشگاه 
درمان  برای  اولیه"  "مراقبت  مراکز  ایجاد 
اسالمی  و  عربی  شهرهای  تمام  در  فکری 
به  فکری  مشاوره های  ارائة  آن  اهتمام  که 
خانواده ها و ارائة برنامه های بازدارندة عملی 

فکری در زمینة غلو و افکار انحرافی باشد.
برای  ماهواره ای  شبکه های  از  -درخواست 
شرکت  برای  رسانه ای  سیاست های  اتخاذ 
کارشناسان و متخصصان در زمینة شریعت و 
رسانه برای اجرای برنامه های رسانه ای برای 

درمان اندیشة تروریسم 
-اهمیت درمان نقاط ضعف موجود در خانوادة 
نبودن  و  خانواده  خشونت  جمله  از  مسلمان 

روحیة گفت وگو 
و  فرهنگی  علمی،  مؤسسات  از  -دعوت 
اسالمی  و  عربی  کشورهای  در  رسانه ای 
معرفی  برای  جدید  ابزارهای  از  استفاده  با 
و  جهاد  فریضة  به خصوص  اسالم  صحیح 

انواع آن و پاسخ به شبهات آن



 »
  »

 
 »

  »
 

ب(
عر

ن 
ها

 ج
گی

هن
فر

 و 
سی

سیا
ی، 

لم
 ع

ای
ت ه

شس
و ن

ها 
ش 

مای
 ه

صد
ا )ر

ت ه
شس

و ن
ها 

ش 
مای

ه

63

زمان: 9-11/ ژوئن/ 2014
مکان: دوحه - قطر

برگزارکننده: دبیرخانة انجمن

انجمن امریکا و جهان اسالم، از سال 2004م 
با انگیزة بررسی حمالت 11 سپتامبر 2001م 
و حمالت امریکا به افغانستان و عراق آغاز 
تالش  در  انجمن  این  است.  کرده  کار  به 
امریکا و  برای نزدیک کردن دیدگاه ها میان 

جوامع اسالمی می باشد. 

آنچه  اساس  بر  انجمن  این  اساسی  هدف 
می باشد:  چنین  شده،  منتشر  آن  منشور  در 
فرصت های  تقویت  و  سالیانه  گفت وگوی 
و  اسالم  جهان  و  امریکا  میان  همکاری 
همچنین نشان دادن چهره ای زیبا از اسالم 
اسالم  از  کریه  و تحسین چهرة  و مسلمین 
در غرب و تأسیس روابط مثبت میان جهان 
اسالم و حکومت ها و ملت ها. تاکنون تمامی 
همایش های سالیانة این انجمن به استثنای 
امریکا  در  آن در سال 2011 که  نهم  دورة 

انجمن امریکا و جهان اسالم »اسالم و ادغام«

منتدى امريكا و العالم االسالمی »االسالم و الدمج« 
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برگزار شد، در دوحه برگزار شده است.
از  تعدادی  مشارکت  با  همایش  این 
شخصیت های سیاسی، دانشگاهی، فرهنگی 
برخی  و  امریکا  کشور  از  دینی  علمای  و 
کشورهای اسالمی برگزار شد. این همایش 
 Brookings( که با مشارکت مرکز بروکینغز
مراکز  تأثیرگذارترین  از  که   )Institution

فکری در سطح جهان است و مقر اصلی آن 
در امریکا است، برگزار شد.

در طول 3 روز برگزاری این همایش، مباحث 
امریکا  متحدة  ایاالت  آیندة  از جمله  مهمی 
بحران  مسئلة  و  آسیا  جنوب  خاورمیانه،  در 
تنوع  به همراه  زندگی مسالمت آمیز  سوریه، 
دینی، آیا جهادگران پیروز بهارعربی بودند؟، 
آیندة فلسطین و مشکالت اقلیت های دینی 
به خصوص مسلمانان در غرب مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت.
شرکت کننده  شخصیت های  مهم ترین  از 
"بویار  آلباني  رئیس جمهور  همایش  این  در 
"ابراهیم  مالي  رئیس جمهور  و  نیشاني"، 
نمایندة  حسین"  و"رشاد  کیتا"،  بوکر 
مخصوص وزارت خارجه آمریکا در سازمان 
در  همچنین  بودند.  اسالمی  همکاری های 
این همایش مصطفی برغوثی دبیرکل آشتی 
سابان  مرکز  از  ریدل  بروس  فلسطین،  ملی 
در زمینة سیاست های خاورمیانه و تید بیکون 
بروکینغز در واشنگتن،  نایب رئیس مؤسسة 

ملی  ائتالف  سابق  رئیس  خطیب  معاذ 
رئیس  النعیمی  ابراهیم  و  سوری  معارضان 
مرکز گفت وگوی ادیان دوحه حضور داشتند.

تقویت  به  توصیه  با  پایان  در  همایش  این 
و  تصعب  و  خشونت  از  دوری  و  گفتگو 
طرف  دو  هر  که  مسائلی  و  مشکالت  حل 
سازمان های  تقویت  و  هستند  مواجه  آن  با 
اجتماعی و مدنی و تساوی میان زن و مرد 

فعالیت های خود را به اتمام رساند.
در بیانیة پایانی از پاکستان خواسته شده تا در 
رابطه با مسئله تروریسم و تعصبات مذهبی 
همکاری  مدنی  و  اجتماعی  سازمان های  با 

کند.
کارشناسان  و برخی منتقدان معتقدند با توجه 
به مباحث مطرح شده در این دوره و بیانیة 
پایانی آن نشان می دهد که این گفت وگوها 
و  آمریکا  میان  ریشه ای  اختالفات  دلیل  به 
و  نبوده  نتیجه بخش  اسالمی  کشورهای 
همایش  پایانی  بیانیة  در  که  توصیه هایی 
بوده  گذشته  سال های  در  آنچه  تکرار  آمده 

است می باشد.
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زمان: 26-28/ می / 2014
مکان: فلسطین – رام اهلل

برگزارکننده: وزارت اوقاف فلسطین1

بیت المقدس  بین المللی  همایش  پنجمین 
اسالمی:  سرمایه گذاری  نام  با  اسالمی 
 3 مدت  به  آن  آیندة  و  ساختار  ماهیت، 
مشارکت  و  محقق   93 مشارکت  با  و  روز 
مصر،  کشورهای  از  بسیاری  شخصیت های 
موریتانی،  مغرب،  الجزایر،  تونس،  اردن، 
در  کنیا  و  آمریکا  یمن،  عراق،  سودان، 

فلسطین اشغالی برگزار شد.
1. http://www.iinanews.com
    http://alresalah.ps/ar

به  همایش  این  نامگذاری  دلیل 
سرمایه گذاری به دلیل بحران های اقتصادی  
شاهد  جهان  اخیر  سال های  در  که  است 
دربارة  همایش  این  ایدة  است.  بوده  آن 
جایگزینی  به عنوان  اسالمی  سرمایه گذاری 
برای سرمایه گذاری سنتی ربوی مطرح شد 
تا به رشد و شکوفایی اقتصاد در نبود ثبات 

جهانی منجر شود.
اهداف همایش:

ماهیت  روشن کردن  دنبال  به  همایش  این 
با  آن  فرق های  و  اسالمی  سرمایه گذاری 
نقش  بیان  و  ربوی  سنتی  سرمایه گذاری 
از  جلوگیری  در  اسالمی  سرمایه گذاری 

پنجمین همایش بین المللی بیت المقدس اسالمی
مؤتمر بیت المقدس اإلسالمي الدولي الخامس 
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لرزه  به  را  جهان  که  مالی ای  خطرهای 
اهمیت  و  جوامع  در  آن  ترویج  و  درآورد 
وجود مؤسسات مالی اسالمی فلسطینی که 
فلسطینی  اقتصادی  فعالیت های  راستای  در 
حمایت  کوچک  پروژه های  از  و  کنند  عمل 

کنند.
محورهای همایش:

-ماهیت سرمایه گذاری اسالمی
-مفهم سرمایه گذاری و انواع آن در اسالم

-منابع سرمایه گذاری در اقتصاد اسالمی
-مفهوم بانک اسالمی

-انواع بانک های اسالمی و چالش هایی که با 
آن مواجه هستند

تکامل  در  شریعت  مقاصد  نقش   -
سرمایه گذاری اسالمی

از  شکل  این  معرض  در  که  خطرهایی   -
سرمایه گذاری وجود دارد

- شکل و سازوکار سرمایه گذاری اسالمی
اساسی  صیغه های شرعی همانند محرک   -

برای درمان اقتصاد
-کاربردی کردن صیغه های اسالمی در حفظ 
توازنات مالی و اقتصادی و رشد اموال وقف

مالی  هندسة  سرمایه گذاری  انواع  -تأثیر 
بلندمدت،  )کوتاه مدت،  مشارکت  اسالمی، 
)دونفری،  مضاربه  مالکیت(،  به  منتهی 
با  )بیع  متاجره  مرابحه،  جمعی(،  به صورت 
تقسیط، بیع مدت دار، بیع سلم( شرکت های 

تأمین کنندة اسالمی، اجاره 
اقتصاد  در  اسالمی  سرمایه گذاری  -جایگاه 

جهانی
حل  در  اسالمی  سرمایه گذاری  -نقش 

بحران های اقتصادی جهانی 
ایجاد  در  اسالمی  سرمایه گذاری  -نقش 

اقتصاد عربی اسالمی واحد
در  اسالمی  فعالیت سرمایه گذاری  -سازوکار 
ارائة الگوهای اقتصادی جهانی برای رقابت 

با مؤسسات اقتصادی بین المللی
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زمان: 20/ ژوئن / 2014
مکان: اسالم آباد ـ پاکستان

آفریقایی  نویسندگان  اتحادیة  برگزارکننده: 
وآسیایی1

محمد السلماوی رئیس اتحادیة نویسندگان 
نقش  به  خود  سخنان  در  آسیا  و  آفریقا 
حقوق  از  حمایت  در  نویسندگان  اتحادیة 
از هویت  دفاع  و  حاکمان  مقابل  در  ملت ها 
اتحادیه  این  گفت:  و  کرد  اشاره  فرهنگ  و 

1. http://www.akhbarak.net/news

اولین نماینده ای بود که انقالب مصر را تأیید 
کرد و اولین نماینده ای بود که اعتمادنداشتن 
گذشته  اخوانی  رئیس جمهور  از  را  خود 
جدید  اساسی  قانون  خواستار  و  کرد  اعالم 
شد  جدید  جمهوری  ریاست  انتخابات  و 
که  بودند  کسانی  فرهیختگان  همچنان که 
اولین گام ها را با اعتراض های خود در برابر 
وزارت فرهنگ برای آزادی حکومت از دولت 

اخوان برداشتند.
در  دموکراسی  طرح های  به  همایش  این 

 مخططات الهیمنة الدولیة ودور الكتاب والمثقفین 

                                                  في الدفاع عن الهوية الثقافیة

طرح های قلمرو بین المللی و نقش نویسندگان وفرهیختگان
                                                        در دفاع از هویت فرهنگی
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کشورهای آفریقا و آسیا به خصوص انتخابات 
ریاست جمهوری مصر و افغانستان پرداخت. 
همچنین این اتحادیه حمایت کامل خود از 
ملت های دو قاره به خصوص ملت مصر را در 

مبارزه با تروریسم اعالم کرد. 
الحدیدی  حلمی  دکتر  همایش  این  در 
افریقایی  رئیس سازمان همکاری ملت های 
اکنون  گفت:  خود  سخنان  در  آسیایی  و 
به  ناچار  آفریقایی  و  آسیایی  ملت های 
با اشاره  همکاری با یکدیگر هستند. ایشان 
اسالم آباد  در  اتحادیه  نمایندگی  تأسیس  به 

خواست  اتحادیه  عضو  کشورهای  باقی  از 
در  را  نویسندگان  اتحادیة  نمایندگی   تا 

کشورهای خود ایجاد کنند.
است  آمده  همایش  این  پایانی  بیانیة  در 
سازمان های  تمامی  که  مصر  انتخابات 
بودند  آن  بودن  سالم  شاهد  بین المللی 
دموکراسی  راستای  در  دومی  گام  همچون 
بود.  جدید  اساسی  قانون  صدور  از  بعد 
ریاست  انتخابات  از  بیانیه  این  در  همچنین 
جمهوری افغانستان نیز که گامی در راستای 

تحقق دموکراسی است، حمایت کرد.
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زمان: 21و 22/ ژوئن / 2014
مکان: رام اهلل - فلسطین 

برگزارکننده: اتحادیة روزنامه نگاران عرب 1

برای  عرب  روزنامه نگاران  اتحادیة  همایش 

1. http://www.wafa.ps/arabic
    http://www.sabanews.net

برای  "نقش قدس"  نام  با  حمایت فلسطین 
اولین بار تحت اشراف محمود عباس رئیس 
تشکیالت خودگردان در فلسطین برگزار شد

طیب عبدالرحیم دبیرکل اتحادیه در سخنان 
افتتاحیه از تالش های اتحادیة روزنامه نگاران 
در  روزنامه نگاری  آزادی های  تقویت  راه  در 
جهان عرب که در راستای مطالبات ملت ها 
و  آزادی  مبادی  و  ارزش ها  به  التزام  با  و 
انسان ها  حقوق  به  احترام  و  دموکراسی 

صورت گرفته، بسیار تشکر کرد.
فلسطینی  روزنامه نگاران  نمایندة  ادامه  در 
به  خود  سخنان  در  النجار  عبدالناصر 

  مؤتمر اتحاد الصحفیین العرب لدعم فلسطین

همایش اتحادیة روزنامه نگاران عرب برای حمایت از فلسطین
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برخورد رژیم صهیونیستی با بیش از 2500 
از  تعدادی  کردن  زندانی  و  روزنامه نگار 
و  رسانه های عربی  از  نجار  اشاره کرد.  آن ها 
بر  بیانیه ای  صدور  با  تا  خواست  بین المللی 
ضد بازداشت اداری که رژیم اشغالگر در حق 
انجام  فلسطینی  روزنامه نگاران  از  نفر  سه 

داده، موضع بگیرند.
رسانه  وزارت  نمایندة  خلیفه  محمود 
از خوش آمدگویی  بعد  تشکیالت خودگردان 
سازمان  گفت:  همایش  در  حاضران  به 
و  همیاری  سال  را   2014 سال  متحد  ملل 
همکاری بین المللی با ملت فلسطین نامیده 
است. در ژانویه سال 2014 فلسطین پذیرای 
میان  همکاری  برای  بلندپایه  گروه  اجتماع 
اتحادیة رادیوهای  شبکه های ماهواره ای در 
سال  که  گفتیم  ما  زمان  آن  در  بود،  عربی 
فلسطینی  ملی  قدرت  تجلی  سال   2014
همایش  این  است.  فلسطینی  اراضی  در 
روزنامه نگاران  حمایت  نشان دهندة  نیز 
آن  ملت  و  فلسطین  از  عرب  رسانه های  و 
را  همایش  این  همچنین  ایشان  می باشد. 
اشغالگر  رژیم  و گفت  دانست  مبارک  بسیار 
باید بداند که این اجتماع نشان دهندة حمایت 
زمینه ها  همة  در  فلسطین  از  عربی  جامعة 

حتی آزادی و استقالل است.
رئیس اتحادیة بین المللی رونامه نگاران عرب 
جیم بو ملحه در سخنان خود به حمایت این 

از مسئلة فلسطین و روزنامه نگاران  اتحادیه 
این  تاکنون  اینکه  و  کرد  اشاره  فلسطینی 
دربارة  را  متعددی  گزارش های  اتحادیه 
از سوی رژیم  ظلم هایی که به فلسطینی ها 
اشغالگر وارد شده صادر کرده است. بوملحه 
در ادامه سخنانش به ممانعت رژیم اشغالگر 
از ورود 30 عضو از نمایندگان روزنامه نگاران 
همایش  در  شرکت  برای  رام اهلل  به  عرب 
تنها  و  اولین  اسرائیل  گفت:  و  کرد  اشاره 
کارت های  و  مجوزها  که  است1  حکومتی 
نکرده  قبول  تاکنون  را  اتحادیه  این  صادرة 

است.
واقعیت  دربارة  همایش  اول  جلسة  موضوع 
رسانه های  در  آن  حضور  میزان  و  قدس 
عربی و آگاهی از یهودی سازی قدس توسط 
اسرائیل بود که سخنران آن حسین ابوشنب 
از دانشکدة رسانة دانشگاه فلسطین بود که 
و  فلسطینی  رسالت  تأثیرگذاری  میزان  به 
تأثیر آن بر افکار عمومی با تمرکز بر نحوة 
و  پرداخت  آن  و مخاطبان  این مطلب  بیان 
در پایان به این مطلب اشاره کرد که مسئله 
مسئلة  به   عربی  رسانه های  در  فلسطین 

حاشیه ای تبدیل شده است. 
روزنامة  خبرنگار  الکرد  عصاد  ادامه،  در 
بر  اسرائیل  شدید  نظارت  به  العربی  القدس 

حکومت  از  تعبیر  سخنرانی  ترجمة  در  امانت  دلیل  به   .1
اسرائیل آمده است لیکن بر مبنای این مجله اسرائیل رژیمی 

اشغالگر است.
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و گفت  کرد  اشاره  فلسطینی  روزنامه نگاران 
روزنامه نگاران  بر  نظامی  نظارت  با  اسرائیل 
مانع پوشش خبری حوادث قدس و آنچه در 
مسجداالقصی به خصوص در سالروز نکبت، 
روز شهید و روز اسیر اتفاق می افتد می شوند.

پایانی خود  بیانیة  اتحادیة روزنامه نگاران در 
اسرائیل در  بی سابقة  اشغالگری  به  اشاره  با 
تاریخ بشریت که از نظام آپارتایدی که لکة 
را  پا  هم  می باشد  بشریت  پیشانی  بر  ننگی 
فراتر گذاشته است و با قدردانی از تالش های 
برای  اردن و مغرب  به رهبری  گروه قدس 
با  مواجهه  در  مقدسه  اماکن  بر  اشراف 
روزنامه نگاران  همة  از  اسرائیل  اشغالگری 
خواست تا در امتداد نقشة سرزمین عربی در 
بسیج فراگیر برای نشان دادن این دشمن به 

افکار عمومی متحد شوند.
در این بیانیه آمده است قدس اولین قبله و 
سومین حرم شریف مسلمانان به زشت ترین 

مظاهر کشتار و نسل کشی و تغییر نشانه های 
مصادرة  و  مسیحیت  و  اسالم  تمدنی 
مسیحیان  و  مسلمانان  اخراج  و  سرزمین ها 
روزنامه نگاران  تمامی  لذا  است؛  تبدیل شده 
مسئلة  از  ممکن  شکل  هر  به  باید  عرب 
بیانیة  در  همچنین  کنند.  حمایت  فلسطین 
پایانی این همایش با گرامیداشت یاد شهدای 
مقاومت از صلح و اتحادی که میان جنبش 
افتاده، حمایت کرده و  اتفاق  فتح و حماس 
هر  از  بیش  فلسطین  امروز  که  است  گفته 
داخلی  جبهة  تقویت  و  اتحاد  نیازمند  زمانی 
به  که  است  فلسطین  دشمنان  مقابل  در 
دنبال تفرقه میان برادران فلسطینی هستند. 
نیروهای  تمامی  از  بیانیه  این  در  همچنین 
سیاسی عربی خواسته تا از فلسطین و ملت 
آن حمایت کنند و خدمت به فلسطین را به 
تبدیل  فلسطین  موضوع  از  سیاسی  استفادة 

نکنند.
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زمان: 22- 23/ ژوئن/ 2014
مکان: مصر - قاهره

برگزارکننده: مرکز منطقه ای برای مطالعات 
استراتژیک – انجمن چینی آفریقایی1

تأثیرات بی ثباتی در  این همایش که دربارة 
مصالح  بر  آفریقا  صحرای  و  ساحل  منطقة 
و  مسئوالن  مشارکت  با  شد،  برگزار  چین 
فعاالنی از چین و کشورهای ساحل و صحرا 
به خصوص مصر، مالی، چاد، نیجریه، نیجر، 

1. http://www.rcssmideast.org
    http://www1.youm7.com 
    http://www.el-balad.com

سنگال و بورکینافاسو برگزار شد.
خلیفه  عزمی  دکتر  همایش  افتتاحیة  در 
منطقه ای  مرکز  برای  دانشگاهی  مشاور 
مسئله  اهمیت  بر  استراتژیک  مطالعات 
اشاره  صحرا  و  ساحل  منطقة  در  بی ثباتی 
در  افراطی  مذهبی  گروه های  انتشار  کرد. 
کشورهای  که  دانست  خطری  را  منطقه 
برای  بیشتری  تالش  باید  صحرا  و  ساحل 

مقابله با آن داشته باشند.
سونج ای قوه سفیر چین در مصر نیز دربارة 
اهمیت رشد روابط چینی آفریقایی از طریق 
گفت  و  کرد  اشاره  اقتصادی  روابط  تقویت 
ثبات در کشورهای ساحل و صحرا اهمیت 

مؤتمر دولی: ]
تأثیر أزمات الساحل والصحراء في مصالح الصین

همایش بین المللی:

 تأثیر بحران های ساحل و صحرا بر مصالح چین
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فراوانی برای کشور چین دارد.
بکاری  دکتر  همایش  این  اول  جلسة  در 
از سنگال به موضوع  سامبی استاد دانشگاه 
در  بی ثباتی  عوامل  درباره  افریقایی  دیدگاه 
به  و  پرداخت  صحرا  و  ساحل  کشورهای 
مذهبی  گروه های  انتشار  جمله  از  عواملی 
توسعة   نداشتن  و  حاشیه نشینی  افراطی، 
سیستم های  بودن  متزلزل  و  اجتماعی 

دموکراتیک در منطقه اشاره کرد.
دولت ها  درگیری  به  همچنین  بکاری 
به خصوص  کشورها  مرزی  بازیگران  با 
و  کرد  اشاره  منطقه  در  جهادی  گروه های 
گفت برخی کشورهای عربی نقش فعالی در 

شکل گیری این گروه ها از طریق تأمین مالی 
و فعالیت های تبلیغی آن ها دارند بدون آنکه به 
واقعیت پیچیدة آفریقا که با مشکالت متعدد 

سیاسی مواجه است، توجه کنند.
در ادامه لیویون از چین دربارة دیدگاه پکن 
صحرا  و  ساحل  بحران های  درخصوص 
سخنرانی کرد و به بررسی تأثیر بی ثباتی در 
چین  بر  موریتانی  و  نیجر  مالی،  کشورهای 

پرداخت.
دکتر صالح ابوبکر از چاد در سخنرانی خود 
ثبات  استقرار  در  چین  نقش  موضوع  به 
پرداخت.  صحرا  و  ساحل  کشورهای  در 
افزایش  را  ثبات  اسقرار  برای  راه  بهترین 
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معیشت  زمینة  در  توسعه  مسئلة  به  اهتمام 
با سرمایه گذاری در زمینة نفت و دیگر موارد 

است.
معاون  ابوالخیر  کارین  دکتر  دوم  جلسة  در 
مطالعات  منطقه ای  مرکز  بین المللی  روابط 
در  جدید  و  سنتی  تهدیدات  به  استراتژیک 
سناریوهای  و  صحرا  و  ساحل  کشورهای 
تهدیدات  این  با  مواجهه  برای  احتمالی 
این تهدیدات شکست  بارزترین  از  پرداخت. 
بر  مبنی  درخواست هایی  بروز  و  دولت ها 
حالت  همانند  مستقل  قومی  مناطق  ایجاد 
گروه های جهادی  میان  ارتباط  و  فوق العاده 
صحرا  و  ساحل  در  سازمان یافته  جرائم  و 
سیاسی  سازمان های  قدرت  بر  آن  تأثیر  و 
با  ارتباط  ایجاد  و  خود  وظایف  انجام  در 
این  بر  عالوه  می باشد.  خارجی  قدرت های 
امور درگیری های منطقه ای میان کشورهای 
امنیتی  هماهنگی  نبود  و  صحرا  و  ساحل 
میان کشورها برای ایجاد امنیت در مرزهای 
استراتژیک منطقه  از تهدیدات  نیز  مشترک 

است.
در این جلسه، به جریان بوکوحرام در نیجریه 
به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی از سوی 
دولت  بر  حکومت  مخالف  جریان های 
جریان  این  اینکه  و  شد  اشاره  نیز  مرکزی 
از یک حرکت تبلیغی اکنون به یک جریان 
انجام می دهد،  تروریستی  اعمال  سیاسی که 

تبدیل شده است.
تأثیر  دربارة  بحث  به  سوم  جلسة  در 
مداخالت غربی در ساحل و صحرا بر مصالح 
مداخالت  جلسه  این  در  شد.  پرداخته  چین 
بین المللی در منطقه را باعث افزایش بحران 
در منطقه دانسته شد و دکتر جوجیاو محقق 
چینی دربارة موضع چین در قبال مشکالت 
سیاست  گفت:  آفریقایی  کشورهای  داخلی 
داخلی  مشکالت  در  دخالت نکردن  بر  چین 

کشورهای آفریقایی است.
شرکت کنندگان  همایش،  این  درپایان 
توصیه هایی را برای گسترش و توسعة روابط 

چینی آفریقایی صادر کردند.



 »
  »

 
 »

  »
 

ب(
عر

ن 
ها

 ج
گی

هن
فر

 و 
سی

سیا
ی، 

لم
 ع

ای
ت ه

شس
و ن

ها 
ش 

مای
 ه

صد
ا )ر

ت ه
شس

و ن
ها 

ش 
مای

ه

75

زمان: 29 / آوریل / 2014
مکان: لندن

برگزارکننده:  مجموعه دوستان یمن 1

انگلیس و عربستان  با حضور  دوستان یمن 
و یمن همایشی را 29 آوریل در لندن برای 
عبدربه- دولت  از  مالی  و  سیاسی  حمایت 

1. http://beta.aawsat.com

برگزار  یمن  رئیس جمهور  منصورهادی 
می کرد.

که  است  نشستی  هفتمین  نشست  این 
تشکیل  زمان  از  یمن  دوستان  مجموعة 
در  می شود.  برگزار  سال   4 طول  در  آن 
کار  در دستور  اصلی  این همایش، 3 محور 
فعالیت سیاسی، 2. وضعیت  قرار داشت: 1. 

اقتصادی، 3. وضعیت امنیتی.

مؤتمر »أصدقاء الیمن««
همایش دوستان یمن
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در این همایش، عالوه بر 3کشور مذکور، 39 
کشور دیگر عالوه بر سازمان ملل متحد و 
بانک جهانی و صندق بین المللی پول شرکت 

داشتند.
این  یمن  در  انگلیس  سفیر  ماریوت  جین 
به  اشاره  با  و  دانست  بااهمیت  را  همایش 
حوادث سوریه، مصر، عراق و دیگر کشورها 
گفت: این همایش در زمانی است که حوادث 
متعدد در حال رخ دادن است. ماریوت هدف 
از این همایش را ایجاد اندیشة استراتژیکی 
از خالل بحث دربارة هر سه محور دانست 
جدول  یک  که  زمانی  دریافتیم  ما  گفت:  و 
نتیجه  ارائة  برای  محدود  مهلت  و  زمانی 
امور  و  می یابد  افزایش  را  فعالیت ها  باشد، 
ایشان  می شود.  انجام  سریعتر  هرچه 
همچنین به استمرار فعالیت ها در طول سال 
اشاره کرد و گفت: این فعالیت ها به برگزاری 

همایش محدود نمی شود.
اولویت  در  که  موضوعی  همایش،  این  در 
که  بود  اموالی  دربارة  بحث  داشت،  قرار 
اختصاص  یمن  به  گذشته  نشست های  در 
در  عضو  کشورهای  چراکه  بود؛  شده  داده 
که  شده اند  متعهد  یمن  دوستان  مجموعة 
لکن  و  کنند  یمن کمک  به  میلیارد دالر   8
دولت  به  مبلغ  این  از  زیادی  مقدار  تاکنون 
اعضای  آنچه  است.  نشده  پرداخت  یمن 
مجموعة دوستان یمن به دنبال آن هستند، 

انجام  با  مالی  کمک های  میان  ارتباط 
اصالحات سیاسی توسط حکومت یمن است.

این اجتماع اولین نشست مجموعه دوستان 
"مؤتمر  فعالیت های  پایان  زمان  از  یمن 
سیاسی  مبادی  بر  توافق  و  الوطنی"  الحوار 
می باشد.  یمن  در  فدرالی  حکومت  جمله  از 
قطعنامة  از  بعد  اجتماع  اولین  این  همچنین 
شورای امنیت بر ضد کسانی است که آن ها را 
"خراب کنندگان" فعالیت های سیاسی نامیده 

است. 
این در حالی است که وضعیت امنیتی یمن در 
حال کشتار میان حوثیین و سازمان القاعده 
اساسی ترین  را  امنیت  عامل  ماریوت  است. 
انگیزة  گفت:  و  دانست  یمن  آیندة  ضامن 
است  مختلف  درگیری ها  این  از  حوثیین 
آن ها  به  آن ها منطقه ای است که  از  که یکی 
اختصاص داده شده است. بنابر تقسیم یمن 
قرار  منطقه ای  در  حوثیین  منطقه،  به شش 
و  طبیعی  منابع  هرگونه  فاقد  که  می گیرند 
ثروت های طبیعی است و این باعث فقر آن ها 
معتقدند  مناطق  دیگر  که  درحالی  می شود 
که نزدیکی آن ها به پایتخت )صنعاء( موجب 

ثروتمندی آن ها خواهد شد.
بیانیة پایانی این همایش آمده است که  در 
نگیرد  صورت  دخالتی  یمن  داخلی  امور  در 
و از تالش های رئیس جمهور یمن عبدربه-

همچنین  است.  شده  حمایت  منصورهادی 
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این همایش به پیشنهاد یمن برای تشکیل 
مجموعه  سه  در خالل  همایش  این  مجدد 
سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای حمایت از 

یمن استقبال کرد.
مجموعه ها  این  شد  بنا  بیانیه،  این  در 
در  ساالنه  اجتماع  در  را  خود  گزارش های 
در  نیویورک  در  که  خارجه  وزرای  سطح 
متحد  ملل  سازمان  ساالنة  نشست  حاشیة 
برگزار خواهد شد، ارائه کنند. در افتتاحیة این 

همایش ویلیام هیگ وزیرخارجه انگلیس بر 
تاکید  جزیره  در  القاعده  با  مبارزه  ضرورت 
وزیرخارجه  مشاور  هیوروبرتسون  کرد. 
انگلیس در خاورمیانه سیاست های ایران در 

منطقه و یمن را منفی دانست. 
وزیرخارجه  القربی  ابوبکر  همایش  این  در 
یمن نیز به نقش ایران در یمن اعتراض کرد 

و آن را سلبی دانست.
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زمان: 26-28 / می/ 2014
مکان: الجزایر

برگزارکننده: جنبش عدم تعهد12

تعهدها  عدم  جنبش  خارجه  وزرای  فعالیت  
صلح  برای  بیشتر  »همسبتگی  موضوع  با 
این  در  شد.  برگزار  الجزایر  در  موفقیت«  و 
همایش 80 نفر از جمله وزیران امور خارجه، 
و  منطقه ای  سازمان های  نمایندگان  و  سفرا 
بین المللی در هفدهمین نشست وزرای امور 
خارجه کشورهای عضو حضور داشتند. وزیر 
مورد  موضوعات  دربارة  الجزایر  خارجه  امور 

1. http://www.sis.gov.eg/Ar
با 120 کشور  بین المللی  تعهد یک سازمان  2. جنبش عدم 
عضو می باشد که رسما تعهدی به یا علیه قدرت های بزرگ 
ندارد. حدود دو سوم کشورهای عضو در سازمان ملل، اعضای 

نم را تشکیل می دهند.
هدف جنبش عدم تعهد همان طور که در بیانیة سال 1979 
هاوانا مطرح شده است، اطمینان از »استقالل ملی، حاکمیت، 

تمامیت ارضی و امنیت کشورهای غیر متعهد« می باشد.
به مدت 3 سال به عهده  از سال 2012  این جنبش  ریاست 

جمهوری اسالمی ایران می باشد.

بحث در هفدهمین نشست وزیران امورخارجه 
کشورهای عضو جنبش عدم تعهد گفت: به 
نشست های  برگزاری  اجازة  شرکت کنندگان 
به  مربوط  مسائل  دربارة  را  رسمی  غیر 
اقدامات  سازمان یافته،  جنایات  تروریسم، 
از  برخی  در  اسالم ستیزی  و  تبعیض آمیز 

کشورهای اروپایی خواهد داد.
جنبش عدم تعهد در بیانیة پایانی کنفرانس 
پایتخت  الجزیره  شهر  در  که  خود  وزیران 
خلع سالح هسته ای  بر  برگزار شد،  الجزایر 
بین المللی بدون تبعیض تأکید کرد و خواهان 
عاری شدن خاورمیانه از سالح های هسته ای 
مردم  حمایت  در  بیانیه ای  همچنین  شد. 
فلسطین و مقاومت فلسطینی در برابر رژیم 
اشغالگر اسرائیل و دعوت گروه های فلسطینی 
به وحدت صادر شد. در این بیانیه همچنین 
به دست آوردن  برای  عراق  مردم  از  حمایت 
حاکمیت ملی در برابر تروریست ها و حمایت 

مؤتمر حرکة عدم االنحیاز بالجزائر

همایش جنبش عدم تعهدها در الجزایر
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79 اتهامات  برابر  در  احمدالبشیر  عمرحسن  از 
وارد  او  به  بین المللی  محاکم  که  را  باطلی 
این  در  همچنین  داشت.  بیان  کرده اند، 
سازمان  ساختار  اصالح  موضوع  به  همایش 
ملل متحد و شورای امنیت نیز پرداخته شد.

بین المللی  همکاری های  و  امورخارجه  وزیر 
خواستار  خود  سخنان  در  افریقا  جنوب 
همکاری بیشتر کشورهای عضو برای تحقق 
کشورهای  میان  در  رفاه  و  توسعه  و  صلح 
که  موریتانی  امورخارجه  وزیر  شد.  عضو 
آفریقا  اتحادیة  کشورهای  از  نمایندگی  به 
سخنرانی می کرد، خواستار مبارزه با تروریسم 
آفریقا  و گفت  و جرم های سازمان یافته شد 
اکنون شاهد بحران هایی در مالی و لیبی و 
که  است  آفریقا  میانی  و کشورهای  الجزایر 
و همین  دارد  ارتباط  یکدیگر  با  آن ها  تمامی 
پیش  از  بیش  همکاری  موجب  باید  امر 
صلح  ایجاد  و  بحران  حل  برای  کشورها 

همچنین  ایشان  بشود.  منطقه  در  امنیت  و 
خواستار تسریع در حل بحران های مالی این 

کشور بواسطه گفتگوهای فراگیر شد. 
اتحادیة آفریقا همچنین در بیانیه ای حمایت 
خود را از حل عادالنه و فراگیر را که ضامن 
حقوق مردم فلسطین برای برپایی حکومتی 
مستقل به پایتختی قدس باشد، اعالم کرد. 
همچنین این اتحادیه حمایت خود را از آغاز 
مختلف  گروه های  میان  جدی  گفت وگویی 
سوری برای رسیدن به راه حل مسالمت آمیز 
که به وحدت مردم سوریه و صلح و امنیت 

منجر شود، اعالم کرد.
امریکای  کشورهای  سخنگوی  همچنین 
و  الجزایر  سند  کارائیب  دریای  و  التین 
جمعی  شهادتی  را  شده  صادر  بیانیه های 
برای حل ریشه ای مشکالت جهانی دانست.
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زمان: 14-16 / ژوئن / 2014
مکان: دوحه - قطر

برگزارکننده: المرکز العربي لألبحاث ودراسة 
السیاسات1

عزمی  دکتر  همایش،  این  افتتاحیه  در 
سلسله  راستای  در  را  همایش  این  بشاره 
بزرگ  کشورهای  و  عرب  همایش های 
نیز  این  از  قبل  گفت:  و  دانست  منطقه  و 

1. http://www.dohainstitute.org

ترکیه  و  عرب  ایران،  و  عرب  همایش های 
و عرب و آفریقا نیز برگزار شده بود. ایشان 
از  قبل  را  این همایش ها  برگزاری  از  هدف 
آن ها  با  روابط  و  مقابل  طرف های  شناخت 
آن  عربیت  وصف  با  عرب  جهان  شناخت 
دانست. عزمی بشاره در سخنانش 4 موضع 
امریکا  درقبال  عربی  جامعه  میان  در  را 
درقبال  را  نخبگان  موضع  تنها  و  برشمرد 
رابطه با آمریکا مثبت دانست. او همچنین در 
ادامة سخنانش 3 عامل اصلی را موجب نگاه 
پیدایش  امریکا دانست: 1. آغاز  به  دشمنانه 
جنبش های قومی، 2. جنبش ملی فلسطین، 
بشاره  سیاسی.  اسالم  جنبش های  3. ظهور 
از  امریکا درقبال حمایت  انتقاد به موضع  با 
معارضان  از  حمایت نکردن  مصر،  در  کودتا 

العرب والواليات المتحدة األمیرکیة:
 المصالح والمخاوف واالهتمامات في بیئة متغیرة )رؤية أکاديمیة(

عرب و ایاالت متحده آمریکا: 
مصالح و تهدیدات و تالش ها در ظروف متغیر 

)دیدگاه دانشگاهی(
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در  داعش  گسترش  از  حمایت  و  سوریه 
عدم  در  را  مشکالت  این  حل  راه  منطقه 
دخالت  خارجی و تنها راه حل داخلی دانست.

نتایج  مصری  محمد  دکتر  ادامه،  در 
عرب  جهان  در  صورت گرفته  نظرسنجی 
را  امریکا  قبال  در  مردم  نگاه  دربارة 
50درصد،  منفی  نگاه  کرد.  بیان  این گونه 
25درصد.  ممتنع  و  25درصد  مثبت  نگاه 
در  مثبت  نگاه  بیشترین  نظرسنجی  این  در 
کشورهای عربستان، کویت، لبنان و تونس و 
بیشترین نگاه منفی در کشورهای فلسطین، 
است.  شده  بیان  مصر  و  یمن  اردن،  عراق، 
دالیل آرای سلبی مردم، سیاست های امریکا 

در منطقه و حمایت از اسرائیل دانستند.
شرکت کنندگان  اجمااًل  نظرسنجی،  این  در 

حمایت  به دنبال  امریکا  که  داشتند  عقیده 
در  بشر  حقوق  و  دموکراتیک  تحوالت  از 
یک سوم  اما  نمی باشد  عربی  کشورهای 
اعتقاد داشتند که امریکا از این امور در منطقه 
نیز  شرکت کنندگان  اغلب  می کند.  حمایت 
اعتقاد داشتند که امریکا برای استقرار امنیت 
در منطقه تالشی نمی کند. از نکات جالب در 
این نظرسنجی این بود که تنها 15درصد از 
افرادی که به سیاست های امریکا نگاه منفی 
داشتند، اعتقاد به البی صهیونیستی داشتند. 
و  رئیس جمهور  درصد   20 زمینه،  این  در 
هم  12درصد  و  امریکا  کنگرة  20درصد 
سیاست ها  این  اتخاذ  در  را  خارجه  وزارت 

مقصر می دانند.1

.1http://dohainstitute.org
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از دیگر سخنرانان این همایش رضوان زیاده 
از معارضان سوری، دیوید بولوک پژوهشگر 
امریکایی، مروان بشاره و غسان العزی بودند.

محورهای همایش:
1. محور تاریخی 

انگیزه های امریکا
بعداز  منطقه  به سوی  به  آمریکا  -توجه 
انگیزة  با  جنگ جهانی اول )1918-1914( 

اکتشافات نفتی در منطقه

مثبت  و  نرم  قدرت  طریق  از  -گسترش 
به صورت تبشیری، فرهنگی، آموزشی )برای 
و  پزشکی  لبنان(  آمریکایی  دانشگاه  نمونه، 
از طریق فراهم کردن مهندسین و تکنولوژی 

استخراج نفت
امریکا در  نفوذ  -اموری ضروری که موجب 

آغاز قرن بیستم در منطقه شد 
– انرژی و نفت

 – پرکردن جای خالی امپریالیسم در منطقه 

به جای قدرت های استعماری سنتی اروپایی 
دوقطبی  نظام جهانی جدید  به وجودآمدن  و 
– ممانعت از نفوذ کمونیست ها )جنگ سرد( 
و ممانعت از ایجاد قدرت منطقه ای عربی و 
غیر عربی تا رقیبی برای امریکا یا متحدی 
باشد  نداشته  وجود  منطقه  در  شوروی  با 

همچون حکومت جمال عبدالناصر در مصر
پیشرفتة  پایگاه  به  اسرائیل  اعتماد   -
به وجودآمدن  از  ممانعت  برای  امریکایی 
تهدید  به  منطقه ای غیرهم پیمان که  قدرت 

منابع انرژی و گسترش آن در منطقه منجر 
انقالب  و  عبدالناصر  حکومت  )مانند  شود 
برای  اشغال کویت( و  از  بعد  ایران و عراق 

منع گسترش نفوذ شوروی در منطقه
 – جنبة تجاری برای کاالهای امریکایی در 

بازارهای عربی 
بنیادگرایی  از  جلوگیری  برای  تالش   –
اسالمی و جنگ با تروریسم در دهة نود قرن 

گذشته و اوایل قرن جدید.
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انگیزه های عربی
در  غربی  حمایتی  نظامی  چتر  -جستجوی 
سنتی  استعماری  قدرت های  شکست  پی 
اروپایی به خصوص با گسترش نفوذ شوروی 
هم پیمان  نظام های  طریق  از  منطقه  در 
چپ مانند عبدالناصر در مصر، یمن جنوبی، 

سوریه، سپس انقالب اسالمی در ایران
-نیاز به تکنولوژی جدید برای پیشرفت منابع 

انرژی
-تالش برای فراهم کردن چتر امنیتی برای 
برای شناخت  امریکا  سازمان های هم پیمان 
انقالب های  یا  نظامی  کودتاهای  وقوع  از 

مردمی در منطقه
تأمین  برای  سازمان ها  از  بسیاری  -ترغیب 
شرعیت آن ها از طریق رابطة محکم با امریکا 
ملی  ارادة  طریق  از  آن  استحکام  به جای 
به خصوص بعد از انقالب های عربی در اواخر 

سال 2010م

2. محور فرهنگی
امریکایی

-ایجاد تصویر عربی در ایاالت متحده امریکا 
و کلیشه ای کردن آن

ساخت  در  کلیشه ای  تصویر  -نقش 
سیاست های امریکا

عربی
و  عرب  جهان  در  امریکایی  تصویر  -ایجاد 

کلیشه کردن آن
ذهنیت  در  امریکا  متحده  ایاالت  -تصویر 
دشمن  پشتیبان  "امریکا   : عربی  جمعی 
امریکا  امپریالیستی،  امریکای  اسراییلی، 

جنگی را بر علیه اسالم شعله ور می کند

و  امریکا  متحده  ایاالت  محور   .3
اسالم سیاسی

امریکایی
-آیا آمریکا رویکردی رسمی  در قبال اسالم 

سیاسی دارد؟ آن رویکرد چیست؟
سلفی،  )لیبرالی،  است  تهدید  اسالم  -کدام 
انقالبی  النور،  حزب  ترکی،  نمونه  اخوانی، 

و...(
سیاسی  اسالم  به  امریکا  اهتمام  -دلیل 

چیست؟
-مناقشة آمریکایی با اسالم سیاسی: طبیعت 

و جریان های آن
شکست  سایة  در  رویکرد  این  -چشم انداز 
در  آن  استحکام  و  مصر  در  اخوانی  تجربه 

تونس و ترکیه
عربی

-رویکرد جریان های اسالم سیاسی به آمریکا
-عناصر این رویکرد

رویکر  در  تمرکز  نقاط  و  دیدگاه ها  -تعدد 
)اسرائیل،  نقاط  امریکا -  متحده  ایاالت 
افغانستان،  و  عراق  جنگ  اسالم هراسی، 
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حمایت از نظام های دیکتاتور و...(
موضع  و  افتاد  اتفاق  مصر  در  آنچه  -نقش 
بازگشت  در  مرسی  عزل  برابر  در  آمریکا 

رویکرد این جریان ها نسبت به امریکا
آمریکا  رویکرد  در  جدید  توافقات  محور   .4

درقبال منطقه عربی
بازگشت  در  سپتامبر  یازدهم  حادثة  -تأثیر 

نگاه امریکا در رویکرد خود به منطقه
و  عراق  در  امریکا  درگیری های  -تأثیر 
تروریسم  علیه  ناشناس  جنگ  و  افغانستان 

در شکست اقتصادی و استراتژیکی
عربی،  جهت  از  آمریکایی  اطاعت  -زوال 
به  پناه بردن  به دلیل  جهانی  و  اسالمی 
سیاست  در  مفرط  نظامی  قدرت  از  استفاده 

خارجی آمریکا
-رشد آشکار چین در فضای آسیا و اقیانوسیه 
و بازگشت برانگیخته شدن نفوذ روسی بعد 
از رکود آن در سایة شکست امریکا در خاور 

میانه و جهان اسالم
-دولت اوباما و تالش برای توجه به آسیا و 

اقیانوسیه
سایة  در  عربی  منطقة  به  بازگشت   -

انقالب های بهارعربی و ارتجاع آنها
درگیری  عامل  اسرائیلی   – عربی  -جنگ 
تالش  و  منطقه  در  امریکا  متحده  ایاالت 

برای حل گره های آن
ایاالت  هم پیمانان  گزینه های  محور   .5
بازگشت  سایة  در  اعراب  از  امریکا  متحده 
تأثیر و تالش آن برای بازشناسی هم پیمان ها

-آیا تغییرات عمیقی به رویکرد آمریکا دربارة 
منطقه و هم پیمانان عربی احساس می شود

اهداف همایش:
شناخت  و  امریکایی  عربی  روابط  تعمیق 
تحوالتی  بر  تمرکز  با  روابط  مختلف  وجوه 
در طول  امریکا  سیاست های  بر  عارض  که 
یک دهه شده است و موضع عربی به آن. 
مسائل امنیتی و انرژی.  تعیین اختالفات و 
توافقات میان اعراب و ایاالت متحده امریکا 

در مسائل مختلف. 
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زمان:  24/ آپریل / 2014
مکان: دوحه - قطر

برگزارکننده: مرکز مطالعات الجزیره1

 این نشست دربارة انتخابات پارلمانی پیش-
امنیتی  وضعیت  بر  آن  تأثیر  و  عراق  روی 
این  در  شرکت کنندگان  شد.  برگزار  عراق 
وضعیت  میان  مستقیم  ارتباط  همایش 
این  در  بودند.  قائل  امنیتی عراق  و  سیاسی 
همایش که با حضور طارق الهاشمی معاون 
سابق نخست وزیر عراق و لقاء مکی تحلیلگر 
عراق  در  دموکراسی  شد.  برگزار  سیاسی 

1. http://www.aljazeera.net

محدودی  نتایج  دارای  و  ضعیف  بسیار  را 
دانست و دلیل آن را ضعیف بودن مؤسسات 
مدنی و نبود فرهنگ دموکراسی، شدت نفوذ 
گروه بندی های  بر  عالوه  اجنبی  نیروهای 

قومی و مذهبی در عراق دانستند.
در این همایش طارق الهاشمی با حمایت از 
خواستار  انتخابات  در  مردم  گسترده  شرکت 
پست  از  المالکی  نوری  گذاشتن  کنار 
نخست وزیری شد؛ چراکه پیروزی مالکی در 
انتخابات به ورود عراق به آینده ای مجهول 
گروه های  از  الهاشمی  شد.  خواهد  منجر 
شیعی خواست تا شخص دیگری را به جای 
کشورهای  به  نزدیک  که  المالکی  نوری 

ملتقی »اإلعالم الجديد وقضايا المجتمع الجزائري««

االنتخابات العراقیة..نشست رسانه جدید و مسائل جامعه الجزایر
 تحديات التدهور األمني واالستقطاب الطائفي

انتخابات عراق...
چالش های امنیتی و دسته بندی های قومی 
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حاشیه خلیج باشد، انتخاب کنند. 
استفادة  به  سخنانی  در  هاشمی  همچنین 
شیوة  به جای  زور  گزینة  از  عراق  ملت 
گزینة  شکست  صورت  در  دموکراسی 
دموکراسی اشاره کرد1 و از اهل سنت عراق 
این  در  منسجم  و  واحد  به صورت  خواست 

انتخابات شرکت کنند.
سخنان  تأیید  با  نیز  مکی  نشست  این  در 

داعش  که  حوادثی  به  توجه  با  هاشمی  سخنان  این   .  1
طراحی  نشان دهندة  کاماًل  آورده،  وجود  به  عراق  در  اکنون 
ازپیش تعیین شده کشورهای حاشیه خلیج در صورت شکست 
حوادث  در  آنکه  بدلیل  المالکی  نوری  است.  انتخاب  در 
به  مقاومت  جبهة  در  فلسطین  و  سوریه  به خصوص  منطقه 
رهبری ایران قرار دارد و در تقابل با منافع کشورهای خلیج 
می باشد. لذا این کشورها تصمیم گرفتند در صورت شکست 
در انتخابات عراق از نیروی قهری و گزینة نظامی که همان 
المالکی  نوری  برکناری  برای  حضور داعش در عراق است، 

استفاده کنند.

در  سنت  اهل  پیروزی  الهاشمی  طارق 
از  و  دانست  بعید  بسیار  را  عراق  انتخابات 
سوی دیگر، با وجود 1.5 میلیون نظامی در 
مالکی هستند.  حامیان  از  معمواًل  که  عراق 
پیش بینی  قابل  را  المالکی  نوری  پیروزی 
و  انتخابات  این  تضعیف  با  مکی  دانست. 
عملکرد مالکی در چهار سال گذشته خواستار 
این شد تا شیعیان که پیروز انتخابات هستند 
برای  مالکی  از  غیر  به  دیگری  شخص  بر 

نخست وزیری اتفاق کنند.
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مهمترین اخبار 
)رصد مواضع و دیدگاه علما و نخبگان جهان عرب در برابر حوادث اخیر(
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1. شیخ احمد الطیب،  رئیس دانشگاه االزهر 
اظهار  الحیات  شبکة  با  گفت وگو  در  مصر 
داشت: توطئه ای علیه شرق در جریان است 
تا ضعیف تر گردد و همچنان غرب به قدرت 
اختیار  در  را  جهان  ادارة  و  بماند  باقی  خود 
امیدی  نشانة   هیچ  افزود:  وی  باشد.  داشته 
در همگرایی تمدن شرق و غرب برای تبادل 
منافع میان این دو تمدن به چشم نمی خورد.

احمد الطیب حملة آمریکا به عراق را محکوم 

کرد و گفت: آمریکا عراق را به بهانة دروغین 
دستیابی به سالح های کشتار جمعی ویران 
عذرخواهی  عراق  ویرانی  از  پس  و  ساخت 
بغداد  آمریکایی ها کتابخانة  افزود:  کرد. وی 
به  اسالمی  تمدن  ازبین بردن  منظور  به  را 

آتش کشیدند.1
2. انتخابات ریاست جمهوری مصر با وجود 
برخی  و  اخوان  جانب  از  انتخابات  تحریم 
فتاوای  همچنین  و  مصری  احزاب  از  دیگر 
برخی علمای همسو با اخوان مبنی بر تحریم 
جمهوری،  ریاست  انتخابات  در  شرکت 

1. »الطيب: هناك مؤامرة غربية على الشرق حتى يزداد 
بغداد  مكتبة  أحرقوا  األمريكان  األزهر:  »شيخ  و  ضعًفا« 
للقضاء على الحضارة اإلسالمية«، يكشنبه 21ارديبهشت 

1393ش/11مى 2014م، سايت البوابه نيوز: 
http://www.albawabhnews.com

مصر
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اقبال  با  هرچند  انتخابات   این  شد.  برگزار 
گسترده ای از جانب مردم مصر مواجه نشد، 
با اکثریت بیش از 90درصدی آرا، عبدالفتاح 
السیسی، ژنرال ارتش و مدیر برنامه براندازی 
پیروزی  به  که  بود  مرسی  محمد  حکومت 

قاطع انتخاباتی دست یافت.
تلویزیونی  مصاحبة  آخرین  است  ضروری 
سیسی که در آن اصول سیاست های اجرایی 
خود طی دوران ریاست جمهوری اش را شرح 

داده است، مورد بررسی قرار گیرد.

شبکة  با  گفت وگو  در  السیسی  عبدالفتاح 
و  مواضع  اعالم  به  عربی  اسکای نیوز 
از  برخی  به  که  پرداخت  خود  سیاست های 

آن ها اشاره می کنیم:
خود  تمایل  از  سیسی  اسرائیل:  با  •ارتباط 
و  مصر  میان  صلح  پیمان  اصالح  بر  مبنی 
اسرائیل در سال 1979 سخن گفت و تأکید 
این  اصالح  برای  لزوم،  صورت  در  کرد 
است  ذکر  شایان  کرد.  خواهد  اقدام  پیمان 
از  پیش  هفته   یک  اسرائیل،  رادیوی  که 
انتشار این مصاحبة سیسی، به نقل از برخی 
اظهار  از  اسرائیل،  بلندپایة  و  رسمی  منابع 

اعالم  درقبال  اسرائیل  مقامات  خوشنودی 
التزام سیسی به پیمان صلح با اسرائیل خبر 

داده بود.
•مسئلة فلسطین: سیسی طرح صلح عربی 
بر  حرکت  با  که  دانست  عربی  راه حلی  را 
مسئلة  فصل  و  حل  به  می توان  آن  اساس 
اساس  بر  است  گفتنی  پرداخت.  فلسطین 
طرح صلح عربی که در سال 2002میالدی 
در نشست سران عرب در بیروت به تصویب 
فلسطینی  زمین های  از  باید  اسرائیل  رسید، 
و  شود  خارج   1967 سال  از  اشغال شده 
شریف  قدس  پایتختی  به  فلسطینی  دولتی 
فلسطینی  پناهندگان  مسئلة  و  شود  برپا 
مقابل،   در  که  شود  حل  عادالنه  به طور  نیز 
کشورهای عربی نیز به عادی سازی روابط با 
اسرائیل اقدام خواهند کرد. شایان ذکر است 
تاریخ  که  سال هاست  عربی  طرح  این  که 
انقضای خود را گذرانده است؛ چراکه نه تنها 
2002میالدی  سال  از  اسرائیل  دولت های 
نکرده اند  این طرح عمل  مفاد  به  هیچ کدام 
تأکید کرده اند  این مفاد  با  بر مخالفت  بلکه 
تا جایی که دعوای کنونی در فلسطین بر سر 
یهودی سازی قدس شریف است و در مقابل، 
تنها  نه  عربی  دولت های  که  سال هاست 
ساخته اند،  عادی  اسرائیل  با  را  خود  روابط 
مقاومت  و  اسرائیل  میان  نبردهای  در  بلکه 
به حمایت پشت پرده از اسرائیل و مقابله با 
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جبهة مقاومت پرداخته اند.
سیسی  مصر:  در  اخوان المسلمین  •جایگاه 
دربارة اخوان المسلمین مصر گفت: من هیچ 
دشمنی شخصی با اخوان ندارم ولی مسئله 
این است که آنان به گونه ای خود را به مردم 
تعامل  آنان  با  به  گونه ای  و  دادند  ارائه  مصر 
قبول  را  آنها  دیگر  مصر  مردم  که  کردند 
را  سیاسی  اختالف  اخوان  جماعت  ندارند. 
مبدل  دینی  اختالفی  به  دلیل ضعفشان،  به 
ساختند. ژنرال سیسی، جماعت اخوان را به 
همکاری با تروریست ها متهم کرد و گفت: 
آنان )اخوان( محیط زیستی را برای تروریسم 
در مصر مهیا کردند و در زمان محمد مرسی 
اوضاع در منطقة سینا روز به روز بدتر می شد.

مردم  به  سیسی  مصر:  داخلی  •اوضاع 
بر طبق  امور کشور  اگر  داد که  مصر وعده 
برنامه های ما پیش رود، مردم مصر پس از 
را احساس خواهند  تغییری حقیقی  دو سال 

کرد.
نیز  تو  اگر  که  سؤال  این  به  همچنین  وی 
با  مرسی(  و  )مبارک  قبلی  رئیس  دو  مانند 
اعتراضات مردمی روبه رو شوی چه خواهی 
کرد؟ پاسخ داد: اگر مردم مرا رد کنند، بدون 

هیچ مشکلی کنار خواهم رفت.1 
 )WALLA( اسرائیلی  اینترنتی  پایگاه   .3

مع  السالم  اتفاقية  لتعديل  مستعد  »السيسي:   .1
21ارديبهشت  يكشنبه  األمر”«،  تطلب  “إذا  إسرائيل 

1393ش/11مى 2014م، سايت رأى اليوم:
http://www.raialyoum.com

گزارشی  رژیم،  این  امنیتی  منابع  از  نقل  به 
تماس های  از  آن  در  که  کرد  منتشر  را 
اسرائیل  امنیتی  مقامات  با  سیسی  ژنرال 
پرده برداشت. در این گزارش آمده است که 
را  مصر  امنیتی  مقامات  اخیراً  ژنرال سیسی 
به تقویت همکاری و هماهنگی با همتایان 

اسرائیلی خود فراخوانده است.

به  استناد  با  اسرائیلی  اینترنتی  پایگاه  این 
است  کرده  ادعا  سیسی  اقدامات  برخی 
از  اسرائیل  با  مواجهه  در  سیسی  ژنرال  که 
یعنی  می کند؛  پیروی  مبارک  حسنی  روش 
از سفر به سرزمین های  همچنان که مبارک 
اشغالی سر بازمی زد، در عین حال به صورت 
پنهانی و پشت پرده روابط محکم و نزدیکی 
با مقامات اسرائیل داشت، سیسی نیز همین 

روش را ادامه خواهد داد.
سخنان  به  استناد  با  اسرائیلی  پایگاه  این 
تلویزیونی سیسی ادعا کرد که وی صراحتًا 
بر ادامة دشمنی با حماس تأکید کرده است؛ 
داشته  اظهار  مصاحبه  این  در  وی  که  چرا 
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کرد  نخواهد  فراموش  مصر  ملت  که  است 
)براندازی  تحوالت  این  در  کسانی  چه  که 
مرسی( پشتیبان مصر بودند و چه کسانی در 

مقابل مردم مصر ایستادند.
خشنودی  اظهار  از  همچنین  پایگاه  این 
با  سیسی  مبارزة  قبال  در  اسرائیلی  مقامات 
داد  خبر  سینا  منطقة  در  مصری  جهادی های 
زیرزمینی  کانال های  از  تخریب 95درصد  و 
مایة  را  سیسی  دست  به  مصر  و  غزه  میان 

خرسندی اسرائیل دانست.1
4. در جریان انتخابات مصر که نزاع فتاوا در 
تحریم و وجوب شرکت در این انتخابات باال 
گرفته بود،  عده ای نیز در فکر ماهی گیری از 
این آب گل آلود بودند و از آنجا که رأی آوردن 
سعی  می رسید  نظر  به  واضح  امری  سیسی 
کردند تا با حمایت از وی جایگاه خود را در 

دولت آیندة مصر بیمه سازند.

1. »مصادر أمنيّة في تل أبيب: السيسي يسير على خطى 
مبارك و...«، چهارشنبه 24ارديبهشت 1393ش/14مى 

2014م، سايت رأى اليوم:
 http://www.raialyoum.com

 البته برخی از این حمایت ها از حد گذشت 
شیخ  نام  با  مصر  سلفی  شیوخ  از  یکی  و 
در  تبلیغ  مسئول  حسن،  محمد  عبدالرحمن 
با  المحمدية،  السنة  انصار  سلفی  جمعیت 
سر  بوسیدن  که  کرد  اعالم  فتوایی  صدور 
و  است  شرعی  واجب  السیسی  عبدالفتاح 
در  فتوا  این  با چاپ  نیز  این جمعیت سلفی 
انتخاباتی سیسی به توزیع  قالب پوسترهای 

آن کمر بستند.
اعالم  این گونه  را  فتوا  این  دلیل  وی 
شهروند  هر  بر  سیسی  سر  بوسیدن  داشت: 
است؛  شرعی  و  الزامی  ضرورتی  مصری 
جماعت  که  را  فتنه ای  توانست  وی  زیرا 
سرکوب  بودند،  آن  مسبب  اخوان المسلمین 

کند.

در  مصر  سلفی های  که  است  ذکر  شایان 
به  نیز  السلفية  الدعوة  حزب  و  النور  حزب 
طور گسترده از ژنرال سیسی حمایت کردند.2 
حتی  احزاب  این  سران  حمایت های  اما 

2. »فتوى سلفية: تقبيل رأس »السيسي« واجب شرعي«، 
دوشنبه 5خرداد 1393ش/26مى 2014م، سايت المنار: 

http://www.almanar.com.lb
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نتوانست سلفی های مخالف با کودتا را پای 
با  انتخابات  این  و  بیاورد  رأی  صندوق های 
مشارکتی ضعیف از جانب مردم روبه رو شد. 
سلفیه  جبهة  سعید، سخنگوی  خالد  چنان که 
مصر ادعا کرد اعضای احزاب سلفی مصر و 
حتی حزب النور بر تحریم این انتخابات تأکید 
را رد  احزاب سلفی  کردند و موضع رهبران 
نظر  در  داشت:  اظهار  همچنین  وی  کردند. 
کارایی  حزب النور  دیگر  مصر،  اسالم گرایان 
ندارد و به انقضا رسیده است و حق ندارد که 

به نمایندگی از سلفی ها سخن بگوید.

رئیس  نایب  حماد  یسری  دکتر  همچنین 
منتشرشده  تصاویر  نیز  الوطن  سلفی  حزب 
از سلفی هایی را که به شرکت در انتخابات 
عناصر  برخی  به  متعلق  می کردند،  دعوت 
حامی البرهامی رئیس حزب الدعوة السلفية 
دانست و ادعا کرد که اکثریت قریب به اتفاق 

سلفی ها این انتخابات را تحریم کرده اند.1
5. ناصر رضوان، رئیس ائتالف احفادالصحابه 

1. »القيادات السلفية فشلت في إقناع القواعد بالمشاركة 
1393ش/28مى  7خرداد  چهارشنبه  اإلنتخابات«،  في 

2014م، سايت القدس العربى: 
http://www.alquds.co.uk

با خیانت قلمدادکردن سفر مشایخ  در مصر 
عراق  و  ایران  به  مصری  قاریان  و  االزهر 
اظهار داشت: آنچه از اخبار و تصاویری که 
تاکنون دربارة رفتن مشایخ و قاریان مصری 
تنها یک  ایران و عراق منتشر کرده ایم،  به 
درصد از تمام اطالعاتی است که در این باره 
در دست ماست و هیچ گروهی حق ندارد با 
انتشار این تصاویر با نام خود، تالش های ما 

در این زمینه را به نام خود بزند.2

وی پیش از این نیز با اتهام زنی به محمود 
بدر،  یکی از سران و مؤسسان جنبش تمرد 
نزدیک  ارتباط  داشتن  به  را  وی  مصر، 
و  لبنان  حزب اهلل  سران  با  مستقیم  و 
مقدمه سازی برای ایجاد ارتباط مستقیم میان 
ایران و شیعیان مصر متهم کرده بود. رضوان 
در  مصر  دولت  دخالت  بر ضرورت  تأکید  با 
این قضیه، همچنین سپاه پاسداران ایران و 

المصريين  المشايخ  نحن من كشفنا فضيحة  2. »رضوان: 
في بالد الشيعة«، يكشنبه 28ارديبهشت 1393ش/18مى 

2014م، سايت البوابه نيوز:
http://www.albawabhnews.com 
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حزب اهلل لبنان را به دست داشتن در اقدامات 
تروریستی اخیر در مصر متهم کرده بود.1

شایان ذکر است که ائتالف احفاد الصحابه یا 
احفاد الصحابه و آل البیت یکی از گروه های 
افراطی ضد شیعه در مصر است که همواره 
مشغول  شیعیان  علیه  تبلیغاتی  مبارزة  به 
پی  در  و  گوناگون  مناسبت های  در  و  است 
با  که  می کند  سعی  رویدادی،   و  حادثه  هر 
شیعیان  علیه  رویداد  آن  از  استفاده  سوء 
لبنان  حزب اهلل  و  اسالمی  جمهوری  به ویژه 
به دروغ پراکنی بپردازد و به نظر می رسد که 
الصحب و  ائتالف محبی  این گروه و گروه 
این گماشته  بر  امر  ابتدای  از  اآلل در مصر 
و  مصر  در  شیعیان  فعالیت  از  که  شده اند 
با  به ویژه  دنیا  شیعیان  سایر  با  آنان  اتصال 

شیعیان ایران جلوگیری کنند.
با ساخت کلیپی مستند  این گروه همچنین 
در  آن  انتشار  و  شیعیان  علیه  مغرضانه  و 
فضای مجازی موجی از شیعه هراسی و تأثیر 
کرده  ایجاد  مصر  در  را  شیعیان  علیه  منفی 
با  تصویری  کلیپی  در  احفادالصحابه  است. 
از  تصاویری  الشيعه"  دين  عن  "لمحة  نام 
به صحابه  )ناسزاگویی(  و سب  لعن  مراسم 
و  شیعیان  توسط  اهل سنت  مقدسات  و 
از  دیگر  برخی  و  قمه زنی  مراسم  همچنین 

مباشرة  عالقة  على  تمرد  حركة  مؤسس  »رضوان:   .1
بقيادات حزب اهلل وإيران«، سايت البوابه نيوز:
http://www.albawabhnews.com

را به طوری ویژه و مغرضانه  مراسم  خاص 
مرتب کرده است و تشیع را به عنوان مذهبی 
خرافات،  اهل سنت،  با  دشمنی  سراسر 

خشونت و... به مخاطب معرفی می کند. 

همزمان  گروه  این  مؤسس  رضوان،  ناصر 
شیعیان  داشت:  اظهار  کلیپ  این  انتشار  با 
خود  کشورهای  به  دنیا  کشورهای  تمام  در 
وفادار نیستند بلکه وال و وفاداری شان فقط به 
ایران است و این تصاویری که در این فیلم 
به نمایش گذاشته ایم، فریاد انذاری است تا 
نباشیم.  مصر  در  تصاویر  این  امثال  شاهد 
تقیه  با  مصر  در  شیعیان  است:  افزوده  وی 
سخن می گویند و اعتقاد باطنی شان خالف 
ظواهرشان است و این فیلم آنچه را شیعیان 
در صورت قدرت یافتن در مصر انجام خواهند 

داد، به تصویر کشیده  است.2
جهانی  اتحاد  رئیس  القرضاوی،  یوسف   .6
علمای مسلمان،  پس از گذشت بیش از ده 
هفته از حضورنیافتن در مراسم نماز جمعه، 

2. »ائتالف “أحفاد الصحابة” ينتج اول فيلم وثائقى عن 
1392ش/8مارس  17اسفند  شنبه  “الشيعة”«،  عقيدة 

2014م، سايت اليوم السابع:
  http://www1.youm7.com
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جمعه  نماز  از  خارج  تریبونی  از  و  دیگر  بار 
کودتا در مصر و علمای االزهر را مورد حمله 

قرار داد.

شیخ  مصر،  سابق  مفتی  سخنانش  در  وی 
علی جمعه را شدیداً مورد هجوم قرار داد و 
گفت: من در طول زندگیم اسم علی جمعه 
که  اخوان المسلمین  زبان  از  مگر  نشنیدم  را 
داده  قرار  هجمه  مورد  را  آنان  اکنون  او 
است. آنان بودند که او را معروف ساختند و 

مردم را با وی آشنا کردند... اما هنگامی که 
به عنوان مفتی مصر انتخاب شد، دچار هاری 
هیچ  از  که  کرد  فتاوای شاذی صادر  و  شد 
و  نمی شود  صادر  وثیقی  دین  و  دقیق  علم 
برادرانش وی را بر این امر مالمت کردند. او 
با صدور این فتاوا معاملة ربوی را تجویز کرد 
و خرید و فروش مشروبات الکلی و گوشت 
وی  دانست.  مسلمان حالل  برای  را  خوک 
به  که  را  مصر  رسانة  اصحاب  ادامه،  در 
همکاری با کودتا در مصر می پردازند، در جرم 
شریک  مردم  به  ظلم  و  قتل  و  کودتاچیان 

دانست.1   

وسب  جمعة  هاجم  بذاءاته..  إلى  يعود  »القرضاوي   .1
2014م،  1393ش/23مى  2خرداد  جمعه   ،»... الجنرال 

سايت البوابه نيوز:
http://www.albawabhnews.com
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حزب اهلل  دبیرکل  نصراهلل،  سیدحسن   .1
لبنان در مراسم باشکوه سالروز عید پیروزی 
شهر  در  لبنان  از  اسرائیل  اخراج  و  مقاومت 
این کشور به  »بنت جبیل« واقع در جنوب 

سخنرانی پرداخت.

گرامیداشت  پیام های  و  اهداف  دربارة  وی 
این مناسبت گفت: ما همه ساله به مناسبت 
جمع  مکان  این  در   2000 سال  پیروزی 
می شویم تا بر مفاهیم زیر تأکید کنیم: اواًل 
و  تاریخی  پیروزی دستاوردی  این  اینکه  بر 

معانی  و  پیام ها  بر  همچنین  و  بود  بزرگ 
سقوط  آنها  مهم ترین  که  کنیم  تأکید  آن 
همچنان  که  بود؛  بزرگ«  »اسرائیل  طرح 
پیروزی در دو طرف جبهه  این  بازتاب های 

برقرار است.
متعلق  پیروزی  این  اینکه  بر  تأکید  ثانیًا: 
و  است  اسالمی  و  عربی  امت  و  لبنان  به 
نمی توان آن را به گروه خاصی منحصر کرد 
و این پیروزی متعلق به امت اسالمی است 
حال جنگ  در  علیه صهیونیسم  که همگی 

هستند. 
ملت  بزرگ  جان فشانی های  از  تقدیر  ثالثًا: 
لبنان که جان، مال و امنیت خود را فدا کرد. 
مقاومت،  جنبش های  جانفشانی های  از  ما 
گروه های  و  سوریه  ارتش  لبنان،  ارتش 

فلسطینی تقدیر می کنیم.

لبنان
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رابعًا: تقویت فرهنگ امید به آینده و امید به 
به  اعتماد  فرهنگ  و  فرهنگ  این  پیروزی. 
خداوند، ملت و نیروی انسانی بود که ما را به 

این پیروزی رساند.
متأسفانه  افزود:  سخنانش  ادامة  در  وی 
امروزه تالش می شود تا بین اسالم و تفکر 
اسالمی از یک طرف و  قتل، سر بریدن و 
نابودی عبادتگاه ها و صدور احکام اعدام در 
سیاسی  مواضع  خاطر  به  دیگران  خصوص 
و  شود  برقرار  ارتباط  دیگر  طرف  از  آنها 
اسالم  حق  در  جنایتی  ارتباط  این  برقراری 

است.
هر  افزود:  لبنان  اسالمی  مقاومت  کل  دبیر 
مسلمانی که ادعای انتساب به اسالم را دارد، 
اگر نیکی کند، به خود و دینش نیکی  کرده 
است و اگر بدی کند، به خود بدی کرده؛ چرا 

که دین بدی را نمی پذیرد.

•مقابله با دشمن اسرائیلی
)در  فعلی،  وضعیت  در  گفت:  مقاومت  سید 
گزینة  بر  صهیونیستی  دشمن  با  مواجهه( 
لبنان  اینکه  یعنی  می کنیم؛  تأکید  مقاومت 
زیرا  کند؛  پیدا  دست  بازدارندگی  قدرت  به 
استراتژی مقاومت است که  تنها سیاست و 
می تواند از ملت، سرزمین و نهادهای دولتی 
کشور و  همچنین از آب، گاز، آینده و کرامت 

لبنان و... پاسداری کند.

سایة  در  اینکه  بیان  با  نصراهلل  سیدحسن 
این  جز  دشمن،  با  قدرت  موازین  اختالف 
هیچ  و  ندارد  وجود  )رویکردی(  راهبرد 
به  رسیدن  برای  دیگری  جدی  استراتژی 
تمسک  بر  افزود:  ندارد،  وجود  هدف  این 
به معادلة طالیی »ارتش، ملت و مقاومت« 
نوشته  وزارتی  بیانیة  در  چه  می کنیم  تأکید 
بیانیة  در  مفهوم  این  باشد.  نشده  یا  شده 

وزارتی )کابینة فعلی( ذکر شده است.
اینکه مهم  بیان  با  لبنان  دبیر کل حزب اهلل 
بازدارندگی  قدرت  به  لبنان  که  است  این 
برای پاسداری از کشور مجهز شود، از بهبود 
لبنان  ارتش  انسانی  و  مادی  قدرت  و  توان 
تأکید می کنم  افزود:  به شما  حمایت کرد و 
که مقاومت با وجود همة تحوالت منطقه، از 
قدرت بازدارندگی محافظت می کند و دشمن 

این موضوع را می داند.
سایر  به  توجه  لزوم  بر  تأکید  با  وی 
پرونده های لبنان مربوط به نبرد با اسرائیل از 
جمله موضوع مزارع شبعا، تپه های کفر شوبا 
پروندة  »الغجر«،  لبنانی  بخش  همچنین  و 
افراد مقاومت، غیر نظامیان یا اسیران، پروندة 
حریم های  به  صهیونیستی(  )دشمن  تجاوز 
در  افزود:  لبنان،  زمینی  و  دریایی  هوایی، 
اسرائیل  تجاوزات  شدت  اخیر  زمانی  برهة 
فلسطین  با  )لبنان(  بین المللی  مرزهای  به 
نیازمند  افزایش یافته است. این امر  اشغالی 
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توجه است. رویارویی با دشمن در هر مکانی 
که ورود پیدا کند، به ما مربوط می شود، ولی 
به  مربوط  مستقیم  بخش  دربارة  اینجا  در 
مرزها سخن می گویم. در کل، رسیدگی به 
نیروهای  و  لبنان  ارتش  این موضوع توسط 
یونیفل صورت می گیرد. اگر اوضاع به مرحلة 
خطرناک نرسد، طبیعی است که رسیدگی به 
ولی  می گیرد  صورت  دولت  توسط  امر  این 
اگر تجاوزها ادامه پیدا کنند، این امر نیازمند 

راه حل است.

شما  به  امروز  افزود:  اهلل  نصر  سیدحسن 
مه  ماه   25 در  که  همان گونه  که  می گویم 
مسکونی  منطقة  )به  میالدی   2000 سال 
حرکت  به  مرزها  در  و  بازگشتید  خودتان( 
برگزار  را  جشن ها  همچنین  و  درآمدید 
بنا  را  خانه ها  بمانید.  همان گونه  کردید، 
دشمن  این  از  و  کنید  سازندگی  و  سازید 
دشمن(  )شکست ناپذیری  اسطوره  نهراسید. 
را  آن  ما  کودکان  که  شد  گذشته  از  جزئی 
دشمن  این  می کنند.  تعریف  یکدیگر  برای 
دیگر جرئت )حمله به این مناطق( را ندارد. 

روربه رو شویم  امور  با  با عجله  نمی خواهیم 
ولی اگر اوضاع به مرحله ای برسد که نیازمند 
دخالت مقاومت باشد، در آن صورت مقاومت 
در مقابل هیچ تجاوزی علیه اهالی خودش در 
مناطق مرزی سکوت نخواهد کرد. مقاومت 
که  دارد  حکمت  و  قدرت  شجاعت،  آن قدر 
جلوی طرح هایی که اسرائیل به دنبال تثبیت 

آنها در مناطق مرزی است، ایستادگی کند.

•پروندة سوریه
اظهار  سوریه  بحران  دربارة  مقاومت  سید 
داشت: امروز می خواهم دوباره به شما بگویم 
که چرا در کنار سوریه قرار گرفته ایم، یادآور 
می شوم که سوریه همیشه و همچنان قلب 
کشور  این  تنها  و  است  بوده  عرب  قومیت 
بوده که در مقابل گسترش اسرائیل مقاومت 
دسترس  از  را  عربی  شرق  و  است  کرده 
تا  نیل  طمع  که  است  کرده  حفظ  اسرائیل 

فرات را دارد.
قلعة  همچنان  و  همیشه  سوریه  افزود:  وی 
بوده و هست.  اسرائیل  از گسترش  ممانعت 
با  ارتباط نداشتن  افتخار  همیشه  سوریه 
دشمنان را داشته است و برقراری روابط به 
با اسرائیل را رد کرده است. ]در  هر شکلی 
از  که  است  بوده  سوریه  تنها  اعراب[  میان 
مقاومت لبنان و فلسطین حمایت کرده و این 
سوریه ای است که ما از آن حمایت می کنیم.



 »
  »

 
 »

  »
 

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

99

حق  ما  چرا  کرد:  تصریح  حزب اهلل  دبیرکل 
در  قدرت  موضع  و  خود  پشتیبان  از  نداریم 
منطقه دفاع کنیم؟ در اوضاعی که نظاره گر 
را  دنیا صهیونیست ها  سراسر  از  که  هستیم 
برای دفاع از خرافات به سرزمین های اشغالی 

می آورند.
را  منطقه  تا  دارد  وجود  طرحی  افزود:  وی 
نظر  به  ولی  کند؛  تقسیم  مذهب  اساس  بر 
از  بیشتر  منطقه  تقسیم  طرح  که  می آید 
بر  تقسیم منطقه  پروژة  و  است  این مسائل 
تکه های  و  امارت ها  به  آن  تقسیم  اساس 
که  ای  به گونه  است،  شده  طراحی  مختلف 
هر گروه مسلح بر یک بخش تسلط داشته 
باشد. حرف جدید این است که کشور ما به 
تعداد گروه های مسلح تقسیم شود حتی یک 
باشد،  داشته  فرمانده  دو  اگر  واحد  سازمان 
مانند دولت  داد  را تشکیل خواهد  دو دولت 
این توطئه  با  باید  النصره و  داعش و جبهة 

مقابله کنیم.

•نقش اسرائیل در سوریه
باید  اکنون  داشت:  بیان  مقاومت  سید 
اتفاقات  در  اسرائیل  نقش  آشکارشدن  از 
که  می رسد  نظر  به  بگوییم.  سخن  سوریه 
سوریه  معارضان«  »ائتالف  آنچه  ناامیدی 
که  است  رسیده  جایی  به  می شود،  نامیده  
دشمنان شکست خورده مانند مجاهدین خلق 

می کنند.  دیدار  آنان  با  منافقین(  )گروهک 
همکاری  و  اسرائیل  با  رابطه  شاهد  امروز 
با آن در مرزهای جوالن )سوریه( و کمک 
لجستیک و آتش باری هستیم. اهدافی متعلق 
به ارتش سوریه هست که اسرائیلی ها آن را 
به نفع گروهک های مسلح بمباران می کنند. 
امروز ما در مقابل طرح جدیدی از مرزهای 
این  که  می گویم  شما  به  و  هستیم  جوالن 
سوری ها  برای  ننگ  و  ناامیدی  جز  مسئله 
و فلسطینی ها و همگان به بار نخواهد آورد.

دبیرکل حزب اهلل بیان داشت: در سال 2006 
طرحی در سطح منطقه بود،  اما درگیری در 
لبنان بود. ما، مقاومت لبنان با همة شاخه ها، 
ایستادیم  هم  با  همه  لبنان،  ملت  و  ارتش 
نسخة  امروز  کردیم.  مبارزه  طرح  این  با  و 
زمین  اما  پیچیده اند  منطقه  برای  جدیدی 
با  کسی  چه  امروز  است.  سوریه  در  بازی 
حالی  در  می جنگند  سوریه  مردم  و  سران 
برخی  ایستاده اند.  کنارش  در  دوستان  که 
می جنگد،  سوریه  در  که  کسی  می گویند 
سران سوریه نیستند، بلکه ]نیروهای[ فالنی 
هستند. این درست نیست. آنجا ]در سوریه[ 
برخی دوستان هستند که نوعی از کمک ها 

را ارائه می کنند.
خود  مخاطبان  به  این گونه  مقاومت  سید 
شده  پایداری  جبهه  این  در  داد:  بشارت 
سوریه  علیه  ]جنگ  این طرح  است. سقوط 
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و مقاومت[ آغاز شده است. به شما می گویم 
که طرح جنگ سوریه شکست خواهد خورد 
اسالمی  امت  و  مقاومت  محور  و  سوریه  و 
که  داد  نخواهند  اجازه  و  شد  خواهند  پیروز 
بر  برنامه هایش  و  ایده ها  آمریکایی،  طرح 
زمانی  آمد.  خواهد  روز  آن  تحمیل شود.  ما 
ملت ها  و همة  آشکار شود  حقایق  که همة 
و  سوریه  از  و  بروند  منطقه  دولت های  و 
آنان  پیروزی   و  ایستادگی   دلیل  به  مردمش 
تشکر کنند. زیرا آنان بعداً خواهند فهمید که 
سوریه با ایستادگی خودش چه خطرهایی را 
منطقه  از کل  را  پیامدهایی  و چه  دفع کرد 

به خصوص از فلسطین دور کرد.
علیه  که  دولت هایی  حتی  کرد:  تأکید  وی 
سوریه توطئه کردند، خواهند آمد و از سوریه 
تشکر  پیروزی اش  و  ایستادگی  دلیل  به 
انتقاد  ما  از  که  کسانی  همة  کرد.  خواهند 
کردیم،  دخالت  سوریه  در  چرا  که  کردند 
گفت  خواهند  ما  به  و  آمد  خواهند  روزی 

»احسنت بر شما«.

•مسئلة انتخاب ریاست جمهوری در 
لبنان

داخلی  مسائل  دربارة  نصراهلل  سیدحسن 
این  در  جمهوری  ریاست  انتخاب  و  لبنان 
گفت:  است،  انجامیده  درازا  به  که  کشور 
به  لبنان  و اصالح مجلس  تغییر  فراکسیون 

ریاست میشل عون و سعد الحریری رئیس 
داشته اند.  جدی  توافقاتی  المستقبل  جریان 
آنچه تاکنون حاصل شده معرفی کاندیدایی 
اصلی  کاندیدای  بر  راه  بستن  برای  چالشی 

است که اکنون روی آن بحث می شود.
اهداف جریان  به  اشاره  با  دبیرکل حزب اهلل 
رئیس جمهور،  انتخاب  برای  مارس   14
بود  این  آنها  حقیقی  طرح  که  کرد  تأکید 
)پایان  می   25 از  قبل  تا  رئیس جمهور  که 
میشل  جمهوری  ریاست  قانونی  دورة 
طرح  درحقیقت،  و  نشود  انتخاب  سلیمان( 
جمهور  رئیس  ریاست  دورة  تمدید  اصلی 
)یعنی میشل سلیمان(  بود. آنها ]جریان 14 
مارس[ خواستار انتخاب رئیس جمهور جدید 
نبودند. آنان دنبال تمدید دورة ریاست بودند 
پیشنهادهای  تمدید،  دورة  تحقق  برای  و 
در  مارسی ها   14[ آنچه  دادند.  ارائه  زیادی 
دادند،  انجام  پارلمان[  در  گذشته  هفتة  پنج 
انتخاب  روند  تا  بود  چالشی  نامزدی  معرفی 
ریاست  دورة  و  شود  مختل  رئیس جمهور 
جمهور تمدید شود. اما این طرح، یعنی طرح 

تمدید شکست خورد.
امروز  این است که  اظهار داشت: مهم  وی 
تا  شود  کامل  گفت وگوها  و  یابد  ادامه  کار 
حاصل  کشور[  ]سیاسی  افق  در  گشایشی 
در  رئیس جمهور  انتخاب  خواستار  ما  شود. 
اسرع وقت هستیم. ما دنبال رئیس جمهوری 
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حمایت  لبنان  در  مقاومت  از  که  نیستیم 
لبنان  مقاومت  پیشکش[.  امر  ]این  کند. 
]خودش[ از کشور و مردم و میهن و کیان و 
حاکمیت و امت حمایت می کند. ما خواستار 
مقاومت  علیه  که  هستیم  رئیس جمهوری 
توطئه نکند. از پشت به مقاومت خنجر نزند 

و بر موضع خود دربارة مقاومت ثابت باشد.
به عهد خود  که  کرد  تصریح  مقاومت  سید 
با شهدا و امت و ملتمان و تمام انسان های 
ثابت  را  این  و  هستیم  پایبند  باشرافت 
پیروز  و  کرد  خواهیم  مقاومت  می کنیم. 

می شویم.1
مارونی های  اسقف  راعی،  پطرس  بشاره   .2
با سفر به سرزمین های اشغالی باعث  لبنان 
بروز جنجال هایی سیاسی در کشور لبنان و 
حتی فلسطین شد و موجبات ناخرسندی عدة 
فراهم  را  فلسطین  و  لبنان  مردم  از  زیادی 

ساخت.

وی پیش از این سفر با موجی از اعتراضات 

في  اهلل  نصر  حسن  السيد  لخطاب  الكامل  »النص   .1
 ، جبيل«  بنت  في  والتحرير  المقاومة  عيد  مهرجان 
2يكشنبه 4خرداد 1393ش/5مى 2014م، سايت المنار 

و خبرگزارى فارس:
http://www.almanar.com.lb

به این تصمیم مواجه شده بود و حتی برخی 
اعضای حزب اهلل لبنان نیز او را از انجام این 
سفر بازداشته بودند و این سفر را در راستای 
عادی سازی روابط با اسرائیل به عنوان خطایی 

تاریخی قلمداد کرده بودند.
اما وی در پاسخ به این اعتراضات گفت: من 
این  در  این عهد من  و  اسقف هستم  امروز 
کلیسایی  شورای  با  مکانی  و  زمانی  ظرف 
مقدس است. وی افزود: صداهایی که از این 
سفر اظهار خرسندی می کنند، خیلی بیشتر از 

صداهای معترض است.
این سفر در نوع خود اولین بار است که اتفاق 
لبنان،  هنوز  که  زمانی  در  به ویژه  می افتد، 
اسرئیل را دشمن رسمی خود می داند. یکی 
لبنان،  مسیحیان  پاتریارک  برنامه های  از 
دیدار  اشغالی  به سرزمین های  خود  در سفر 
با  همکاری  دلیل  به  که  بود  لبنانی هایی  با 
اسرائیل و از ترس محاکمه شدن در کشور 

لبنان، به اسرائیل گریخته بودند.2

لمرافقة  استعداداً  االردن  الى  يتجه  الراعي  »البطريرك   .2
البابا«، جمعه 2خرداد 1393ش/23مى 2014م، سايت 

الحيات:
 http://alhayat.com
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سوریه  جمهوری  ریاست  انتخابات   .1
به رغم تمام دشمنی ها، تحریم ها و حمالت 
تروریستی، باشکوه تمام و با درصد باالیی از 
شرکت کنندگان برگزار شد. جالب اینجاست 
از  سوریه  انتخابات  در  مشارکت  درصد  که 

انتخابات مصر نیز باالتر بود.

به  منتهی  در روزهای  شایان ذکر است که 
مخالفان  تکاپوی  انتخابات  این  برگزاری 
نظام سوریه و تبلیغات رسانه ای آنان به شدت 
مخالفان  آن  طی  که  نهاد  فزونی  به  رو 
معارض و دولت های حامی آنان با هر شیوة 
تبلیغاتی از مردم سوریه خواستند که در این 

انتخابات شرکت نکنند.

در  عالی  ستاد  رئیس  راستا،  همین  در 

سوریه
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پیام  در  البشیر،  عبداالله  آزاد سوریه،  ارتش 
ضبط شدة تصویری، انتخابات سوریه را بازی 
پست توصیف کرد و از مردم سوریه خواست 

که در این انتخابات شرکت نکنند.
وی در این پیام تصویری که دفتر رسانه ای 
منتشر  سوریه  انقالبی  نیروهای  به اصطالح 
کرد، دولت بشار اسد را به بمباران شهروندان 
سوریه متهم کرد و با نسبت دادن اتهاماتی از 
از مردم خواست  نظام سوریه،  به  قبیل  این 
مسیر  در  انتخابات  در  شرکت نکردن  با  تا 
سقوط این نظام قدم بردارند1 که البته مردم 
سوریه با مشارکت باال و مثال زدنی خود در 
این انتخابات نشان دادند که از اقدامات بشار 
اسد مبنی بر مقاومت در برابر تروریست ها و 

مبارزه با آنان حمایت می کنند.
2. سیدحسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان 
در مراسم یادبود مرحوم عالمه شیخ مصطفی 
قصیر، به سخنرانی پرداخت و شخصیت این 

عالم عامل و خدوم را ارج نهاد.

عن  لالمتناع  السوريين  يدعو  الحر  »الجيش   .1
8خرداد  پنجشنبه  الرئاسية«،  االنتخابات  في  المشاركة 

1393ش/29مى 2014م، سايت رأى اليوم: 
http://www.raialyoum.com

شایان ذکر است عالمه شیخ مصطفی قصیر 
دروس  که  بود  لبنانی  نخبگان  و  علما  از 
در  قم  حوزة  و  اشرف  نجف  در  را  حوزوی 
درس علمای بزرگ شیعه فراگرفت و سال ها 
در قم ریاست حوزة علمیة طالب لبنان را بر 
عهده داشت. وی پس از بازگشت به لبنان به 
عضویت مجلس مرکز حزب اهلل لبنان درآمد 
و ریاست مدارس المهدی را برعهده گرفت 
بیماری  تحمل  و  صبر  سال  دو  از  پس  و 
دار  دوشنبه 26می 2014م  روز  در  جسمی، 

فانی را وداع گفت.

این  یادبود  مراسم  در  نصراهلل  سیدحسن 
شرح  به  پرداختن  از  پس  علمی  شخصیت 
زوایای علمی، اخالقی و معنوی شیخ قصیر 
و سخن گفتن از اوضاع داخلی لبنان، مسئلة 
از  سوم  بخش  موضوع  را  سوریه  انتخابات 
سخنانش قرار داد و حضور مردم سوریه در 
دوست  شگفت زدگی  مایة  را  انتخابات  این 
گسترده  حضور  این  وی  خواند.  دشمن  و 
تبلیغات،  باالی  هجم  به رغم  را  معنادار  و 
از  که  دانست  تکفیری  فتاوای  و  تهدیدات 
جانب معارضان و دولت های حامیشان علیه 
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شرکت کنندگان در این انتخابات صادر شد.
را  معنادار  حضور  این  اما  حزب اهلل  دبیرکل 

دارای  پیام های زیر دانست:
سوریه  اینکه  و  سوریه،  وحدت  اول:  پیام 
کشوری واحد است و با همین وحدت خواهد 

ماند.
پیام دوم: بقای دولت و نظام سوریه و اینکه 
این دولت قدرت برگزاری انتخاباتی بزرگ با 

شرکت کنندگان میلیونی را داراست.
ایستادگی  بر  سوریه  ملت  ارادة  سوم:  پیام 
برای  روشن  آینده ای  ساختن  در  حضور  و 
کشورشان و اینکه مردم سوریه با این حضور 
اعالم کردند،  این ما هستیم که آیندة سوریه 
را خواهیم ساخت، نه آمریکا، ژنو1 و ژنو2 و 

نه هیچ پایتختی در دنیا.
پیام چهارم: مردم سوریه با این حضور گفتند 
که نبرد در سوریه میان ملت و دولت سوریه 
سوریه(  نظام  )دشمنان  شما  چنانکه  نیست. 
در رسانه های خود در سال های گذشته ادعا 
می کردید. بلکه اگر نزاع میان ملت و دولت 
این  در  شرکت کنندگان  تعداد  بود،   سوریه 
انتخابات از چند صدهزار نفر باالتر نمی رفت، 
در حالی که در این انتخابات شاهد مشارکتی 

میلیونی بودیم.
پیام پنجم: شکست جنگ ویرانگر در سوریه 
بر  مبنی  مردمی  اعالنی  انتخابات  این  که 

شکست این جنگ ویرانگر بود.

دربارة  بخواهد  که  هرکسی  ششم:  پیام 
باشد،  حلی  راه  دنبال  به  سوریه  بحران 
نمی تواند چشمش را بر این انتخابات ببندد. 
اسد  بشار  انتخاباتی که در آن مردم سوریه 
کردند.  انتخاب  کشور  این  رئیس جمهور  را 
بنابراین هرکس به دنبال راه حلی در سوریه 
است، باید با این رئیس جمهور طرف شود و 
با او مذاکره کند و راه حل در سوریه با بشار 

اسد آغاز و با او پایان خواهد یافت.1 
4. روزنامة زاپوست اسرئیلی با اعالم این خبر 
که بیش از هزار معارض سوری در اسرائیل 
سوریه  به  و  گرفته اند  قرار  معالجه  مورد 
بازگشته اند، این مسئله را دستاورد و امتیازی 

مثبت برای رژیم اسرائیل قلمداد کرد.
معالجه شده  سوری  معارضان  روزنامه  این 
این  برای  سفیرانی  به منزلة  را  اسرائیل  در 
رژیم دانست که با ذهنیتی مثبت به اسرائیل 
می توانند شبکه های اتصال غیر مستقیم این 

1. »السيد نصر اهلل:الحل بسوريا يبدأ وينتهي مع الرئيس 
2014م،  1393ش/6ژوئن  16خرداد  جمعه  األسد«، 

سايت العالم:
 http://www.alalam.ir
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رژیم در دل سوریه باشند. چنان که تجربه ای 
سازمان  برای  نیز  لبنان  دربارة  قبیل  این  از 
اطالعاتی ارتش اسرائیل صورت گرفته بود و 
همین عناصر، شبکة اتصال اطالعاتی را در 

لبنان برای اسرائیل تشکیل دادند.

تحرکات  از  همچنین  زاپوست  روزنامة 
اردوگاه های  در  اسرائیل  جاسوسی  سازمان 
پناهندگان سوری خبر داد که بر اساس این 
خبر،  سازمان جاسوسی اسرائیل با همکاری 
سازمان اطالعات اردن در حال عضوگیری و 
آموزش نیرو در میان جوانان سوری پناهنده 

در اردوگاه های اردن است.1 

عالجناهم  سوري  ألف  من  أكثر  بوست”:  »“ذا   .1
يكشنبه  سورية«،  في  سفراءنا  سيكونوا  اسرائيل  في 
رأى  سايت  2014م،   1393ش/11مى  21ارديبهشت 

اليوم: 
http://www.raialyoum.com
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برای  گذشته  ماه  طی  عراق  مردم   .1
صدام  رژیم  سقوط  از  پس  بار  سومین 
 328 برای  و  رفتند  رأی  صندوق های  پای 
انتخاب  را  نمایندگانی  کرسی مجلس عراق 
کردند. انتخابات نمایندگان پارلمان عراق در 
بازار  پیش  از  بیش  رونق  باعث  گذشته  ماه 
کشور  این  در  سیاسی  فعالیت های  گستردة 
رقابت  بر  انتخابات عالوه  این  البته  که  شد 
در عراق  تفکرات موجود  و  سیاسِی جناح ها 
بر سر رسیدن به جایگاه بیشتر در مجلس، 
رضایت  میزان  سنجش  برای  معیاری  به 
فعلی  دولت  سیاست های  قبال  در  عمومی 

عراق تبدیل شده بود.
حزب  از  برآمده  که  مالکی  نوری  دولت 
است،  قانون  دولت  ائتالف  و  الدعوه  شیعی 

و  بحران ها  توانست  گذشته  سال های  طی 
فراوانی  اجتماعی  و  سیاسی  دشواری های 
نیز  تاکنون  و  بگذارد  عراق پشت سر  در  را 

برخی از این بحران ها ادامه دارند.

نوری  دولت  عملکرد  که  بودیم  شاهد  اما 
و  نخبگان  میان  در  را  مالکی مخالفت هایی 
شیعیان  میان  در  حتی  عراقی  سیاست مداران 
داشت  پی  در  نجف  حوزة  علمای  برخی  و 
با تبلیغات فراوان این دولت را به فساد  که 

عراق
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و تبعیض و ضعف در بازسازی اقتصاد عراق 
سیاست های  مخالفان  می کردند.  متهم 
نوری مالکی در این انتخابات از مردم عراق 
وضعیت  از  برون رفت  برای  که  خواستند 
موجب  که  دهند  رأی  کسانی  به  کنونی 
تغییر در ادارة کشور شوند بدین معنا که به 
نمایندگان همسو با نوری مالکی رأی ندهند.

و  احزاب  تمام  تأکید  و  شعار  حال،  عین  در 
بر حضور و مشارکت  شخصیت های عراقی 

حداکثری مردم در این انتخابات بود.
سختی  رقابت  که  انتخاباتی  این  جریان  در 
بود،  کرده  ایجاد  عراق  احزاب  میان  را 
استفتایی به محضر آیت اهلل سیستانی دربارة 
شد:  ارسال  مضمون  بدین  عراق  انتخابات 
»ما مجموعه ای از مقلدهای شما هستیم که 
می کنیم  مراجعه  شما  به  پیش آمده  امور  در 
زمانی  می کنیم.  عمل  شما  نظر  طبق  بر  و 
انتخاباتی  فهرست  هیچ  از  شما  دیدیم  که 
به  تنها  و  نکردید  حمایت  اعالم  معینی 
اصالح  سمت  به  پیشرفت  و  اصلح  انتخاب 
سفارش نمودید، هر کدام از ما مجموعه ای 
خود  انتخاب  مورد  را  موجود  نامزدهای  از 
قرار داده ایم برخی به دولت قانون و برخی 
دیگر  احزاب  یا  شهروند  ائتالف  به  دیگر 
از  بعضی  میان،  این  در  اما  شدیم.  متمایل 
نیز  علمیه  از حوزة  افراد که شخصیت هایی 
در میان آنها هستند، به مالمت برخی دیگر 

مرجعیت  به  خیانت  به  را  آنان  و  می پردازند 
رفتارها  این گونه  آیا  می کنند.  متهم  حوزه  و 

صحیح است؟«

به  استفتا  این  به  سیستانی  آیت اهلل  پاسخ 
تحقیق  بر  بنا  که  »هرکس  بود:  شرح  این 
و بررسی خود، شخصی را که به عقیده اش 
هیچ  کند،  انتخاب  باشد،  کارآمد  و  اصلح 
بر  و  نیست  او  متوجه  سرزنشی  و  مالمت 
می باشد  پاداش  مستحق  خود  عمل  این 
که  است  سزاوار  حال  هر  در  ان شاءاهلل. 
پروندة این انتخابات نیز به خوبی بسته شود 
و این انتخابات سبب تفرقه و اختالف کلمه 
در میان مردم نشود. خداوند همه را به آنچه 

مورد رضای اوست موفق بدارد.1«
2. برخی احزاب شیعی مخالف با سیاست های 
دولت نوری مالکی نیز به همگرایی و ایجاد 

على  الكفوء  الصالح  انتخب  من  السيستاني:  »االمام   .1
چهارشنبه  و..«،  التحري  بعد  قناعته  اليه  انتهت  ما  وفق 
دوله  سايت  2014م،   1393ش/7مى  17اريبهشت 

المواطن:
http://www.irqnta.com
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)به  قانون  دولت  ائتالف  مقابل  در  ائتالف 
ریاست نوری مالکی( پرداختند تا تمام تالش 
خود را برای کنارزدن دولت نوری مالکی به 

کار گیرند.

در این میان، حزب جریان صدری به ریاست 
مقتدا صدر اعالم کرد که با مجلس اعالی 
حکیم  سیدعمار  ریاست  به  عراق  اسالمی 
ائتالف کرده اند و قصد دارند با همگرایی و 
همبستگی با برخی دیگر از لیست های شیعی 
به  رسیدن  برای  انتخابات  در  شرکت کننده 
دولت اتحاد ملی تالش کنند. نمایندة جریان 
صدری در گفت وگو با شبکة فرهنگی فدک 
با انتقاد از عملکرد دولت نوری مالکی گفت: 
حکومت نوری مالکی با عملکرد و خودرأیی 
در ادارة کشور، ائتالفی را که با حزب شیعی 

داشت به ائتالفی صوری مبدل ساخت.1 
نوری  ریاست  به  قانون  دولت  ائتالف   .3
عراق  مجلس  پیشین  دورة  در  که  مالکی 
89 کرسی را به خود اختصاص داده بود، در 

1. »التيار الصدري: لدينا تحالف مع المجلس االعلى وكتل 
1393ش/8مى  18ارديبهشت  پنجشبه  اخرى«،  شيعية 

2014م، سايت شبكه فرهنگى فدك:
 http://afadak.com

این دور از انتخابات مجلس توانست به رغم 
مخالفت ها و تبلیغات منفی علیه این ائتالف 
و شخص نوری مالکی، 95 کرسی مجلس 

را در اختیار گیرد.

ساعاتی پس از اعالم نتایج انتخابات مجلس 
فعلی  نخست وزیر  مالکی،  نوری  عراق،  در 
با  انتخابات،  در  پیروز  حزب  رهبر  و  عراق 
حضور در میان خبرنگاران در نشستی خبری 
به  را  دستمان  تا  آماده ایم  ما  داشت:  اظهار 
سوی همة جریان های موجود دراز کنیم. وی 

افزود: با هیچ کس مشکلی نداریم.
خبری  نشست  این  در  عراق  نخست وزیر 
سایر  و  کردها  خواسته های  کرد:  اعالم 
قانون  با  تطابق  صورت  در  سیاسی  احزاب 

اساسی برآورده خواهد شد.2

مستجابة  الكتل  ومطالب  للجميع  يدنا  نمد  »المالكي:   .2
1393ش/20مى  30خرداد  شنبه  سه  الدستور«،  وفق 

2014م، سايت روزنامه عراقى الصباح:
http://www.alsabaah.iq
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و  اختالف  سال ها  از  پس  و  باالخره   .1
فلسطینی  داخلی  جنبش  دو  میان  درگیری 
تاکنون  که  جنبش  دو  این  حماس،   و  فتح 
شیوة  به  را  خود  به  مختص  دولتی  هرکدام 
خود اداره می کرد، به این نتیجه دست یافتند 
یابند  اتحاد دست  به  باید  قیمتی  هر  به  که 
اسرائیل و مخالفتش  تهدیدهای  برخالف  و 
طی  توانستند  جنبش  دو  این  اقدام،  این  با 
برگزار کرده  اخیر  در سال های  جلساتی که 
و  واحد  دولتی  تشکیل  به  نهایت  در  بودند، 

متحد موفق شوند.
)به  فلسطین  ملی  اتحاد  آنکه دولت  از  پس 
غزه  در  که  دولت  این  وزیر  سه  استثنای 
از  آنها  خروج  اجازة  اسرائیل  رژیم  و  بودند 
سوگند  رسماً   نداد(  را  رام اهلل  سمت  به  غزه 

کرد،   ادا  رام اهلل  شهر  در  را  دولت  قانونی 
محمود عباس، رئیس تشکیالت خودگردان 
تلویزیون  از  که  سخنانی  طی  فلسطین، 
امروز  داشت:  اظهار  شد  پخش  فلسطین 
ملی  منافع  به  که  انقسامی  و  تجزیه  پایان 
بود،  وارد کرده  را  فاجعه باری  آسیب های  ما 

اعالم می کنیم.

اتحاد  دولت  تشکیل  از  نیز  حماس  جنبش 
الحمدهلل،  رامی  ریاست  به  فلسطین  ملی 

فسطین
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ابوزهری،   سامی  و  کرد  خشنودی  اظهار 
سخنگوی این جنبش در گفت وگو با شبکة 
و  گفت  تبریک  دولت  این  به  فرانس پرس 
تأکید کرد که دولت اتحاد ملی نمایندة تمام 

ملت فلسطین است.1
2. اخیراً در غزه جنبشی جدید با نام "حركة 
اعالم  )حصن(  لفلسطين"  نصراً  الصابرين 
شعارهایش  و  نماد  که  است  کرده  حضور 
است.  نزدیک  لبنان  حزب اهلل  به  شدت  به 
االخبار  لبنانی  پایگاه  اساس،  همین  بر 
گفت وگویی را با ابویوسف، سخنگوی رسمی 
که  سؤاالتی  به  تا  داد  ترتیب  جنبش،  این 
آمده،  وجود  به  جنبش  این  ماهیت  دربارة 

پاسخ داده شود.

در این گفت وگو ابویوسف، تعلق این جنبش 
به مذهب دینی خاص را این گونه رد کرد: ما 
به وحدت اسالمی قائل هستیم و سخن گفتن 
می کنیم.  رد  را  خاص  مذهبی  لهجة  با 
و  تعصبات  که  کسانی  هستیم  معتقد  بلکه 
اختالفات مذهبی را برجسته می سازند، فقط 

وحماس  االنقسام  صفحة  انتهاء  يعلن  »عباس   .1
ترحب...«، دوشنه 12خرداد 1393ش/2ژوئن 2014م،  

سايت القدس العربى: 
http://www.alquds.co.uk

به صهیونیست ها خدمت می کنند و استکبار 
جهانی هم به پشتیبانی آنان سعی بر ایجاد 

تفرقه در این امت دارد.
وی تعلق این جنبش به حزب اهلل لبنان را نیز 
رد کرد و گفت: شباهت در نمادها و شعارهای 
بسیاری از گردان های مقاومت وجود دارد اما 
این بدان معنا نیست که زیرمجموعة یکدیگر 
هستند. وی افزود: حزب اهلل سازمانی لبنانی 
هیچ  پس  هستیم.  فلسطینی  سازمانی  ما  و 
با  اینکه  مگر  نداریم  یکدیگر  به  ارتباطی 
برادرانمان در حزب اهلل بر این اساس که هر 
دو در خط مقاومت فعالیت می کنیم، مالقات 
داریم. پس ما در یک محور فعالیت می کنیم 
و دشمنی واحد داریم و در مسیر آزادسازی 

فلسطین با یکدیگر اجتماع داریم.
نیز  این  از  پیش  که  است  ذکر  شایان 
جنبش های سنی با نام های حزب اهلل فلسطین 
و گردان های عماد مغنیه در فلسطین فعالیت  
داشتند اما اخیراً و پس از درگیری و بحران 
و  مذهبی  عمیق شدن شکاف  و  سوریه  در 
فکری میان حماس،  حزب اهلل و ایران، تمایل 
ایران  و  حزب اهلل  به  فلسطینی  جنبش های 

حساسیت زا شده است.2

2. »»حصن« فصيل مقاوم جديد في غزة: لسنا شيعة«، 
شنبه 10خرداد 1393ش/31مى 2014م، سايت االخبار:

http://www.al-akhbar.com/
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عربستان سعودی
مفتی  به ویژه  عربستان  درباری  علمای   .1
اعظم این دیار که به فتاوای درباری عجیب 
و غریب مشهورند، این بار نیز برای سرپوش 
مدیران  ضعف  و  بی کفایتی  روی  گذاشتن 

حکومتی عربستان دست به فتوا شدند.

باالرفتن قربانیان ویروس کورونا در  در پی 
عربستان سعودی که تاکنون بیش از صد و 
پنجاه نفر را قربانی خود ساخته است، مفتی 
اعظم عربستان سعودی، عبدالعزیز آاللشیخ 

ابتال  اثر  بر  که  را  کسانی  فتوایی  صدور  با 
به این ویروس به کام مرگ می روند، شهید 
فقهی  لحاظ  از  فتوا  این  البته  که  دانست 

مخالفانی را در میان علمای وهابی دارد.1
با  سعودی  عربستان  که  شرایطی  در 
عرصه های  در  خود  حاکمان  بی کفایتی 
سیاسی، اجتماعی و بین المللی مواجه است، 
علمای وهابی درباری این دیار در حال بحث 
و مناقشة علمی دربارة شهید بودن یا نبودن 

مردگان بر اثر یک ویروس هستند. 

لیبی: طی ماه گذشته اوضاع در کشور لیبی 

شهيدا«،  بالكورونا  الفتوى..المتوفى  صيحات  »آخر   .1
سايت  2014م،  1393ش/12مى  22ارديبهشت  دوشنبه 

العالم:
http://www.alalam.ir

سایر کشورها
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به بحرانی بزرگ نزدیک شده است که خبر 
از جنگی داخلی دارد. در این میان سرلشگر 
خلیفه حفتر، یکی از فرماندهان نظامی ارتش 
لیبی با شعار قیام علیه تروریسم و فساد در 
لیبی به نظر می آید که سعی دارد تا از روش 

عبدالفتاح السیسی در مصر پیروی کند.
طی  که  است  لیبی  نظامیان  از  یکی  حفتر 
مخالفت  به  قذافی  حکومت  آخر  سال های 
ایالت  به  لیبی  از  تبعید  با  و  پرداخت  او  با 
ویرجینیای آمریکا رفت و از آنجا به مبارزه با 
رژیم قذافی پرداخت و در این مسیر به بهانة 
مبارزه با قذافی به همکاری با سازمان های 
جاسوسی آمریکا پرداخت. وی پس از سقوط 
به عنوان  دوباره  و  بازگشت  لیبی  به  قذافی 
لیبی  شرق  در  ارتش  فرماندهان  از  یکی 

مشغول به کار شد.

پیامی  در  2014میالدی  فوریه  در  وی 
آنان خواست که  از  لیبی  تصویری به مردم 
با  و  پاخیزند  به  این کشور  برابر مجلس  در 
این اقدام گلولة آغاز انقالب کرامت لیبی را 

شلیک کرد.
حفتر با شروع از شهر مهم بنغازی، مواضع 

و سایر  اخوان المسلمین  با  مرتبط  گروه های 
حملة  مورد  را  لیبی  اسالم گرای  گروه های 
خواندن  تروریست  با  و  داد  قرار  هوایی 
اسالم گرایان،  آنان را متهم کرد که انفجارها 
و عملیات تروریستی در لیبی را سازماندهی 
می کنند. از آن تاریخ سایر نظامیان لیبی نیز 
وی  یاری  به  حفتر  کودتای  به  پیوستن  با 

آمدند.
به  اتحاد جهانی علمای مسلمان  مقابل،  در 
ریاست یوسف القرضاوی، با صدور بیانیه ای 
این  با  مبارزه  به  تا  خواست  لیبی  مردم  از 

کودتا بپردازند.1
صادر  را  بیانیه ای  نیز  بنغازی  انقالبی های   
کردند و در آن جاه طلبی های خلیفه حفتر را 
محکوم کردند و همچنین از افراط گرایان و 
اشخاص و گروه هایی که مرتکب خشونت و 

ترور می شوند، اظهار برائت کردند.
در این بیانیه آمده است که تمام انقالبی های 
از  و  معتدل هستند  اسالم  به  ملتزم  بنغازی 

تکفیر و افراط به دورند.2

پنجشنبه  حفتر؟«،  خليفة  »المنشق«  اللواء  هو  »من   .1
1خرداد 1393ش/22مى 2014م،  سايت الحيات: 

http://alhayat.com
2. »ثوار بنغازي يعلنون رفضهم لتحركات حفتر ويتبرأون 
من التطرف«، دوشنبه 5خرداد 1393ش/26مى 2014م، 

سايت القدس العربى: 
http://www.alquds.co.uk
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 داعش یکی از جنبش های سلفی ـ نظامی 
است که پس از سقوط رژیم صدام از عراق 
و  ترور  وحشیانه  شکلی  به  و  برآورد  سر 
را  مسلمانان  میان  در  مسلحانه  عملیات 
این  داد.  قرار  خود  فعالیت های  سرلوحة 
را  اسالمی  دولت  نام  که  تروریستی  جریان 
بر خود نهاده و حتی وزرا، مسئوالن دولتی 
و  دارد،  طی حضور  را  قوانین خاص خود  و 
از عراق و سوریه  اعمال قدرت در مناطقی 
که به دست این گروه افتاده است، با اعمال 
بی گناهان، کشتار  اعدام و شکنجة  خشونت، 
تا  دارد  خود  پروندة  در  را  کودکان  و  زنان 

جایی که احکام اعدام را در حق کودکان نیز 
اجرا  می کند و افراد را به جرم شرکت نکردن 

در نماز جمعه محکوم به شالق می کند.
در پی باال گرفتن خشونت و بی رحمی این 
ملت ها  تمام  انزجار  که  تروریستی  جریان 
داشت،  دنبال  به  را  فکری  طیف های  و 
سایر  و  تروریست ها  حامی  دولت های  حتی 
سوریه  در  موجود  تروریستی  سازمان های 
گناه  و  کردند  برائت  اعالم  جریان  این  از 
دشمنان  گردن  به   را  گروه  این  تأسیس 
و  روزنامه ها  از  برخی  حتی  انداختند.  خود 
مضحک  اقدامی  در  ضدایرانی،  رسانه های 

دولت اسالمی عراق و شام )داعش(
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تشکیل  به  متهم  را  ایران  که  داشتند  سعی 
همه  بر  اما  کنند.  تروریستی  گروه  این 
میان  در  ریشه  گروه  این  که  است  روشن 
سلفی های موجود در عراق دارد و از همین 

رو برای شناخت منشأ اصلی بروز این جریان 
فکری  ریشه های  باید  مسلحانه  تروریستی 
قرار  بررسی  مورد  عراق  در  آن  سازمانی  و 

گیرند.
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نیروهای  حضور  و  صدام  رژیم  سقوط  با    
متفاوتی  شاخه های  عراق،   در  آمریکایی 
شدند  سازماندهی  عراق  در  القاعده  از 
"جماعت  آن ها  برجسته ترین  که 
به  آن  از  پیش  که  بود  انصاراالسالم" 
نام االصالح شناخته می شد و کسانی مانند 
از  دیگر  برخی  و  زرقاوی  ابومصعب 
به عراق  افغانستان  از  را که  القاعده  عناصر 
این  بود.  داده  جای  خود  در  بودند،  رفته 
فاتح  ماّل  توسط  القاعده  تروریستی  شاخة 
شمال  در  2001میالدی  دسامبر  در  کریکار 
مشورت  و  همکاری  با  و  )کردستان(  عراق 
عناصر و مقامات القاعده تأسیس شد. برخی 
از کارشناسان، این جماعت را نمایندة القاعده 
در عراق می دانستند، اما در واقع دیدگاه این 

تفاوت  القاعده  سران  تفکرات  با  جماعت 
در  جماعت  این  که  چرا  داشت؛   بسیاری 
پی جدایی اقلیم کردستان از کشور عراق و 
استقالل این منطقه بود اما القاعده با افکاری 
در  اسالمی  ایجاد خالفت  در  جهادی سعی 

کشورهای مسلمان داشت.
کریکار و برخی دیگر از عناصر این جماعت 
از  پس  می بردند،  سر  به  افغانستان  در  که 
بازگشت به عراق و بر اثر هرج و مرجی که 
با شروع جنگ آمریکا و عراق حاصل شد، از 
زرقاوی  ابومصعب  مانند  دیگر خود  دوستان 
که در افغانستان به دنبال مخفیگاهی ایمن 
به کردستان عراق  بودند، دعوت کردند که 
ادامه  خود  فعالیت های  به  آنجا  در  و  بروند 
دهند و درنتیجه، ابومصعب زرقاوی در سال 

انتقال تفکرات و نیروهای تروریستی القاعده از افغانستان به عراق
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2001میالدی وارد عراق شد.

زرقاوی در نتیجة اختالف نظری که با سران 
روحیة  با  و  داشت  انصاراالسالم  جماعت 

گروهی  می دید،  خود  وجود  در  که  رهبری 
دیگر را متشکل از حامیان خود تشکیل داد و 
نام "جماعت التوحید و الجهاد" را بر آن نهاد 
مبدل  عراق  در  القاعده  اصلی  شاخة  به  که 
شد و با اعالم بیعت با بن الدن در سال 2004 
با نام "القاعدة الجهاد فی بالد الرافدين" 

مشهور شد.
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فضیل  احمد  همان  یا  زرقاوی    ابومصعب 
دنیا  به  اردن  زرقاء  شهر  در  الخالیله،  نزال 
و  عرب  عشایر  از  برخی  شهر  این  که  آمد 
مهاجران فلسطینی را در بر داشت و مبلغان 
فعالیت  به  مشغول  آنجا  در  سلفی  تفکر 
بودند. البانی، عالم بزرگ وهابی نیز پس از 
و  شد  ساکن  شهر  این  در  اردن  به  هجرت 
عالوه بر زرقاوی چهره های سلفی معروفی 
در  هم اکنون  که  مقدسی  ابومحمد  مانند 
آن  از  می برد،  به سر  اردن  دولت  زندان های 

دیار برخاستند.
زرقاوی تحت تعالیم مبلغان سلفی شهر خود 
از  پاکستان،  به  با سفر  قرار گرفت و سپس 
آنجا راهی افغانستان شد و در آنجا با یکی 
از برجسته ترین شیوخ سلفی یعنی ابومحمد 
انتشار مجلة عربی  در  و  آشنا شد  المقدسی 

این  کرد.  یاری  را  او  المرصوص"  "البنیان 
تأسیس  و  اردن  به  بازگشت  از  پس  دو 
جماعتی افراط گرا و سلفی بازداشت و راهی 
مشمول  و   1999 سال  در  اما  شدند.  زندان 
قرار گرفتند. پس  اردن  پادشاه  عفو عمومی 
ماند  اردن  در  مقدسی  زندان،  از  آزادی  از 
دوباره  دیگر  عده ای  همراه  به  زرقاوی  و 
افغانستان  در  وی  شدند.  افغانستان  راهی 
جماعتی مستقل را تأسیس کرد و با القاعده 
با عده ای  به  پرداخت و سپس  به همکاری 
و  شد  عراق  راهی  هوادارش  جماعت  از 
کرد  تأسیس  را  الجهاد  و  التوحید  سازمان 
عراق  در  خود  تروریستی  فعالیت های  به  و 

پرداخت.

زرقاوی
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موجود  سلفی  تروریستی  گروه های  دیدگاه 
مقابل  در  ابتدا  اهل سنت  از  دفاع  عراق  در 
آمریکا بود که در مبارزات شهر فلوجه نمود 
در  اکثریت  که  آنجا  از  آن  از  پس  و  یافت 

عراق با شیعیان این کشور بود، سلفی هایی 
خونریزی  و  ترور  گرو  در  موجودیتشان  که 
روافض  مقابل  در  سنت  اهل  از  دفاع  بود، 
تروریستی  فعالیت های  شعار  را  )شیعیان( 
عراقی  شهروندان  کشتار  به  و  کردند  خود 
پرداختند. در این دوره دیگر سازمان توحید 
و جهاد زرقاوی به القاعدة الجهاد فی بالد 
شاخة  رسمًا  و  بود  داده  نام  تغییر  الرافدين 

القاعده در عراق بود.
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القاعده  سازمان   2006 سال  ژانویه  در 
زرقاوی  سرکردگی  به  الرافدین  بالد  فی 
سلفی  و  جهادی  به اصطالح  گروه های  با 
شورای  مجلس  تا  شد  ادغام  کوچک تر 
آن  از  پس  دهد.  تشکیل  را  مجاهدین 
اما  ماند  باقی  عراق  القاعده  رهبر  زرقاوی 
ابوعمر البغدادی ریاست مجلس شورای 

مجاهدین را بر عهده گرفت.
و  زرقاوی  مرگ  با  که  بود   2006 اکتبر  در 
قوی،  سلفی  سازمانی  و  رهبر  احساس خأل 
سازمان دولت اسالمی در عراق اعالن 
وجود کرد و رهبر این سازمان نیز کسی نبود 
جز ابوعمر البغدادی که پیش از این ریاست 

مجلس شورای مجاهدین را برعهده داشت.
دولت اسالمی عراق در واقع از این پس به 
نوعی نمایندگی القاعده را در عراق به عهده 
اکثر عناصر اصلی آن حتی  داشت؛ چرا که 
معروف  ابوایوب مصری  آن،  وزیر جنگ 
مهم  اعضای  از  یکی  المهاجر،  ابوحمزه  به 
القاعده در افغانستان بود که با وجود تابعیت 
مصری  وزارت جنگ سازمان دولت اسالمی 

در عراق را بر عهده داشت.
تروریستی  از تشکیل سازمان  دو سال پس 
دولت اسالمی در عراق، گروه هایی مسلح در 
تأسیس  الصحوات"  "مجالس  نام  با  عراق 
و  بودند  از عشایر عراقی  شدند که متشکل 

تأسیس سازمان نظامی 

"الدولة اسالمیة فی العراق" 
                                                            و فعالیت در عراق
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به مبارزه با این سازمان تروریستی پرداختند 
و آن را مجبور به عقب نشینی کردند. اما با 
تضعیف  و  ماجرا  این  از  سال  یک  گذشت 
اسالمی  دولت  سازمان  الصحوات،  مجالس 
فعالیت  به  و  شد  تقویت  دیگر  بار  عراق 

روز افزون خود پرداخت.
دیاله،  االنبار،  بغداد،  شهرهای  سازمان  این 
نفوذ  را هدف  نینوا و کرکوک  الدین،  صالح 
خود قرار داد و در سال 2006 استان االنبار 

را پایتخت خود اعالم کرد.
این  رسمی  سخنگوی  الجبوری،   ابوعبداهلل 
سازمان دربارة سهم این سازمان از سرزمین 
کردها  پیروزی  از  »بعد  است:  گفته  عراق 
که  عراق  شمال  در  آنان  گرفتن   قدرت  و 
را  از آن مالکیت وسط و جنوب عراق  پس 
برای روافض معترف شدند و همة این ها با 
و  )اسرائیل(  شمال  در  یهودی ها  پشتیبانی 
گرفت،  صورت  )ایران(  جنوب  در  صفوی ها 
سر  بر  که  شدند  ایتامی  مانند  اهل سنت 
سفرة لئیم ها )ایستاده اند و بهره ای ندارند(« 
وی سپس بر ضرورت قیام اهل سنت تأکید 
کرده و گفته است: » پس بر تمام آزادگان 
و  مجاهدان  و  علما  از  اهل سنت  شرفای  و 
و  برادران  برای  که  است  الزم  نخبگان 
فرزندان و نوامیس خود کاری کنند. به ویژه 
دولت  نام  به  مسخره ای  نمایش  سایة  در 
مالکی که برخی خیانت کاران از اهل سنت نیز 

را  مردم  حقوق  و  کرده اند  مشارکت  آن  در 
سلب کرده اند«.

 2006 سال  در  جبوری  سخنرانی  این 
جانب  از  را  گسترده ای  اقبال  نتوانست 
اهل سنت عراق متوجه این سازمان کند اما 
از  پس  و  یعنی سال 2014  جاری  سال  در 
اسالمی  دولت  به  سازمان  این  نام گذاری 
سازمان،  این  قدرت یافتن  و  شام  و  عراق 
خطبای  حلقوم  از  جبوری  سخنان  همین 
نماز جمعه در شهرهای اهل سنت در استان 
استان  این  در  را  اهل سنت  و  درآمد  االنبار 
به برپایی تحصن ها و تجمع هایی در میادین 

اصلی شهرها دعوت کرد.
این تجمع و تحصن های گسترده به پایگاهی 
برای جذب نیرو و اعمال نفوذ بیشتر داعش 
در این استان مبدل گشت تا جایی که ادارة 
این استان از دست مسئوالن دولتی، استاندار 
و نیروهای امنیتی در این شهرها خارج شد 
و عماًل به دست داعش افتاد که همین امر 
را  وسیعی  هجوم  عراق  دولت  تا  شد  باعث 
االنبار  استان  به  کشور  این  ارتش  به وسیلة 
و  عراق  دولت  میان  نبرد  و  دهد  صورت 

داعش تاکنون نیز در این کشور ادامه دارد.
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این  رهبر  و  مؤسس  البغدادی  ابوعمر 
سازمان در آوریل 2010میالدی و در جریان 
آمریکایی  و  نظامی عراقی  نیروهای  با  نبرد 
کشته شد و ابوبکر البغدادی جانشین وی 

شد.
پس از باالگرفتن بحران در سوریه و تشکیل 
عناصر  دست  به  سوریه  در  النصره  جبهة 
9آوریل  تاریخ  در  البغدادی  ابوبکر  القاعده، 
2013 با انتشار پیامی صوتی اعالم کرد که 
النصره در  از جبهة  با شاخه ای  این سازمان 
عراق  اسالمی  دولت  و  شده  متحد  سوریه 
این پس  از  را تأسیس کرده است و  و شام 
فعالیت خود را در سوریه برای مبارزه با نظام 

بشار اسد آغاز خواهد کرد.
پیش روی داعش در سوریه و گرفتن زمین ها 

و غنائم و کشتار شهروندان سوری به دست 
اختالفاتی  اینکه  تا  یافت  ادامه  این سازمان 
مسلح  معارضان  سایر  و  سازمان  این  میان 
موجود در سوریه از جمله جبهة النصره بروز 
و  تفکر  طرز  غنایم،  سر  بر  اختالفاتی  کرد. 
باعث  که  نبرد  میدان  در  عملکرد  شیوة 
ایمن  رودرروی  سوریه  در  سازمان  این  شد 
از  و  گیرد  قرار  القاعده،  رهبر  الظواهری،  
جانب همة گروه های مسلح تروریستی فعال 

در سوریه متهم شود.

                     دولت اسالمی عراق و شام )داعش( 

ورود به میدان نبرد در سوریه
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در  منوال  همین  بر  نیز  هم اکنون  داعش 
و هر  است  فعالیت  در حال  عراق  و  سوریه 
از چندگاهی نیز خبرهایی دربارة بروز داعش 
در کشورهای دیگری مانند لبنان، عربستان، 

فلسطین و... به گوش می رسد. 

منابع
د.  اشراف  تحت  نویسندگان  از  •گروهی 
فى  االسالمية  الحركات  عماد:  عبدالغنی 
دراسات  مركز  بیروت:  العربى،   الوطن 

الوحدة العربية، چاپ اول، 2013م.
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با آغاز دهة 70 میالدی و درگذشت جمال 
انورالسادات  روی کار آمدن  و  عبدالناصر 
وضعیت سیاسی منطقة عربی حول 2محور 
اول:  محور  بود؛  شده  متمرکز  اساسی 
ایدة  از  دوری  و  ملی گرا  جریان  محاصره 
وحدت به هر شکل آن و برانگیختن جریان 
محور  ملی گرا.  جریان  با  تقابل  در  اسالمی 
در سیاست خارجی  اتخاذ روش جدید  دوم: 
قطعنامه های  از  تبعیت محض  داخلی که  و 
قطعنامه های  و  عام  به صورت  بین المللی 

امریکایی به صورت خاص بود. 
دیوید  کمپ  پیمان  عقد  با  دوران،  این  در 
صهیونیستی  رژیم  با  صلح  گزینة  اختیار  و 

درگیری  دایرة  از  کشور  این  مصر،  توسط 
عربی ـ صهیونی خارج و از نقش آفرینی این 
کشور در منطقة عربی و آفریقایی کاسته شد. 
رژیم صهیونی نیز با استفاده از این پیمان دو 
بار در سال های 1978م و 1982م به لبنان 
انقالب  دهه،  این  در  همچنین  کرد.  حمله 
دیگر  سوی  از  و  داد  رخ  ایران  در  اسالمی 
شوروی  با  افغان ها  عرب  مجاهدین  جنگ 
در افغانستان به وقوع پیوست که در نهایت 
عربی  کشورهای  و  امریکا  حمایت های  با 
عرب  مجاهدین  و  خورد  شکست  شوروی 

افغان به پیروزی رسیدند.

»
وضعیت سیاسی جهان عرب در زمان تأسیس مرکز
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  بعد از شکست در جنگ شش روزة اعراب 
با رژیم صهیونیستی در ژوئن 1967 برخی از 
فرهیختگان جهان عرب به ضرورت مسئلة 
وحدت عربی پی بردند و به فعالیت محدود 
به صورت  بیروت  و  دمشق  در  فرهنگی 
دربارة ضرورت  و همایش  برگزاری نشست 
از  تعدادی  از  امضا  جمع آوری  و  وحدت 
خالل  در  آن  انتشار  و  عرب  فرهیختگان 
سال های 1967 و 1968 در مجلة مطالعات 
عربی پرداختند. این حرکت به همین شکل 
ادامه داشت تا آنکه ایدة تأسیس این مرکز 
اندیشمندان  از  تعدادی  را   1975 مارس  در 
هدف  با  آوردند  وجود  به  ملی گرا  فعاالن  و 
ملی گرایی  دورة  تجربة  بررسی  ضرورت 

مواجهه  چگونگی  برای  موضع  اتخاذ  و 
آن  با  ملت  آیندة  که  مستقیم  خطرهای  با 
مواجه است. در همین راستا، این جمعیت با 
درخواست رسمی از حکومت لبنان مقر این 
اما به دلیل  مرکز را در بیروت تأسیس کرد. 
مرکز  این  مؤسسان  لبنان،  داخلی  جنگ 
اولین اجتماع را با دعوت از تمام فرهیختگان 
جهان عرب که امضاکنندة تأسیس این مرکز 
ژوئن   11 1الی  تاریخ  در  کویت  در  بودند، 
1976 برگزار کردند. مؤسسان مرکز تصمیم 
داشتند مرکزی موقت در کویت ایجاد کنند 
که به دلیل مشکالت قانونی کویت نتوانستند 
و با بهبود اوضاع در لبنان در سال 1978م 
را  مرکز  فعالیت های  و  بازگشتند  بیروت  به 

تأسیس مرکز و اهداف آن
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کردند.  آغاز  بیروت  در  رسمی  به صورت 
نحوة  بر  فراوانی  تأثیر  لبنان  داخلی  جنگ 
فعالیت مرکز چه در سطح سازماندهی و چه 
در زمینة محتوایی داشت. این مرکز در ابتدا 
آغاز کرد.  زمینه  را در سه  فعالیت های خود 
تألیفات،  نشریات،  اسناد،  جمع آوری  اول: 
وحدت  به  مربوط  مطبوعات  و  نوشته ها 
انجام مطالعاتی  عربی و جامعة عربی؛ دوم: 
سوم:  آن؛  انتشار  و  علمی  مبانی  اساس  بر 
انجام هرگونه فعالیت  علمی دیگر در راستای 

اهداف اساسی منصوص مرکز.
اصول و قواعدی که این مرکز بر اساس آن 

فعالیت می کند، بدین شرح است:
زمینة  در  آگاهی  در گسترش  مرکز  ابزار   .1

پژوهش   و  تحقیقات  فراهم آوردن  وحدت 
عربی  واقیت  تحلیل  یا  تحقیقات  ترجمة  یا 
به خصوص  می باشد،  آن  مختلف  جوانب  در 
وحدت  معرض  در  که  آن  منطقه ای  نواحی 
عربی است، همچنین آشکارکردن ابزارهای 
وحدت اجزای سرزمین عربی و شیوة آن در 

زمینه های مختلف؛
2. مرکز در زمینة تهیة معلومات و اطالعات 
تحقیق  مصادر  و  اسناد  و  شده  جمع آوری 
به اعتبار  عربی  جامعة  مختلف  شئون  در 

سرزمینی واحد.
3. وحدت سرزمین عربی عملیاتی نیست که 
بلکه مراحل  باشد  تنها جوانب متعدد داشته 
متعدد نیز دارد و وحدت سیاسی چیزی نیست 
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جز همان شکل تکامل یافتة وحدت که این 
مرکز به تمامی جوانب و مراحل برای کشف 
اولویت ها برای رسیدن به وحدت توجه دارد. 
که  است  این  مرکز  اهداف  و  نهایت   .4
مخاطبش تمامی گروه های عربی در تمامی 
سنین و خصوصیات باشد و با شیوه و روش 
وسایل  بهترین  از  استفاده  با  و  مناسب 

ارتباطی فرهنگی ممکن ارتباط برقرار کند.
5. تجارب وحدت عربی در خارج از سرزمین 
عربی سودمند و داللت بر مطالعات مقارن و 

تحقیق برای تعمیق اندیشه وحدت می کند
6. ضروری است که با تأکید اشاره شود که 
تشکیل  به هیچ وجه  فعالیت ها  این  از  هدف 
سیاسی  جبهة  یا  حزب  یا  سیاسی  اجتماع 
نمی باشد بلکه تنها هدف اساسی بازگشت به 
جریان فکری وحدتی با آرزوی اینکه تمامی 
مؤسسات و قوای عربی و جمهور مردم این 

حقیقت را به صورت ملموس درک کنند.
7. اعتماد مرکز در تأمین هزینة  فعالیت ها با 
که  است  مالی  کمک های  و  هدایا  بر  تکیه 
اشخاص  و  مؤسسات  و  دولت ها  جانب  از 
البته  می آید  دست  به  عربی  سرزمین  در 
کمک هایی که بدون قید و شرط به اهداف و 

فعالیت ها و برنامه های مرکز باشد.
8. مباحث و فعالیت های مرکز شامل اوضاع 
عربی  سرزمین  در  که  نمی شود  سیاسی  
موضع  هیچ  مرکز  که  همانطور  برپاست 

در  و  نمی کند  اتخاذ  مستقیمی  سیاسی 
و  نمی کند  مشارکت  سیاسی  فعالیت  هیچ 
دخالتی  سیاسی  اختالفات  و  درگیری ها  در 
حکومتی  هیچ  با  ارتباطی  هیچ  و  نمی کند 
پیمانی  و  محور  و  جبهه  هیچ  در  و  نداشته 

مشارکت نخواهد کرد.
هیچ  به  مشروط  مرکز  در  همکاری   .9
هویت  جهت  از  ازپیش تعیین شده ای  شرط 
فرهنگی نیست، به جز ایمان به وحدت عربی 
با صرف نظر از سایر اعتقادات و نظریاتی که 

به آن ایمان دارد.
بیانیه  این  امضاکنندگان  مشهورترین  اما 
أحمد  السویدي،  أحمد  از:  عبارت اند 
بهاءالدین، األخضر اإلبراهیمي، أدیب الجادر، 
الدجاني،  برهان  زحالن،  أنطوان  الدکتور 
دکتر  القطامي،  جاسم  الداعوق،  بشیر  دکتر 
جمال أحمد، جوزیف مغیزل، دکتر خیرالدین 
حسیب، دکتر سعدون حمادي، دکتر سهیل 
إدریس، شفیق ارشیدات، دکتر طاهر کنعان، 
غوقة،  عبدالقادر  األهواني،  عبدالعزیز  دکتر 
دکتر  الطریقي،  عبداهلل  الحمد،  عبداللطیف 
عبداهلل عبدالدائم، عبدالمحسن قّطان، دکتر 
علي فخرو، مانع العتيبة، محمد المیلي، دکتر 
ناجي  الکیخیا،  منصور  العطار،  سعید  محمد 
الهندي،  هاني  البیطار،  ندیم  دکتر  علوش، 
دکتر  الخالدي،  ولید  نشابه،  هشام  دکتر 

یوسف الصایغ.
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از میان این افراد، برخی دیگر در این مرکز 
و  رفته اند  دنیا  از  برخی  نمی کنند،  فعالیت 
دارند.  فعالیت  مرکز  در  همچنان  هم  برخی 
بسیار  دیگر  مراکز  از  بسیاری  با  مرکز  این 
نشست های  مرکز،  این  در  است.  متفاوت 
در  آموزشی  کارگاه های  و  بزرگ  و  کوچک 
مسائل مختلف مربوط به امت عربی چه در 
آن  با  که  چالش هایی  چه  و  حوادث  زمینة 
همچنین  می گردد.  برگزار  هستند،  مواجه 
انتشار  برای  دارد  انتشاراتی  دفتر  مرکز 
غیرمستقیم  و  مستقیم  فکری  محصوالت 
در  که  آگاهی  و  اندیشه  گسترش  هدف  با 
شده  اشاره  هدف  این  به  مرکز  اساس نامة 

است.
تالش  اخیر  سال های  طول  در  مرکز  این 
در  ممتاز  دکترای  پایان نامه های  تا  داشته 
میان  در  و  منتشر  را  عربی  دانشگاه های 
محققان  و  فرهنگی  برگزیدگان  بزرگ ترین 
اطمینان  با  دهد.  تعمیم  عربی  مسائل  در 
با  رابطه  در  بحثی  هیچ  که  گفت  می توان 
به  که  ندارد  وجود  عربی  سرزمین  مسائل 

این  طول  در  مرکز  که  بخش هایی  و  دفاتر 
سال ها تشکیل داده، پناه نیاورده باشد. دلیل 
این ادعا شهادت بسیاری از محققان عربی 
و غیر عربی است که مطالعات متعددی در 
شئون عربی و منطقه ای داشته اند. همچنین 
زمینة  در  شده  مطرح  مباحث  از  بسیاری 
فرهیختگان  توسط  اقتصادی  و  سیاسی 
عربی  سرزمین  به  مرتبط  که  محققان  و 
این  منتشرشدة  منابع  به  استناد  با  است، 
مرکز می باشد. با توجه به این مطالب میزان 
و  عربی  جامعة  نخبگان  بر  مرکز  این  تأثیر 
کشورهای  در  مردم  عموم  بر  آن  به تبع 
انبوه  میان  در  می شود.  مشهود  عربی 
مراکز تحقیقاتی در سطح کشورهای عربی 
و  بهترین  از  یکی  گفت  می توان  جرئت  به 
تخصصی  به صورت  که  مراکزی  فعال ترین 
سیاسی  گروه های  جریان شناسی  مسئلة  به 
مرکز  این  می پردازد،  منطقه  فرهنگی  و 
و  تعداد  به  گذرا  نگاهی  با  چراکه  می باشد؛ 
می توان  مرکز  منتشرشدة  تحقیقات  عناوین 

به مطلب پی برد.
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مرکز  این  پیشرفت  عوامل  مهم ترین  از 
خیرالدین  دکتر  سالة   40 به  قریب  ریاست 
تأسیس  ابتدای  از  مرکز  این  بر  حسیب 

تاکنون می باشد.

در شهر  آگوست 1929  متولد  دکتر حسیب 
موصل عراق است. دکتر حسیب تحصیالت 
دانشگاهی خود را در دانشگاه بغداد در رشتة 
اقتصاد آغاز کرد و دکترای خود را از دانشگاه 

عمومی  اموال  رشتة  در  لندن  در  کمبریج 
بازگشت  بغداد  به  اواخر دهة 50  گرفت. در 
نفت عراق  تحقیقات شرکت  مدیر بخش  و 
شد. در سال 1961 برای تدریس به دانشگاه 
اتحادیة صنعت  بغداد رفت و هم زمان مدیر 
مرکزی  بانک  رئیس   1963 سال  در  شد. 
عراق شد. دکتر حسیب در این زمان به دلیل 
ناصری سعی در  اندیشه های  از  تأثیرپذیری 
داشت،  عبدالناصر  جمال  با  ارتباط  برقراری 
نقل  زمان  آن  از  خود  که  خاطره ای  در 
می کند می گوید: در 13 ژوئیه 1964 ابراهیم 
را  عراق  در  مصر  سفارت  دوم  نفر  یسری 
پیغام  این  تا  خواستم  او  از  و  کردم  مالقات 
قوانین  که  برساند  عبدالناصر  جمال  به  را 

معرفی ریاست مرکز]
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خواهد  اعالم  بعد  روز  عراق  در  کمونیستی 
شد و به موجب آن مؤسسات اقتصادی ایجاد 
خواهد شد. دکتر حسیب در زمان ریاستش بر 
بانک مرکزی وامی از سوی عراق به مصر 
به دلیل   1968 در  حسیب  دکتر  کرد.  اعطا 
مخالفت هایی که با حکومت داشت، به مدت 
خارج شدن  از  بعد  و  افتاد  زندان  به  9سال 
در  آنکه  تا  رفت  بغداد  دانشگاه  به  زندان  از 
سال 1974 برای اقامت و زندگی به بیروت 
دراسات  مرکز  تأسیس  در  و  کرد  مهاجرت 

الوحدة العربية تالش فراوانی داشت.
از  بعد  حسیب  دکتر  فعالیت های  دیگر  از 
"مؤتمر  سازمان  تأسیس  لبنان  به  مهاجرت 
العربی" در سال 1990 می باشد که  القومی 

عرب  نخبگان  از  نفر  هزار  از  بیش  تاکنون 
از نویسندگان و متفکران و بزرگان سیاسی 
در  همچنین  ایشان  می باشند.  آن  عضو 
ترجمة  سازمان  عربی،  بشر  حقوق  سازمان 
عربی و سازمان عربی مبارزه با فساد فعالیت 
و  مراکز  این  در  تأثیرگذار  افراد  از  و  داشته 
به شدت  حسیب  دکتر  می باشد.  سازمان ها 
افکار ناصری است و در جوانی  تأثیر  تحت 
و  داشته  مالقات  عبدالناصر  جمال  با  بارها 
طول  در  که  شعاری  و  هدفی  مهم ترین 
زندگی به دنبال آن بوده است، وحدت جامعة 

عربی در تمام زمینه ها می باشد.
که  جنجالی  مصاحبه ای  در  حسیب  دکتر 
دربارة   2014 آوریل  در  ای ان بی  شبکة  با 
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حزب اهلل  دخالت  از  داد،  انجام  اخیر  حوادث 
راستای  در  را  آن  و  کرد  حمایت  سوریه  در 
دانست  اسرائیل  برابر  در  مقاومت  اهداف 
به دلیل  را  دخالت  این  مذهبی بودن  و 
حمایت های حزب اهلل از حماس به صراحت 
رد کرد. همچنین در این مصاحبه، نیروهای 
در  منحصر  را  سوریه  در  موجود  معارض 
داعش و جبهه النصره دانست که نیروهایی 
تروریستی هستند که سوریه قدرت پیروزی 
بر آن ها را دارد و به جز این دو جریان معارض 
همچنین  ایشان  نمانده.  باقی  دیگر  جدی 
عراق  و  سوریه  در  پیش آمده  حوادث  علت 
منطقه  عربی  کشورهای  برخی  و  امریکا  را 

دانست.
همچنین در این مصاحبه با انتقاد از عملکرد 
اخوان در زمان حکومت از عملکرد حکومت 
کرد  انتقاد  نیز  اخوان  برابر  در  مصر  فعلی 

خطا  عملی  را  اخوان  خواندن  تروریسم  و 
ریشه ای  مصر  در  اخوان  چراکه  دانست؛ 
تحت  مردم مصر  از  بسیاری  و  دارد  فراوان 
همچنین  ایشان  می باشد.  جریان  این  تأثیر 
با انتقاد طرفداران سیسی مقایسة سیسی با 
جمال عبدالناصر را مقایسه ای باطل دانست؛ 
عبدالناصر  جمال  خالف  بر  سیسی  چراکه 
تنها مردی نظامی است و شخصیت سیاسی 
ندارد در حالی که جمال عبدالناصر شخصیتی 

سیاسی و با نظریه  و ایدة سیاسی بود.1

. 1http://www.raialyoum.com.
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کرده،  منتشر  مرکز  که  فهرستی  اساس  بر 
تاریخ  تا  مرکز  چاپ شدة  کتاب های  تعداد 

2014/06/16 بدین شرح می باشد:

99؛  اجتماعی:  کتب  95؛  اقتصادی:  کتب 
کتب  120؛  ملی گرایانه:  اندیشة  کتب 
34؛  تکنولوژی:  و  علوم  265؛  سیاسی: 

تاریخ: 38؛ جغرافیا:  ارتباطات: 23؛  و  رسانه 
6؛ فرهنگ: 84؛ تعلیم و تربیت: 11؛ مسئلة 
فلسطین: 58؛ فلسفه: 26؛ اسناد: 19؛ مجلة 
کتاب  ترجمة  شماره؛   425 العربی:  مستقبل 
مقاالت  چاپ  249؛  مختلف:  زمینه های  در 

همایش ها: 15.
در مجموع، کتب چاپ شده در این مرکز تا 
این تاریخ به 1147 عدد می رسد. همچنین 
العربی  مستقبل  مجلة  از  شماره   425 تعداد 
چاپ  تاکنون  است  تأثیرگذاری  مجله  که 

شده است.
با توجه به ارقام ذکرشده در سطور باال به این 

فعالیت ها و محصوالت مرکز 
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اهتمام  این مرکز  برد که  پی   نکته می توان 
جدی به مسائل سیاسی و مسائل ملی گرایانه 
دارد، ولی با این وجود به موضوعات مختلفی 
کتبی  بیشتر  اما  است.  پرداخته  نیز  دیگری 
چاپ های  و  رسانده  فروش  به  مرکز  که 
محمد  کتاب  است،  داشته  تاکنون  متعددی 
عابد الجابری است که از میان کتب جابری 
"المجتمع  العربى"  العقل  "بنية  کتاب های 
العربی"  العقل  "تکوین  المعاصر"  العربی 
"العقل السیاسی العربی" بیشترین فروش را 

داشته است.
برگزار  تاکنون  مرکز  این  که  همایش هایی 
که  می باشد  همایش   60 به  قریب  کرده، 

3همایش مربوط به وحدت عربی؛ 4همایش 
اندیشة ملی، 6همایش اقتصادی، 11همایش 
 7 ارتباطات،  و  علوم  همایش   2 سیاسی، 
 4 اجتماعی،  همایش   2 فرهنگی،  همایش 
دربارة  3همایش  عربی،  منطقه ای  همایش 
شئون عربی، 2همایش فلسطین، 1همایش 
مدنی  جامعة  دربارة  1همایش  فساد،  دربارة 
موضوعات  در  که  دیگری  همایش های  و 
این  بر  عالوه  است.  شده  برگزار  مختلف 
همایش ها، نشست ها و کارگاه های آموزشی 
مرکز  تاکنون  زمینه  این  در  نیز  را  متعددی 

برگزار کرده است.
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سال ها  این  در طول  مرکز  این    همچنین 
برای گسترش فعالیت های خود و همچنین 
منطقه ی  در  که  ضرورت هایی  اساس  بر 
عربی احساس کرده، اقدام به تأسیس مراکز 
این  که  مراکزی  است،  کرده  نیز  مستقلی 
مرکز تأسیس کرده و فعالیت مستقلی برای 

خود دارند، از این قرار است:
1. مؤتمر العام لالحزاب العربية، این مرکز 
در سال 1996 با هدف تقریب میان احزاب 
این  عضو  که  احزابی  شد.  تأسیس  عربی 
که  هستند  احزابی  شامل  هم  هستند  مرکز 
در کشورهای عربی دارای قدرت و حکومت 
هستند و هم شامل احزاب معارض و مخالف 

دولت های عربی می باشد. البته اغلب اعضای 
دولت های  مخالف  احزاب  شامل  مرکز  این 
هر  مرکز  این  نشست های  می باشد.  عربی 

3سال یکبار برگزار می شود.
مرکز  این  اسالمی،   – القومی  المؤتمر   .2
موضوع  با   1990 سال  در  نشستی  از  بعد 
حضور  با  دینی   – قومی  گفت وگوی 
اسالمی  جریان  دو  برجستة  شخصیت های 
با  مرکز  این  شد.  تأسیس  قاهره  در  ملی  و 
هدف رفع اختالفات میان این دو جریان و 
همکاری بیشتر میان این دو جریان در سال 

1994 تأسیس شد.
3. المؤتمر القومی العربی، این مرکز در سال 

مراکز همسو و وابسته به مرکز 
                                           دراسات الوحدة العربیة
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1990 در راستای امتداد اولین همایش عربی 
شد،  برگزار  پاریس  در   1913 سال  در  که 
تأسیس شد. هدف از این تأسیس این مرکز 
دموکراسی،  مستقل،  توسعة  عربی،  وحدت 
عدالت اجتماعی و استقالل ملی و قومی در 

کشورهای عربی است.
این  الفساد،  لمكافحة  العربية  المنظمة   .4
 2006 سال  در  که  همایشی  از  بعد  مرکز 
العربية  وحدة  دراسات  مرکز  فساد  دربارة 

انجام  آن  و هدف  تأسیس شد  کرد،  برگزار 
زمینة  در  پژوهشی  فعالیت های  و  مطالعات 
و  فساد  اقسام  و  اداری  فساد  و  دموکراسی 
عربی  سرزمین  در  آن  با  مبارزه  شیوه های 

است.
در  مرکز  این  للترجمة،  العربية  المنظمة   .5
ترجمه  نهضت  گسترش  برای   1999 سال 

تأسیس شد.



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


