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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره دهم
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

۱8 تاریخی

2۱ اجتماعی

25 حقوقی

26 دینی

33 فلسفی

36 بیوگرافی

42 اقتصادی

44 رسانه

45 عرب و ایرانیان و روابط عربی - ایرانی در حال حاضر

47 سلفی گری جهانی، جنبش های سلفی معاصر در جهان در حال تغییر

49 صاحبان حق: مطالعه ای در نقد گروه های اسالمی

52 جنگ های آینده در قرن بیست ویکم
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صفحه آرایی و طراحی جلد: 
مهدی گلشاهی

نوبت چاپ: 
اول/ مرداد 1393

قیمت:
 40000 ریال

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

پالک 3، موسسه ترجمان
شماره تماس:

 88838803 ، نمابر: 88946704

54 آب های عربی از نیل تا فرات: چالش ها و خطرهای محیطی

56 گفتمان بیداری عربستان سعودی؛ رویکردی از موقعیت عربستان از 

                    سکوالریسم، دموکراسی و روش مخالف فقهی و عقدی

58 فناوری اطالعات و ارتباطات

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

63 ایران و امنیت ملی عرب و نقش مسئلة اهواز

67 نشست فلسفة اختالف و تکثر

70 دومین نشست ملی: عبدالرزاق قسوم فیلسوف ادیب...  شیوه ها و آثار

74 همایش اتحادیة نویسندگان و ادیبان عرب در عمان

77 چهل و یکمین دورة وزرای خارجه سازمان همکاری های اسالمی با شعار کشف

                     زمینه های همکاری اسالمی

80 همایش عمان برای حمایت انقالب و نجات عراق

84 نشست علمای جهان اسالم، صلح، اعتدال و چاره جویی

87 نشست: عراق میان انقالب مردمی و ادعاهای جنگ با تروریسم
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره دهم
گزار

9۱ چه چیزی در انتظار کردستان و عراق است؟

93 همایش قدرت های سیاسی مصر در حمایت از فلسطین

3. مهمترین اخبار

98 عراق

۱۱2 مصر

۱۱6 لبنان

۱۱8 بحرین

۱20 فلسطین

۱2۱  لیبی

۱23 اردن

۱25 عربستان سعودی

4. جریان شناسی

مقدمه ۱29
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۱30 آشنایی اجمالی با جریان گولن

۱33 بدیع الزمان

۱35 فتح اهلل گولن

۱37 تشکیل جریان گولن

۱4۱ اختالف میان جریان گولن و حزب حاکم در ترکیه

۱42 گزارشی از نقش مأموران امنیتی آمریکا در هموارکردن فعالیت های گولن

۱45 ارتباط جریان گولن با اسرائیل

۱46 تفکرات جریان گولن

۱50 آیندة جریان گولن

۱50 منبع

5. رابطه العالم االسالمی

۱53 معرفی رابطة العالم االسالمی

۱53 تاریخچه پیدایش

۱55 شورای سیاست گذاری



۱57 آرمان ها و اهداف تأسیس

۱59 شرح وظایف

۱60 هیئت ها و شوراهای رابطة العالم اإلسالمی

۱64 مؤسسات تابع

۱70 مراکز فرهنگی و دفاتر
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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 دهم
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: اإلسالم والغرب؛ مقاالت و دراسات مختارة
ترجمه: اسالم و غرب، مقاالت و مطالعات منتخب 

مؤلف: إدوارد سعید
ترجمة و تحقیق: سعید البرغوثي
ناشر: دار کنعان للدراسات و النشر

مکان نشر: دمشق، سوریه
تاریخ نشر: 2014/04/16

تعداد صفحات: 391 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

فلسطینی االصل  متفکران  از  یکی  سعید  ادوارد  توضیحات: 
تابع کشور ایالت متحدة آمریکا است که به طور مستمر دربارة 
مسائل سیاسی و فرهنگی، هنری و ادبی در مجامع مختلف 
مقاالت  مجموعه  کتاب  این  که  است  پرداخته  بحث  به 
مطرح شدة ایشان در مکان های مختلف دربارة روابط اسالم 
و غرب است که برخی از عناوین مقاالت عبارت اند از: اسالم 
نویسندگان  عمومی  نقش  ازخودبیگانگی،  تجربة  غرب،  و 
غیر  و  فروید  بهتر،  روش  دربارة  ایده هایی  روشنفکران،  و 
اروپاییان، بازنمایی واقعیت در ادبیات غرب، ییتس و مقاومت 

در برابر استعمار و... .

نام کتاب: الدين في السياسة؛ جوانب دستورية و أخالقية
ترجمه: دین در سیاست، جنبه های قانونی و اخالقی

مؤلف: مایکل ج. بیري
ترجمة و تحقیق: عربي میقاري

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

تعداد صفحات: 222 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1



 »
  »

 
 »

 

12

ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره دهم
گزار

وضع  إلى  النزاعات  من  اللبناني  القاري  الغاز  کتاب:  نام 
السياسات: الجوانب القانونية و السياسية و االقتصادية

ترجمه: گاز قاره ای لبنانی از درگیری ها تا ایجاد سیاست  ها: 
جنبه های حقوقی، سیاسی و اقتصادی

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

مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014

تعداد صفحات: 176 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

دراسة  و  لألبحاث  العربي  مرکز  گذشته  سال  توضیحات: 
متخصصان،  و  نویسندگان  از  جمعی  حضور  با  السیاسات 
نشستی با موضوع فوق الذکر در بیروت برگزار نمود که کتاب 

مذکور حاصل آن نشست می باشد.

نام کتاب: السياسة الخارجية لدولة قطر )2013-1995(.. 
روافعها و استراتيجياتها

ترجمه: سیاست خارجی دولت قطر )1995-2013( ..  عوامل 
ارتقا و استراتژی های آن
مؤلف: د. جمال عبد اهلل

ناشر: مرکز الجزيرة للدراسات
مکان نشر: دوحه، قطر

تاریخ نشر: 2014
تعداد صفحات: 230 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1

به عنوان  قطر  دولت  خارجی  سیاست  کتاب  این  توضیحات: 
بررسی  را  فارس  خلیج  اولین کشور عضو شورای همکاری 
ویژه ای  نظر  آل ثاني  حمدبن خليفة  شیخ  دوران  به  و  کرده 
داشته و همچنین سیاست های دولت قطر در قبال بهار عربی 

را نیز بیان کرده است.
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نام کتاب: داعش... نشأة التنظيم و أهدافه
ترجمه: داعش ... پیدایش این سازمان و اهداف آن

مؤلف: قصي طارق
ناشر: مطبعة ليث فيصل للطباعة

مکان نشر: بغداد
تاریخ نشر: 2014

چاپ: اول   مجلدات: 1

اولین کتاب به  به عنوان  این کتاب در ده فصل  توضیحات: 
چگونگی شکل گیری داعش و اهداف آنان، رئیس این گروه، 
دایرة گسترش و چگونگی اتحاد با القاعده و موضوعات دیگر 

پرداخته است.

فصول  و  الداخل  من  تبدأ  الخارجية  السياسة  کتاب:  نام 
اخرى

ترجمه: سیاست خارجی از داخل شروع می شود و فصل های 
دیگر 

مؤلف: السید أمین شلبي
ناشر: دار عالم الکتب

مکان نشر: ریاض، عربستان سعودی
تاریخ نشر: 2014/03/26

تعداد صفحات: 155 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

توضیحات: این کتاب خالصه ای از سیاست های خارجی چند 
سال گذشتة قوی ترین دولت های جهان مانند آمریکا، چین، 
اتخاذ شدة  روش  دربارة  بحث  به  نویسنده  که  است  روسیه 
آنان پرداخته است. او همچنین به سیاست خارجی مصر در 
انقالب  از  پس  آمریکا  و  مصر  روابط  اخیر،  دهة  پنج  طول 
مصر، نقش دولت در روابط دیپلماتیک بین ملت ها، و بیان 
و  جهانی  دیپلماسی  برجستة  شخصیت های  از  نمونه هایی 

مصر پرداخته است.
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره دهم
گزار

نام کتاب: ثورات في كل مكان؛ الدوافع الكامنة و األسباب 
التاريخية

دالیل  و  اساسی  انگیزه های  جا،  همه  در  انقالب ها  ترجمه: 
تاریخی

مؤلف: بول مایسون  
ترجمة، تحقیق: وهب الحاج حسن

ناشر: شركة المطبوعات للتوزیع و النشر
مکان نشر: لبنان

تاریخ نشر: 2014/04/18
تعداد صفحات: 263 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1 

توضیحات: نویسنده در این کتاب حوادث از تونس تا مصر و 
ایاالت متحده و جنبش »اشغال وال استریت«، و سپس یونان 
و بحران مالی آن، فیلیپین، اسپانیا، خیابان های ناآرام آن را 
رویدادها جست وجوی  این  از پوشش  بررسی کرده و هدف 

علل و انگیزه ها بوده است.

فلسفية  مطارحة  لجي؛  عصر  في  اهلل  حزب  کتاب:  نام 
استراتيجية

ترجمه: حزب اهلل در دوران سخت؛ بحث فلسفی استراتژی
مؤلف: عبدالعالي العبدوني  

ناشر: دار و مكتبة البصائر للطباعة و النشر و التوزیع
مکان نشر: عراق

تاریخ نشر: 2014/04/18
تعداد صفحات: 182 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1
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نام کتاب: دراسات في الفلسفة السياسية
ترجمه: مطالعاتی در فلسفة سیاسی

مؤلف: صباح حمودي نصیف
ناشر: دار و مكتبة البصائر للطباعة و النشر و التوزيع

مکان نشر: عراق
تاریخ نشر: 2014/04/29

تعداد صفحات:142 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: دیموقراطیات في خطر!
ترجمه: دموکراسی ها در خطر

مؤلف: ألفرد ستیبان  
ترجمة و تحقیق: أنطوان باسیل

ناشر: شركة المطبوعات للتوزیع و النشر
مکان نشر: لبنان

تاریخ نشر: 2014/04/18
تعداد صفحات: 230 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1

رؤسای  از  کتاب حاصل گفت وگوی جمعی  این  توضیحات: 
جدید و سابق و دانشمندان و دانشگاهیان متخصص در امور 
دموکراسی از کشورهای مختلف مانند امریکای التین )مانند 
)مانند  آسیا  غنا(،  و  نیجریه  )مانند  آفریقا   ، شیلی(  و  برزیل 
عراق، اندونزی و پاکستان(، اروپا )اسپانیا و لهستان( و... است 
مانند درگیری های  افتاده  اتفاق  امور  اخرین  با  رابطه  که در 
قومی و مذهبی، نقش سرویس های امنیتی از ارتش، پلیس 
و اطالعات و... به بحث و تبادل نظر می پردازند. این کتاب 

حاصل مباحث مطرح شده در این جلسه می باشد. 
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره دهم
گزار

نام کتاب: معضالت العدالة اإلنتقالية في التحول من دول 
شمولية إلى دول ديمقراطية

دولت های  از  گذار  در  انتقالی  عدالت  مشکالت  ترجمه: 
تمامیت خواه به کشورهای دموکراتیک

مؤلف: نویل کالهون  
ترجمة، تحقیق: ضفاف شربا

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

تعداد صفحات:303
چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: مقاالت في السياسة الشرعية
ترجمه: نوشته هایی در سیاست مشروع

ترجمة، تحقیق: فهد الحمودي
ناشر: الشبكة العربية لألبحاث و النشر

مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/04/03

تعداد صفحات: 158 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: مطارحات في الفكر و الدين و السياسة
ترجمه: مباحثی در اندیشه، دین و سیاست

مؤلف: محمدبن حامد األحمري
ترجمة، تحقیق: أحمد فال الدین

ناشر: دار الخلود للصحافة و الطباعة و النشر و التوزیع
مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/04/03

تعداد صفحات: 155 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1
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نام کتاب: معضلة أفغانستان - طالبان و الوالیات المتحدة
ترجمه: معضل افغانستان - طالبان و ایاالت متحده

مؤلف: جمعی از پژوهشگران
ترجمة، تحقیق: عبدالعزیز الحیص

ناشر: منتدی العالقات العربية و الدولية
تاریخ نشر: 2014/04/03

تعداد صفحات: 191 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

في  دراسة  العربية  البلدان  في  القانون  علم  کتاب:  نام 
الموضوعات و المناهج

در  مطالعه ای  عربی  کشورهای  در  حقوق  علم  ترجمه: 
 موضوع ها و روش ها

مؤلف: إمام حسنین خلیل
ناشر: مرکز دراسات الوحدة العربية

مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/04/01

تعداد صفحات: 224 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

توضیحات: نویسنده کتاب را به چهار قسمت تقسیم نموده 
علم   .2 مطالعه،  برای  روش شناختی  روش های   .1 است: 
حقوق در مصادر قانونی، 3. علم حقوق و پایان نامه ها، 4. علم 

حقوق و مجالت و سمینارها.
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره دهم
گزار

تاریخی(

في  الثانية  و  األولى  السعودية  الدولة  أخبار  کتاب:  نام 
الموسوعة العربية العالمية - دراسة إستقصائية

دائرةالمعارف  در  دوم  و  اول  عربستان  دولت  اخبار  ترجمه: 
عربی جهانی - بررسی همه جانبه

العبد  عبداهلل  بنت  هدی  الحربي،  مخلد  بنت  دالل  مؤلف: 
العالي

ناشر: الدار العربية للموسوعات
مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/04/07

تعداد صفحات: 319 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

معتبر  مجموعه های  از  یکی  دائرةالمعارف ها  توضیحات: 
آنها  جملة  از  که  می آیند  شمار  به  جهان  سراسر  در  علمی 
الموسوعة العربية العالمية می باشد که نگارنده به جمع آوری 
مطالب مطرح شده در باب دولت سعودی اول و دوم از این 

مجموعه پرداخته است.

نام کتاب: اإلسالم و لقاء الحضارات في القرون الوسطی
ترجمه: اسالم و مالقات تمدن ها در قرون وسطی

مؤلف: میشال سو، دومینیک بارتیلیمي
ترجمة، تحقیق: جان جبور

ناشر: المكتبة الشرقية 
مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/04/29

تعداد صفحات: 238 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

وابستگی  نداشتن  بی پایة غرب  از سخنان  یکی  توضیحات: 
آنان به دنیای اسالم می باشد. نویسندة این کتاب  فرهنگی 
این  کتاب  مختلف  فصل های  در  که  است  این  درصدد 
این  در  مطروحه  مباحث  از  برخی  نماید.  ثابت  را  وابستگی 
کتاب عبارت اند از: شارلمان و هارون الرشید: اولین مواجهة 
قرون  در  عربی  علوم  مسیحی،  غرب  و  اسالم  جهان  بین 
ده  دارای  کتاب  این   . و...  فرهنگ ها  گفت وگوی  وسطی، 

فصل می باشد.
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نام کتاب: العثمانیون؛ حضارة و قانون
ترجمه: عثمانی ها؛ تمدن و قانون

مؤلف: نجم الدین بیرقدار  
ناشر: الدار العربية للموسوعات

مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/04/07

تعداد صفحات: 501 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

مدون  نظام  دارد  سعی  کتاب  این  در  نویسنده  توضیحات: 
که  کند  اثبات  عثمانی  دولت  برای  یکپارچه  و  قانون مند 
و  گردد  مسلط  غرب  و  شرق  بر  کوتاهی  مدت  در  توانسته 
پاسخی به اشکاالت وارده توسط اروپاییان بر نداشتن  قانون 

در دولت عثمانی باشد.

نام کتاب: مدونات حملة نابليون على مصر
ترجمه: مکتوبات حملة ناپلئون به مصر

مؤلف:  هال سلیمان
ناشر: دار الفارابي، مكتبة السائح

مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/04/16

تعداد صفحات: 286 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

ام کتاب: معجم دروب بغداد في العصور العباسية
ترجمه:   معجم مسیرهای بغداد در دوران حکومت عباسیان

مؤلف:  صادق المخزومي
ناشر: دار و مكتبة البصائر للطباعة و النشر و التوزیع

مکان نشر: عراق
تاریخ نشر: 2014/04/18

تعداد صفحات: 240 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره دهم
گزار

نام کتاب: مصر و االمبراطورية الرومانية »دراسة في ضوء 
الوثائق البردية و النقوش«

ترجمه: مصر و امپراطوری رومانی »مطالعه ای در پرتو اسناد 
پاپیروس و کتیبه ها«

مؤلف: الحسین احمد عبداهلل  
ناشر: عین للدراسات و البحوث اإلنسانية و االجتماعية

مکان نشر: قاهره، مصر
تاریخ نشر: 2014/04/02

تعداد صفحات: 316 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

توضیحات: این کتاب دربارة تاریخ دوران اجتماعی مصر در 
حکومت امپراتوری رومانی است. این کتاب شامل جنبه های 
مختلف اجتماعی، حقوقی و اقتصادی می باشد و به کیفیت 
زندگی مصریان و وضعیت حقوقی آنان در زمان امپراطوری 
رومانی پرداخته و به دلیل کمبود ادبیات تخصصی در تاریخ 
دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی مصر در آن دوره اهمیت 

این کتاب دو چندان می باشد.
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اجتماعی(

نام کتاب: الطفولة العربية عبر التاريخ؛ من العصر الجاهلي 
حتى القرن الواحد و العشرين

ترجمه: دوران کودکِی عربی در طول تاریخ، از پیش از اسالم 
تا قرن بیست و یکم

مؤلف: سميرة عبدالباقي
ناشر: دار نلسن

مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/04/29

تعداد صفحات: 355 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

توضیحات: این کتاب ویژگی های برجستة کودکان عرب را 
استفادة  برای  واضح  ارائة سیره ای  در  و سعی  بررسی کرده 
کتاب  این  می رسد  نظر  به  همچنین  است.  داشته  همگان 
کودک  روانشناسی  دانشجویان  برای  استفاده  قابل  مرجعی 

در دانشگاه ها و مؤسسات باشد.

نام کتاب: فاتحة لنهایات القرن
ترجمه: آغازی برای پایان های قرن

مؤلف: أدونیس  
ناشر: دارالساقي للطباعة و النشر

مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/04/07

تعداد صفحات: 335 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره دهم
گزار

نام کتاب: قضایا لإلصالح
ترجمه: مسائلی برای اصالحات

مؤلف: حسن مرزوق النخلي  
ناشر: مؤسسة االنتشار العربي

مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/04/07

تعداد صفحات: 332 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

توضیحات: این کتاب شامل چهار بخش می باشد. بخش اول 
بیان شده است.  مباحث عبادی مانند روزه، حج، غیبت و... 
بخش دوم کتاب به مباحث فکری و اعتقادی مانند راه های 
سوم  بخش  است.  پرداخته  و...  باطل  و  حق  عدالت،  تفکر، 
مربوط به وحدت ملی است که شامل موضوعاتی همچون 
روش  ها،  شورا  انتخابات،  وحدت،  مفاهیم  شهروندی، 
اصالحات، گفت وگوی ملی و... است. او در بخش چهارم به 

بیان تاریخ پرداخته است.

القيادة  الصدر؛  محمدباقر  عند  التربوي  الفکر  کتاب:  نام 
والقدوة فکراً وسلوکًا

ترجمه: اندیشه تربیتی نزد محمد باقر صدر، رهبری و نقش 
آن در تفکر و رفتار

مؤلف: علي القریشي
ناشر:  دار و مكتبة البصائر للطباعة و النشر و التوزیع

مکان نشر: عراق
تاریخ نشر: 2014/04/29

تعداد صفحات: 470 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

و  انقالبی  چهرة  اهمیت  به  توجه  با  نویسنده  توضیحات: 
شکل گیری  نحوة  به  صدر  سیدمحمدباقر  مذهبی  و  فکری 

شخصیت او و مؤلفه های فکر بالندة ایشان پرداخته است.
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إشكالية  و  »األقليات  المتعددة  المجتمعات  کتاب:  نام 
التعايش«

ترجمه: جوامع گوناگون »اقلیت ها و مشکل همزیستی« 
مؤلف: حسین عبید

ناشر: دارالمنهل اللبناني للطباعة و النشر
مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/04/17

تعداد صفحات: 304 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

سیاسی  نظام  به  لبنان  در  حاکم  سیاسی  نظام  توضیحات: 
حاکم در اروپا بسیار نزدیک بوده و دموکراسی لبنان نیز بر 
همین اساس پی ریزی شده است و با توجه به تعدد مذاهب و 
ادیان موجود در این کشور الزم است نخبگان سیاسی برای 
بهتر نمودن قانون آن فکری جامع بنمایند. این کتاب به این 

موضوع پرداخته است.

العشرين؛  القرن  في  االجتماعية  الرعاية  دولة  کتاب:  نام 
تجارب األمم المتقدمة في تكريم اإلنسان

تجارب  بیستم،  قرن  در  اجتماعی  مراعات  حکومت  ترجمه: 
کشورهای توسعه یافته در ارج نهادن به انسان

مؤلف: جون دیکسون، روبرت شیریل
ترجمة، تحقیق: سارة الذیب

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

تعداد صفحات: 335 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره دهم
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نام کتاب: رسائل مجموعة منتقاة
ترجمه:   مجموعه مقاالت منتخب

مؤلف: ماکس وبر
ترجمه: الدکتور عبدالحفیظ عبدالعزیز مسعود

ناشر: مرکز دراسات الوحدة العربية
مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/04/01

تعداد صفحات: 352 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

نوشته های  از  مجموعه ای  ترجمة  کتاب  این  توضیحات: 
شخصی جامعه شناس آلمانی ماکس وبر در دورة بین 1906-

نامه های ارسال شده به او  اکثر پاسخ به  1917 می باشد که 
است و می تواند بازگوکنندة وضعیت آن زمان از حیث سیاسی 
و اجتماعی باشد. ماکس وبر )1864-1920(: استاد حقوق و 
آلمان  دانشگاه های  از  بسیاری  در  جامعه شناسی،  و  اقتصاد 
اقتصاد  از:  عبارت اند  آثار وی  از  برخی  و  است  بوده  وین  و 
اخالق  سرمایه داری،  روح  و  پروتستان  اخالق  جامعه،  و 

اقتصادی و ادیان جهانی.

نام کتاب: أفق یتباعد: من الحداثة إلى بعد ما بعد الحداثة
تا  مدرنیسم  از  می شود :  دور  که  اندازی  چشم  ترجمه: 

پست مدرنیسم
مؤلف: أمانی أبوحمة

ناشر: دار نینوی
مکان نشر: دمشق، سوریه

تاریخ نشر: 2014
چاپ: اول   مجلدات: 1

و  مدرنیته  تبیین  به  کتاب  این  در  نویسنده  توضیحات: 
انقالبی،  مفاهیم  از  برخی  انتقادی  بررسی  پست مدرنیته، 
مفهوم هولوکاست، مفهوم خشونت های اجتماعی علیه زنان، 
مفهوم ادبیات الکترونیکی و... پرداخته است. شایان ذکر است 
در موضوعات  و  بوده  زمینه  این  در  نویسنده متخصص  که 

مرتبط مقاالت و کتاب های متعدد نگاشته است.
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حقوقی(

نام کتاب: الخطاب و التأویل في المحاکمات األدبية و 
الفكرية

ترجمه: گفتمان و تاویل در محاکمات ادبی و فکری
مؤلف: وفاء سالوي

ناشر: النایا للدراسات و النشر و التوزیع
مکان نشر: سوریه

تاریخ نشر: 2014/04/16
تعداد صفحات: 655 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: أزمة القضاء المصري و حرية الصحافة و 
حقوق اإلنسان

ترجمه: بحران دستگاه قضایی مصر و آزادی مطبوعات و 
حقوق بشر

مؤلف: عبدالخالق فاروق
ناشر: مؤسّسة مؤمنون بال حدود للدراسات و األبحاث

مکان نشر: مغرب
تاریخ نشر: 2014/04/17
چاپ: اول   مجلدات: 1

توضیحات: این کتاب شامل مجموعه ای از مطالعات حقوقی 
و قانونی مربوط به سی سال گذشته می باشد تا بتواند راه 

عالجی برای بحران قوة قضائیه در حال حاضر و کاربردی 
کردن آن در زمینة احقاق حقوق مردم ارائه نماید. این کتاب 

از چهار فصل تشکیل شده است.
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره دهم
گزار

دینی(

نام کتاب: أثر المعتزلة في الفکر اإلسالمي الحدیث
ترجمه: تأثیر معتزله در اندیشة اسالمی مدرن

مؤلف: عمار بنحمودة  
ناشر: المرکز الثقافي العربي

مکان نشر: دبی، امارات
تاریخ نشر: 2014/04/22

تعداد صفحات: 270 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

الفکر  في  المنکر  عن  النهي  و  بالمعروف  األمر  کتاب:  نام 
اإلسالمي القدیم

ترجمه: امربه معروف و نهی ازمنکر در اندیشة اسالمی گذشته
مؤلف: فیصل سعد  

ناشر: المرکز الثقافي العربي
مکان نشر: دبی، امارات

تاریخ نشر: 2014/03/31
تعداد صفحات: 336 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1

به  مرتبط  مباحث  به  کتاب  این  در  نویسنده  توضیحات: 
پرداخته  روایات  آیات،  طریق  از  نهی ازمنکر  و  امربه معروف 

است.

نام کتاب: التقية في اإلسالم؛ دراسة موضوعية مقارنة على 
المذاهب الثمانية

بر  مقایسه ای  موضوعی  مطالعة  اسالم،  در  تقیه  ترجمه: 
مذاهب هشتگانه

مؤلف: عبداهلل نظام  
ناشر: مرکز الحضارة لتنمية الفکر اإلسالمي

مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/04/04

تعداد صفحات: 582 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1
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نام کتاب: التربية االسالمية و مشکالت المجتمع المعاصر
ترجمه: آموزش و پرورش اسالمی و مشکالت جامعه معاصر

مؤلف: محمود یوسف الشیخ  
ناشر: دارالفکر العربي

مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/04/15

تعداد صفحات: 276 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

       توضیحات: نویسنده در این کتاب به مشکالت جامعة 
خانگی،  خشونت  هویت،  ضعف  مانند   معاصر  اسالمی 
مذهبی،  افراط گرایی  بیکاری،  مشکل  نوجوانان،  بزهکاری 
اشاره  زیست  آلودگی محیط  تمدن،  انحطاط  تهاجم فکری، 
و  تظاهرات  و  این مشکالت  برجسته کردن علل  به  و  کرده 
پیامدهای آن، و راه حل های پیشنهادی برای غلبه بر آنها، از 

منظر تعلیم و تربیت اسالمی پرداخته است.

نام کتاب: الحضارة و الحداثة في الفکر العربي المعاصر
ترجمه: تمدن و تجدد در اندیشة معاصر عرب

مؤلف: جمعی از نویسندگان، حبیب اهلل بابائي، رضا خراساني
ترجمة، تحقیق: حسین صافي

ناشر: مرکز الحضارة لتنمية الفکر اإلسالمي 
مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/04/04

تعداد صفحات: 324 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

توضیحات: این کتاب شامل مجموعه مقاالتی از روشنفکران 
اسالمی  جریان های  مختلف  گروه های  از  و  عرب  جهان 
مختلف  زوایای  از  تجدد  و  تمدن  موضوع  به  که  می باشد 

پرداخته اند.
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره دهم
گزار

اإلسالمي؛  القانون  و  العظیم  القرآن  في  النسخ  کتاب:  نام 
دراسة نقدية لمفهوم النسخ و تأثیره

ترجمه: نسخ در قرآن کریم و قانون اسالمی؛ بررسی انتقادی 
مفهوم نسخ و تأثیر آن

مؤلف: لؤي فتوحي  
ناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون 

مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/04/07

تعداد صفحات: 368 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

به  انتقادی  رویکردی  کتاب  این  در  نویسنده  توضیحات: 
مفهوم نسخ در قرآن دارد و به بررسی نقش نسخ در قانون 
به  همچنین  او  می پردازد.  قرآن  نص  تاریخ  درک  و  اسالم 
دیدگاه اسالمی و غیر اسالمی در این زمینه اشاره می کند و 

به زوایای جدیدی در این زمینه می پردازد.

نام کتاب: بحوث فقهية معاصرة
ترجمه: پژوهش های فقهی معاصر

مؤلف: عبدالهادي الفضلي
ناشر: الغدیر للدراسات و النشر

مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/04/18

تعداد صفحات: 373 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: بناء مؤمن مثالي؛ مناهج االستدالل التي تتبناها 
السلفية التقليدية والمسلمون التقدميون

سلفی  که  استداللی  نمونه؛  شیوه  های  مؤمن  ایجاد  ترجمه: 
سنتی و مسلمانان مترقی اتخاذ کرده  اند

مؤلف: أدیس جودري  
ترجمة، تحقیق: معین اإلمام

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

تعداد صفحات: 320 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1
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نام کتاب: تعقبات ابن المنیر علی تفسیر الزمخشري
ترجمه: تعلیقات ابن منیر بر تفسیر زمخشری

مؤلف: عبدالفتاح الشین
ناشر: دارالفکر العربي

مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/04/14

تعداد صفحات: 368 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: ما طبع من مخطوطات مصادر التأریخ اإلسالمي و 
المؤلفة بین القرنین الثاني و الثاني عشر الهجریین

اسالم که  تاریخ  منابع  ترجمه:    نسخه  های خطی چاپ شده 
بین قرن دوم تا دوازده هجری نوشته شده

مؤلف: حسام الدین النقشبندي
ناشر: دار و مكتبة البصائر للطباعة و النشر و التوزیع

مکان نشر: عراق
تاریخ نشر: 2014/04/29

تعداد صفحات: 381 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

ـ  عند مالصدرا  الوجود  وهرم  المعرفة  مراتب  کتاب:  نام 
دراسة مقارنة

ترجمه: درجات شناخت و هرم وجود نزد مالصدرا ـ مقایسة 
تطبیقی

مؤلف: کمال إسماعیل لزیق
ناشر: مرکز الحضارة لتنمية الفکر اإلسالمي

مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/04/04

تعداد صفحات: 455 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره دهم
گزار

نام کتاب: مقصد العدل عند ابن تيمية؛ العدل الدیني و الدنیوي 
في النص و الواقع

ترجمه: مقصد )نهایت( عدالت نزد ابن تیمیه، عدالت دینی و 
دنیوی در متن و واقعیت

مؤلف: شعیب أحمد لمدی
ناشر: الشبكة العربية لألبحاث و النشر

مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/04/03

تعداد صفحات: 320 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

تو ضیحات: نویسنده در این کتاب بحث عدل از خالل اقوال 
و کلمات ابن تیمیه را تبیین کرده و کتاب خویش را به سه 
از زمینه های  فصل تقسیم نموده است. فصل اول: صحبت 
عدل، فصل دوم: بیان انواع عدل؛ عدل دینی و عدل دنیوی، 
نزد  عدالت  به  دستیابی  ابزار  مهم ترین  بیان  سوم:  فصل 

ابن تیمیه.

نام کتاب: موجز في طبيعة النص القرآني
ترجمه: خالصه ای در ماهیت متن قرآنی

مؤلف: شعیب أحمد لمدی
ناشر: الشبكة العربية لألبحاث و النشر

مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/04/03

تعداد صفحات: 127 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

توضیحات: نویسنده در این کتاب به منطقة ممنوعة نصوص 
با توجه به علم به ورودنداشتن در این  قرآنی ورود کرده و 
تفسیر  در  مفسران  برای  جدید  دریچه ای  دارد  قصد  زمینه  

قرآن بگشاید.
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نام کتاب: نسخة وكيع بن الجراح
ترجمه: نسخه وکیع بن الجراح

مؤلف: شعیب أحمد لمدی
ترجمة، تحقیق: فهد الحمودي

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

تعداد صفحات: 191 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

الدستوري  التأصیل  في  دراسات  المدينة؛  وثيقة  کتاب:  نام 
في اإلسالم

قانون  ریشة  درباره  مطالعاتی  منوره؛  مدینه  سند  ترجمه: 
اساسی در اسالم

مؤلف: جمعی از نویسندگان، عبداألمیر زاهد
ناشر: مرکز الحضارة لتنمية الفکر اإلسالمي

مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/04/04

تعداد صفحات: 252 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

توضیحات: این کتاب شامل موضوعاتی همچون مستند شهر: 
مطالعه ای در رابطه با مهم ترین شاخص های قانون اساسی، 
همزیستی مسالمت آمیز در پرتو اصول روزنامه نگاری شهری، 
اسالمی  سبک  به  انتقالی  عدالت  بومی سازی  شهر:  مستند 
مفاهیم  درگیری،  حل وفصل  روش های  از  یکی  به عنوان 
تمدن و پایه های دولت مدنی در یک شهر، شهروندی و سند 

چشم انداز و... می باشد.
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره دهم
گزار

نام کتاب: نقد نظرية المدار؛ إعادة رسم خارطة النظريات 
الغربية حول أصول الشريعة اإلسالمية

ترجمه: نقد تئوری مدار، از نو ترسیم نمودن نقشة تئوری های 
غربی دربارة ریشه های قوانین اسالمی

مؤلف: فهد الحمودي  
ترجمة، تحقیق: هیفاء بنت عبدالرحمن الجبري

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

تعداد صفحات: 190 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1
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فلسفی(

الروح  إنتقال  السابقة؛  الحياة  تذكر  و  التقمص  کتاب:  نام 
أم الذاكرة

گذشته،  زندگی  به یادداشتن  و  تازه  جسم  در  تناسخ  ترجمه: 
انتقال روح یا حافظه

مؤلف: لطیف إلیاس لطیف  
ناشر: خاص

تاریخ نشر: 2014/04/18
تعداد صفحات: 360 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1

بررسی  اول:  دارد. فصل  کتاب شش فصل  این  توضیحات: 
پیشینة تناسخ در ادیان باستانی، فصل دوم: بررسی پیشینة 
تناسخ در اسالم، یهودیت و مسیحیت، فصل سوم: بررسی 
فصل  اسالمی،  مختلف  مذاهب  و  فرق  در  تناسخ  پیشینه 
چهارم: رویکردی استقرایی به مسئلة تناسخ و سرنوشت روح، 
ششم:  فصل  معاصر،  نویسندگان  نزد  تناسخ  پنجم:  فصل 

تحلیل و جمع بندی.

نام کتاب: الهوية الثقافية؛ المفاهيم و األبعاد و القيم
ترجمه: هویت فرهنگی، مفاهیم و ابعاد و ارزش ها

مؤلف: علي أحمد مدکور  
ناشر: مكتبة لبنان ناشرون

مکان نشر: لبنان
تاریخ نشر: 2014/04/17

تعداد صفحات: 300 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره دهم
گزار

نام کتاب: بؤس الدهرانية؛ النقد االئتماني لفصل األخالق 
عن الدين

از  اخالق  جدایی  اعتباری  نقد  دنیاگرایی؛  بدبختی  ترجمه:   
دین

مؤلف: طه عبدالرحمن
ترجمة و تحقیق: مظاهر العجمي - محمدبن رضا اللواتي

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

تعداد صفحات: 188 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

فیلسوف  میالدی،  متولد 1944  عبدالرحمن  توضیحات: طه 
اخالق  و  زبان  فلسفة  و  منطق  در  متخصص  و  مراکشی 
می باشد. او یکی از برجسته ترین فیلسوفان و اندیشمندان در 

جهان اسالم از آغاز دهة هفتاد قرن بیستم است.

نام کتاب: دراسات في تاریخ علم الکالم و الفلسفة
ترجمه: مطالعاتی در تاریخ علم کالم و فلسفه

مؤلف: رشدي راشد
ترجمة و تحقیق: مصطفی النشار

ناشر: مرکز دراسات الوحدة العربية
مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/04/01

تعداد صفحات: 480 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

به مباحثی همچون علم  این کتاب  نویسنده در  توضیحات: 
تأثیر  اشعری،  مدرسة  جایگاه  الهیات،  دربارة  نکاتی  کالم، 
در  برابری  آن،  تکامل  و  عربی  بالغت  پیدایش  در  معتزله 
برابر قانون: زشتی دروغ انسان و خدا، هستی شناسی اشعری: 
ذات اولیه، بازاندیشی رابطة غزالی با اشاعره، کندی و معتزله: 
فارابی،  به سوی  کندی  از  آزادی،  و  خالقیت  الهی،  صفات 

کندی بین فلسفه و ریاضیات و... اشاره کرده است.
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نام کتاب: فلسفة بريغوجين الكايوسية؛ النشأة و التطور- 
دراسة تحليلية لعلم الالمتوقع

ترجمه: فلسفه پریگوگین آلکایوسی . پیدایش و سیر تکامل ـ 
مطالعه ای تحلیلی از علم غیرمنتظره

مؤلف: علي حسین الجابري
ناشر: دار و مكتبة البصائر للطباعة و النشر والتوزيع

مکان نشر: عراق
تاریخ نشر: 2014/04/29

تعداد صفحات: 232 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره دهم
گزار

بیوگرافی(

نام کتاب: المرأة في العصور الوسطى اإلسالمية
ترجمه: زن در قرون میانه اسالمی

مؤلف: غافن هامبلي
محمد  طلعت، حسن  أحمد  عثمان،  أحالم  تحقیق:  ترجمة، 

حسن، حمدي عبید
ناشر: الشبكة العربية لألبحاث و النشر

مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/04/03

تعداد صفحات: 656 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: جمهورية فیلتمان
ترجمه: جمهوری فلتمن

مؤلف: د. محمد احمد النابلسي
ناشر: دار الفرات

مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014

تعداد صفحات: 320 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

توضیحات: فلتمن، دیپلمات ارشد آمریکایی و معاون سیاسی 
سال های  در  او  است.  ملل  سازمان  دبیرکل  بان کی مون 
2004 تا 2008 سفیر آمریکا در لبنان بود. کارشناس مسائل 
شرق و غرب آسیاست و مدتی نیز در کنسولگری آمریکا در 
سرزمین های اشغالی فلسطین حضور داشته است. او دستیار 
ویژة سفیر آمریکا در تل آویو و کارشناس ارشد مسائل سیاسی 
انقالب  در  او  است.  بوده  نیز  تونس  در  آمریکا  اقتصادی  و 
آمریکا حضور  سفیر  به عنوان  لبنان  در  سال 2005  مخملی 

داشته که این کتاب به آن واقعه اشاره دارد.
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نام کتاب: قصص و حکایات و طرائف من عصر الديكتاتورية 
في سورية

در  دیکتاتوری  دوران  از  لطیفه هایی  و  داستان ها  ترجمه: 
سوریه

مؤلف: خطیب بدلة
ناشر: دار نون

مکان نشر: امارات
تاریخ نشر: 2014

تعداد صفحات: 176 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

توضیحات: خطیب بدلة ادیب و نویسنده سوریه ای در استان 
ادلب در سال 1952 به دنیا آمد. او مدرک کارشناسی در علوم 
اقتصادی از دانشگاه حلب در سال 1976دارد و مجموعه های 

مختلف داستانی و طنز نوشته است.

نام کتاب: مكتبة االسكندرية ..فک طالسم اللغز
ترجمه: کتابخانة اسکندریه .. رمزگشایی طلسم های پازل

مؤلف: بابلو دی جیفنوا
ترجمه: علی إبراهیم منوفی

ناشر: المرکز القومی للترجمه
مکان نشر: قاهره، مصر

تاریخ نشر: 2014
تعداد صفحات: 422 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: المستشرقون
ترجمه: مستشرقان

مؤلف: جان دي جاک واردنبرغ
ترجمة، تحقیق: أنیس عبدالخالق محمود
ناشر: المؤسسة العربية للدراسات و النشر

مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/04/29

تعداد صفحات: 126 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره دهم
گزار

النهضة 1319هـ  الشرق في عصر  الملک سعود،  کتاب:  نام 
1902م – 1388ق 1969م

ترجمه: پادشاه سعود؛ شرق در دوران انقالب 1319ق 1902 
– 1388ق 1969

مؤلف: بنوا میشان  
ناشر: الدار العربية للموسوعات

مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/04/07

تعداد صفحات: 632 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

توضیحات: نویسنده در این کتاب به سیرة زندگی ملک سعود 
پادشاه  مقتدرترین  به عنوان  آن  محتویات  و  مختلف  ابعاد  و 

سعودی پرداخته است.

الشخصية  السيرة  من  صحائف  داعية؛  سيرة  کتاب:   نام 
للمفكر الشهيد عبدالزهراء عثمان محمد )عزالدين سليم(

زندگی  از  مختصری  تاریخچة  مبلغ،  یک  بیوگرافی  ترجمه: 
متفکر شهید عبدالزهرا عثمان محمد )عزالدین سلیم(

مؤلف: عبدالزهرة کاظم سمحاق
ناشر: دار و مكتبة البصائر للطباعة و النشر و التوزيع

مکان نشر: عراق
تاریخ نشر: 2014/04/18

تعداد صفحات: 383 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

عزالدین  به  معروف  محمد  عثمان  عبدالزهراء  توضیحات: 
سالم یکی از فعاالن دینی و سیاسی کشور عراق می باشد که 
تألیفات متعددی نیز دارد. او یکی از مؤسسان حزب الدعوه، 
رئیس  و  عضو  عراق،  اسالمی  انقالب  عالی  شورای  عضو 

سابق شورای حکومتی عراق و... بوده است.
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الدكتور  مذكرات  الوزراء؛  رئاسة  في  طبيب  کتاب:  نام 
مهاتير محمد

ترجمه: دکتری در پست نخست وزیری؛ خاطرات دکتر مهاتیر 
محمد

مؤلف: مهاتیر محمد
ترجمة، تحقیق: أمین األیوبي

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

تعداد صفحات: 992 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

20ژوئن   متولد  محمد  محاضر  یا  محمد  مهاتیر  توضیحات: 
سال های  بین  در  مالزی  نخست وزیر  چهارمین  1925م، 
حساب  به  دوره  طوالنی ترین  که  است  بوده   2003-1981

می آید.

الحركة  في  أثرهم  و  بغداد  في  خراسان  علماء  کتاب:  نام 
الفكرية

ترجمه: دانشمندان خراسان در بغداد و تأثیر آن ها در جنبش 
فکری

مؤلف: رفاة تقي الدین
عدنان  مكتبة  التوزیع،  و  النشر  و  للطباعة  ناشر: دارالرافدین 

للطباعة و النشر و التوزیع
مکان نشر: لبنان

تاریخ نشر: 2014/04/08
تعداد صفحات: 512 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: قبيلة خوالن بن عمرو و دورها في تاریخ العرب
ترجمه: قبیله خوالن بن عمر و نقش آن در تاریخ عرب

مؤلف: شاکر مجید کاظم  
ناشر: دارالرافدین للطباعة و النشر و التوزیع

مکان نشر: لبنان
تاریخ نشر: 2014/04/08

تعداد صفحات: 336 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1
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نام کتاب: غاندي.. رسالة الالعنف و التسامح
ترجمه: گاندی.. پیام نبودن خشونت و مدارا

مؤلف: رامي عطا صدیق
ناشر: جداول للطباعة و النشر و التوزیع

مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/04/01

تعداد صفحات: 130 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

 1869( گاندی  مهاتما  زندگی  شامل  کتاب  این  توضیحات: 
- 1948 م(، رهبر معروف هندیان و برجسته ترین شخصیت 
در استقالل هند از بریتانیا می باشد و با تمرکز بر نظریات و 
ایده های گاندی به ارائة مواضع او در مبارزه علیه بی عدالتی، 

ظلم و ستم و برده داری پرداخته است.

قطار  في  رحلة  محطات  الذاكرة؛  زوايا  من  کتاب:  نام 
العروبة

قطار  در  کنار حافظه،  ایستگاه های سفر  و  از گوشه  ترجمه: 
عرب گرایی

مؤلف: کلوفیس مقصود
ناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون 

مکان نشر: بیروت، لبنان
تاریخ نشر: 2014/04/22

تعداد صفحات: 480 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: موسوعة المفكرين و األدباء العراقيين
ترجمه: دائرةالمعارف متفکران و نویسندگان عراقی 

مؤلف: حمید المطبعي
عدنان  مكتبة  التوزیع،  و  النشر  و  للطباعة  ناشر: دارالرافدین 

للطباعة و النشر و التوزیع
مکان نشر: لبنان

تاریخ نشر: 2014/04/08
تعداد صفحات: 2638 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 4
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نام کتاب: موسوعة البيوتات العلمية بدمشق
ترجمه: دائرةالمعارف خانه های علمی دمشق

مؤلف: محمد مطیع الحافظ
ناشر: دارالفکر المعاصر

مکان نشر: دمشق، سوریه
تاریخ نشر: 2014/03/24

تعداد صفحات: 2814 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 4

توضیحات: نویسنده در این کتاب به زندگی عالمانی که در 
دمشق از قرن اول اسالمی تا پایان قرن نهم سکونت داشته، 
اشاره کرده است و همچنین به مدارس وقف شده برای علوم 

شرعیه نیز اشاره کرده است.
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اقتصادی(

نام کتاب: إدارة التسويق العالمي
ترجمه: مدیریت بازاریابی جهانی

مؤلف: وارین ج. کیجان  
ناشر: مكتبة لبنان ناشرون

مکان نشر: لبنان
تاریخ نشر: 2014/04/17

تعداد صفحات: 814 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: اإلقتصاد الكلي؛ المبادئ األساسية والتطبيقات 
واألدوات

کاربردی،  برنامه های  اساسی،  اصول  کلی؛  اقتصاد  ترجمه: 
ابزار و تجهیزات

مؤلف: أوسیلفان، شفرین، بیریز  
ناشر: مكتبة لبنان ناشرون

مکان نشر: لبنان
تاریخ نشر: 2014/04/07

تعداد صفحات: 540 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: ركائز اإلدارة اإلستراتيجية
ترجمه: ارکان مدیریت استراتژیک

مؤلف: جیه. دافید هانجر، توماس إل. ویلین
ناشر: مكتبة لبنان ناشرون

مکان نشر: لبنان
تاریخ نشر: 2014/04/17

تعداد صفحات: 282 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1
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نام کتاب: صناعة القرار
ترجمه: تصمیم گیری

مؤلف: روبي ستاینهاوس
ناشر: مكتبة لبنان ناشرون

مکان نشر: لبنان
تاریخ نشر: 2014/04/17

تعداد صفحات: 180 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: قرن من التسویق 
ترجمه: یک قرن از بازاریابی

مؤلف: جیرمي کوردي  
ناشر: عالم الکتب

مکان نشر: ریاض، عربستان سعودی
تاریخ نشر: 2014/03/27

تعداد صفحات: 334 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1

نام کتاب: كيف تبرع في إدارة المشروعات
ترجمه: چگونگی بخشش در مدیریت پروژه ها

مؤلف: ستیفن بارکر، روب کول
ناشر: مكتبة لبنان ناشرون

مکان نشر: لبنان
تاریخ نشر: 2014/04/17

تعداد صفحات: 182 صفحه
چاپ: اول   مجلدات: 1
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رسانه(

نام کتاب: االخراج الصحفي الحدیث
ترجمه: کارگردانی مطبوعات مدرن

مؤلف:  تیسیر احمد ابوعرجة
ناشر: دارالمسیره
مکان نشر: اردن

تاریخ نشر: 2014
تعداد صفحات: 224 صفحه

چاپ: اول   مجلدات: 1

در ادامه به ارائة چند گزارش از مهم ترین کتاب های این ماه می پردازیم:
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الدار  مهم  چاپ شدة  کتاب های  از  یکی     
م   2014 سال  در  ناشرون  للعلوم  العربية 
در بیروت، کتاب »عرب و ایرانیان و روابط 
رضوان  را  حاضر«  حال  در  ایرانی   - عربی 

السید متفکر لبنانی نوشته است.
نویسنده در این کتاب با توجه به گستردگی 
روابط ایدئولوژیکی، جغرافیایی و سیاسی بین 
دو کشور در طول تاریخ فقط به روابط حال 
حاضر بین دو کشور پرداخته است. او در این 
سیاست های  شناسایی  پی  در  فقط  کتاب 
ایران در قبال اعراب از ابتدای دورة خاتمی تا 

سه ماهة اول سال 2013 میالدی می باشد. 
نویسنده کتاب خود را به شش فصل تقسیم 
عنوان»اعراب  با  اول  فصل  است.  نموده 
مدنی«  جامعة  و  اسالم  دولت،  ایران:  و 
روابط صد سالة بین ایران و مصر از خالل 
نظرسنجی ها و تجارب سیاسی میان این دو 
مقایسة  به  و  است  کرده  بررسی  را  کشور 
کرده  اشاره  آن  بین المللی  و  منطقه ای  آثار 
با عنوان  او در فصل دوم کتاب خود  است. 
»شیعه و سنی: تنش، حد و سرانجام آن« به 
با کشورهابی عربی  ایران  تار  و  تیره  روابط 

 العرب و اإليرانيون و العالقات العربية - اإليرانية في الزمن الحاضر

عرب و ایرانیان و روابط عربی - ایرانی در حال حاضر
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کشورهای  در  ایران  دخالت های  پی  در 
اشغال  از  بعد  ایران در عراق  و نقش  عربی 
دخالت  و  آمریکا  متحده  ایالت  توسط  آن 
مستقیم ایران در لبنان و سوریه اشاره نموده 
است. فصل های بعدی کتاب وی با عناوین 
»ایران و همسایگان عرب«، »نفوذ ایران در 
همکاری  شورای  و  »ایران  عربی«،  منطقة 
خلیج فارس و تحوالت در عراق، سوریه و 
یمن« و »در روابط عربی - ایرانی تنش ها 
و آالت آن« می باشد. نکتة حائز اهمیت این 
و  ایران  بین  اختالفات  باالگرفتن  که  است 

کشورهای عربی بعد از سال 2005 میالدی 
می باشد و علت آن هم استفادة ایران از زور 
در تقسیم و تکه تکه شدن در عراق، سوریه، 
لبنان، بحرین و یمن، به ویژه پس از انقالب 
در سوریه علیه رژیم بشار اسد در دو سال و 

نیم اخیر می باشد.
این کتاب در قطع وزیری، در 176 صفحه 
در تاریخ 2014/04/22م در بیروت، لبنان به 

چاپ رسیده است.
منبع: 

http://www.altahrir.com
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   یکی از کتاب های چاپ شدة مهم الشبكة 
العربية لألبحاث و النشر در سال 2014 م 
در لبنان، کتاب »سلفیة جهانی، جنبش های 
تغییر«  حال  در  جهان  در  معاصر  سلفی 
جمع آوری شدة رول مییر می باشد که محمد 

محمود التوبة به عربی ترجمه کرده است.
این کتاب حاصل  کنفرانس )سلفیه به عنوان 
جنبشی فراملی( است که گروهی از مهم ترین 
محققان و متخصصان در حوزة سلفیه اعم از 
عرب و غیر عرب تشکیل داده اند و به بحث 
موضوعات  مهم ترین  با  رابطه  در  بررسی  و 

سلفیه  عقائد  مانند  سلفیه  حوزة  در  مطرح 
ارتباط  تبراء،  و  توالء  به  مربوط  مسائل  و 
با  آنها  ارتباط  میزان  سیاست،  با  سلفی ها 
سلفی  پدیدة  نهی ازمنکر،  و  امربه معروف 
آن  تفاوت های  و  نمادها  و  انتشار  جهادی، 
از جنبش  تأثیر جهانی  با سلفی های سنتی، 

سلفی و... پرداخته است.
در  مهم  مقالة  هیجده  شامل  کتاب  این 
مختلف  نویسندگان  از  مختلف  موضوعات 
مخاطبان  به  فصل  پنج  در  که  می باشد 
موضوعات  این  از  برخی  است.  شده  ارائه 

 السلفية العالمية؛ 
      الحركات السلفية المعاصرة في عالم متغير

سلفی گری جهانی، 
جنبش های سلفی معاصر در جهان در حال تغییر
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عبارت اند از: ماهیت اندیشه و عمل سلفیون/ 
تأثیر آن  و  البانی  ناصرالدین  بیرنارد هیکل، 
الکروا،  ستیفان  معاصر/  سلفی  تشکیل  بر 
ابو محمد  ایدئولوژی،  در  و دشمنی  دوستی 
جهاد  سلفی  ویجمیکرز،  جاویس   / مقدسی 
فکری  ریشه های  دربارة  نکاتی  شیعیان:  و 
سلفیه  شتاینبیرغ،  غیدو   / شیعیان  ضد 
مریم   / حدیث  اهل  جنبش  پاکستان:  در 
اسالمی  عقیدة  دربارة  سلفی  نقد  ابوالذهب، 
و اختالف و مشکل اسالم سیاسی در سودان 
معاصر / نوح سالومون، تقابل ایدئولوژی ها و 
تضاد در جنبش سلفی در اندونزی / نورهیدی 
حسن، امربه معروف و نهی ازمنکر مبدأ عمل 
/رول  مصر  اسالمی  گروه  حالت  اجتماعی، 
/خالد  فلسطین  در  مییر، تشکیالت سلفیون 

انقالبیون؟  یا  جهادگران  سلفی ها  الحروب، 
جهادی  سلفیان  بحث  هیغهامر،  توماس   /
و  افراط گرایی  و  تکفیر  و  استراتژی  دربارة 
سرنوشت  به  احساس  و  انتحاری  بمب های 
جهان و پایان آن / روفن باز، نقد ابومصعب 
سوری از سلفیان در گروه جهادی / برینیار 
لیا، سلفیه در فرانسه، ایدئولوژی و شیوه ها و 
جاذبه های  ادراوی،  علی  محمد   / تناقضات 
مسلمان  جوانان  و  سلفیان  اصیل،  اسالم 

انگلستان /صلدق حامد و... .
این کتاب در قطع وزیری، در 621 صفحه 
در تاریخ 2014/04/03م در بیروت – لبنان 

به چاپ رسیده است.
منبع: 

http://alwahabiyah.com
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مرکز  مهم  چاپ شدة  کتاب های  از  یکی     
در  م   2014 سال  در  للدراسات  الجزیره 
در  مطالعه ای  حق:  »صاحبان  کتاب  قطر، 
علي  شدة  نوشته  اسالمی«  گروه های  نقد 

عبدالرحیم أبومریم است.
از  انتقاد  در  کتاب  این  نگارش  در  نویسنده 
مختلف  حوزة  سه  از  اسالمی  گروه های 
مفاهیم  اول  حوزه  است.  نموده  استفاده 
همچون  مباحثی  او  است.  اقتصادی 
بازار  انحصار،  از  جلوگیری  رقابت،  اهمیت 

در  و  کرده  بیان  را  آزاد  بازار  و  مقیاس پذیر 
کار  و  مفاهیم  این  بین  مقایسه ای  ادامه، 
و  اسالمی  جامعة  در  اسالمی  گروه های 
آن  بازتاب  و  تغییرات  به  آنان  تمایل  میزان 
در جامعه و میزان توانایی آنان برای تصحیح 
دوم  حوزة  است.  نموده  بیان  را  خود  مسیر 
مباحثی  به  که  می باشد  روانشناسی  مفاهیم 
گروه ها،  این  تشکیل  انگیزه های  همچون 
با  گروه  یک  اعضای  بین  روابط  ماهیت 
وابستگی  مانند  مختلف  مفاهیم  در  یکدیگر 

صاحبان حق: مطالعه ای در نقد گروه های اسالمی

أصحاب الحق: دراسة في نقد الجماعات اإلسالمية 
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و وفاداری، ایجاد معیارهایی برای شناسایی 
دوستان و دشمنان پرداخته که هدف از این 
بر  مفاهیم  این  درصدی  چند  بررسی  بحث 
گروه های اسالمی و میزان تأثیرگذاری آنان 
بر جامعة مسلمانان است. حوزة سوم مفاهیم 
ادراک حق مطلق  امکان  نداشتن  و  فلسفی 
توسط عقل بشری در محسوسات و معنویات 
و به طور کلی در هر مطلبی که توسط ذهن 

برداشت می شود.
نویسنده پیرو استفاده از این سه حوزه، کتاب 
را به چهار فصل تقسیم نموده است. نویسنده 
در فصل اول با عنوان »دیکتاتوری تنظیم: 
مشکالت ایدئولوژی اصالحی همه جانبه نزد 
نمونه های  ارائة  پی  در  اسالمی«  گروه های 
این  با  رابطه  در  معاصر  تاریخ  از  واقعی 
این  اینکه  از  اعم  است،  دیکتاتوری  نوع 
باشد مانند  ایده و فکر  دیکتاتوری در حوزة 
به ویژه  فارس،  خلیج  بر  وهابی  فکر  کنترل 
باشد  جامعه  سطح  در  یا  سعودی  عربستان 
در  یا  ترکیه  در  گولن  فتح اهلل  جنبش  مانند 
انقالب  پیروزی  مانند  باشد  قدرت  حوزة 
در  اخوان المسلمین  و  ایران  در  اسالمی 
مصر و جنبش اسالمی در سودان. نویسنده 
که  می دارد  بیان  نمونه ها  این  بیان  از  پس 
وفق  بر  را  جامعه  دارد  سعی  گروهی  هر 
تفکرات خود سوق دهد که این همان رفتار 
و  رقابت  از  مانع  که  می باشد  انحصارطلبانه 

پیشرفت در جامعه می شود و جامعه فقط بر 
وفق تفکرات گروه حاکم شکل می گیرد.

مباحث  به  دوم  فصل  در  نویسنده 
گروه های  تأسیس  دالیل  و  روان شناسانه 
بیان می دارد که  و  اشاره  مختلف مسلمانان 
به طور کلی دو زمینه در تأسیس گروه های 
زمینه های   .1 دارد:  وجود  مسلمان  مختلف 
درک  به  که  می باشد  )ایدئولوژی(  فکری 
جامعه  خارجی  و  داخلی  روابط  از  گروه  این 
یا  سیاست،  یا  مذهب،  با  مرتبط  مسائل  در 
 .2 دارد.  ارتباط  دیگر  مختلف  جنبه های 
زمینه های محیطی می باشد که انسان در آن 

فعالیت می نماید.
"ایدئولوژی  عنوان  با  سوم،  فصل  در 
گروه های اسالمی از طریق فلسفة نسبیت"، 
نویسنده به بیان مفهوم حق مطلق و نسبی 
یا حقیقت مطلق و مفهوم ایدئولوژی و تأثیر 
این مفاهیم بر واقعیت گروه های اسالمی در 
در  می دارد  بیان  و  می پردازد  اسالم  جهان 
چند مشکل  با  مطلق  پذیرفتن حق  صورت 
در  بن بست  جمله  از  شد،  خواهیم  روبه رو 
اجتهاد  و  انتقاد  متوقف کردن  خاطر  به  فکر 
یا رفتن حکومت به سوی ظلم به مردم به 
بر  محقق  ازاین رو،  نگرش ها.  تحمیل  دلیل 
ادعای  نمی تواند  گروهی  هیچ  که  است  آن 
حق بودن را داشته باشد مگر آنکه به اجماع 
مردم آن گروه را پذیرفته باشند یا غالب به 
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صورت اختیاری آن را اختیار کرده باشند.
کتاب،  چهارم  فصل  در  نهایت  در  نویسنده 
به  حکومت«  و  »اسالمگرایان  عنوان  با 
انگیزه های روانی اسالم گرایان برای رسیدن 

به قدرت می پردازد.

این کتاب در قطع وزیری، در 134 صفحه 
در سال 2014 م در دوحه - قطر به چاپ 

رسیده است.
منبع: 

http://studies.aljazeera.net
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مهم  چاپ شدة  کتاب های  از  یکی    
البحوث  و  للدراسات  اإلمارات  مركز 
امارات،  در  م   2014 سال  در  االستراتيجية 
کتاب »جنگ های آینده در قرن بیست ویکم 

« نوشتة محققان مرکز می باشد.
حاکی  موجود  شواهد  و  انجام شده  مطالعات 
چندان  نه  آینده  در  که  است  مطلب  این  از 
نخواهیم  سنتی  جنگ های  شاهد  دیگر  دور 
جنگ ها  تکنولوژی  پیشرفت  با  بلکه  بود، 
بعد تازه ای به خود گرفته اند و همگی از راه 
دور هدایت خواهند شد. در این میان، مرکز 
البحوث االستراتيجية  للدراسات و  اإلمارات 
سمیناری  ابوظبی  در  گذشته  سال  در 
بود  برگزار کرده  عنوان  با همین  بین المللی 
کرده  شرکت  آن  در  برجسته  افرادی  که 

بودند. 
این کتاب که حاصل سمینار مذکور می باشد، 
شکل ها  و  امکانات  رصد   به  کلی  طور  به 
و ابزارهای ممکن برای جنگ های آینده در 
البته شایان ذکر است  جهان پرداخته است. 
که جنگ در هیچ زمانی عملی پسندیده به 
شمار نیامده و عملی بسیار زشت در محقق 
کتاب  این  ازاین رو،  است.  اهداف  کردن 
استراتژیک  گزینه های  بررسی  به  همچنین 
ایجاد  راه های  از جنگ ها و  برای جلوگیری 
بروز  صورت  در  خوب  مدیریت  توانایی 
مشکل و پیدا کردن راه حل های بازدارنده به 
جهت تعادل بین نیروها و دستیابی به امنیت 
جهان  سراسر  در  مردم  همة  برای  پایدار 

پرداخته است.

جنگ های آینده در قرن بیست ویکم

الحروب المستقبلية في القرن الحادي و العشـرين
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این کتاب به چهار بخش تقسیم شده است. 
"تهدیدهای  عنوان  با  کتاب  اول  بخش 
جنگ"  از  ظهور  حال  در  ماهیت  و  معاصر 
جنگ  همچون  مباحثی  به  که  می باشد 
تروریسم  یکم:  و  بیست  قرن  در  نامتقارن 
بین المللی، شورش، جنگ هواپیماهای بدون 
سرنشین، جنگ های فضای مجازی: ابزار و 

روش های جدید دفاع پرداخته است.
و  دفاعی  مباحث  به  دوم  بخش  در  مرکز 
و  دفاع  در  نوآوری  عنوان"  با  اطالعاتی 
اطالعات" پرداخته و ضمن اشاره به تجارب 
گذشته در این زمینه ها به روند تکنولوژی در 

آینده نیز اشاره کرده است.
بخش سوم با عنوان" آثار جنگ های سیاسی 
و مدنی در آینده" به مباحثی همچون نقش 

بخش خصوصی در امور دفاعی: چالش ها و 
و شرکت ها، ظهور  دولت ها  برای  فرصت ها 
بیست ویکم  قرن  جنگ های  در  هم پیمانان 

و... پرداخته است.
فصل آخر کتاب با عنوان "جنگ و نظم در 
خاورمیانه" می باشد که دو مبحث 1. گرایش 
نیروهای  از  مؤثر  استفادة  وحدت:  سوی  به 
قرن  در  جنگ  آیندة   .2 فارس  خلیج  عرب 

بیست ویکم: مدل خاورمیانه پرداخته است.
377 صفحه  در  وزیری  قطع  در  کتاب  این 
در سال 2014 م در امارات به چاپ رسیده 

است.

منبع: 

http://www.ecssr.com/ECSSR

جنگ های آینده در قرن بیست ویکم
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مركز  مهم  چاپ شدة  کتاب های  از     یکی 
دراسات الوحدة العربية در سال 2014 م در 
لبنان کتاب »آب های عربی از نیل تا فرات: 
علیان  را  محیطی«  خطرهای  و  چالش ها 

محمود علیان نوشته است.
مسئلة کمبود آب یکی از چالش های عمده و 
استراتژیک بزرگ جهان عرب می باشد؛ زیرا 
بسیاری از چاه ها و آب های زیرزمینی موجود 
در  یا  شده  خشک  عربی  سرزمین های  در 
مواقعی که سرمنشأ آب های جاری مثل نیل 
و فرات کشورهای غیر عربی می باشند، این 
اما  شده اند.  متوسل  باج خواهی  به  کشورها 

چالش مهم در این میان نبود ثبات سیاسی 
و اجتماعی، اقتصادی و امنیتی از یک سو و 
سیاسی  و  اقتصادی  جاه طلبی های  گسترش 
در کشورهای باالدست یا راهرو)کشورهایی 
که مسیر آب ابتدا از آنها می گذرد( از سوی 

دیگر است.
تهدیدات  بررسی  به  کتاب  این  ازاین رو، 
موجود در رابطه با آب های کشورهای عربی 
قانونی  علی الخصوص  مختلف  جنبه های  از 
پرداخته و به خصوص در رابطه با دولت هایی 
که کنترل جریان آب رودخانه های اصلی را 
در دست گرفتند مانند اتیوپی دربارة رود نیل 

 المياه العربية من النيل إلی الفرات: التحديات و األخطار المحيطة

آب های عربی از نیل تا فرات: چالش ها و خطرهای محیطی
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اسرائیل  یا  فرات  رودخانة  دربارة  ترکیه  و 
به  فلسطین  و  اردن  لبنان،  آب های  دربارة 

بحث پرداخته است.
این کتاب شامل شش فصل عالوه بر معرفی 
می باشد.  نتیجه گیری  و  خالصه  و  کلی 
عناوین فصل های کتاب عبارت اند از: فصل 
دوم:  فصل  مفاهیم«،  و  »اصطالحات  اول: 
مسئلة  دربارة  بین المللی  قوانین  »موقعیت 
غیر  کشورهای  در  آب  مشکالت  و  آب 
میان  آب  »مشکالت  سوم:  فصل  عربی«، 
سوریه و عراق از یک سو، ترکیه و ایران از 
سوی دیگر«، فصل چهارم: »مشکالت آب 

پنجم: »تالش  اتیوپی«، فصل  و  بین مصر 
اعراب  آب  کنترل  برای  صهیونیست ها 
ششم:  فصل  و  لبنان«  اردن،  فلسطین،  در 
خلیج  حوزة  کشورهای  در  آب  »مشکالت 

فارس شورای همکاری«.
این کتاب در قطع وزیری، در 240 صفحه 
در تاریخ 2014/04/01م در بیروت - لبنان 

به چاپ رسیده است.

منبع: 

http://www.caus.org.lb
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مركز  مهم  چاپ شدة  کتاب های  از  یکی 
سال  در  والنشر  لألبحاث  العربية  الشبكة 
بیداری  گفتمان  کتاب  لبنان،  در  م   2014
موقعیت  از  رویکرد  سعودی؛  عربستان 
عربستان از سکوالریسم، دموکراسی و روش 
د.  تالش  حاصل  عقدی«  و  فقهی  مخالف 

محمد بو هالل می باشد.
گفتمان  مطالعة  به  کتاب  این  در  نویسنده 
پرداخته؛  آن  علمی  تحلیل  و  بیداری 
مکانیسم های  و  محتویات  بر  به طوری که 
کارکردی این گفتمان وقوف پیدا کند؛ زیرا 
اکثر  در  توانسته  فکری  و  دینی  گروه  این 
سعودی  عربستان  در  مذهبی  صحنه های 
ورود نماید و به صورت محوری اساسی در 
حیات فکری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 

مردم تأثیر بگذارد.
همچنین با توجه به رشد سریع این جنبش 
ارتباطی  وجود  و  اسالمی  کشورهای  در 
گروه ها  این  طرفداران  بین  چندوجهی 
در  تأثیرگذاشتن  و  مختلف  کشورهای  در 
جنبه های مختلف زندگی اجتماعی و فردی 
کند  جلب  خود  به  را  دانشمندان  نظر  افراد، 
این  منشأ  به  نگاهی خاص  تا  و سبب شود 
و  اجتماعی  فکری،  دارایی های  و  تفکر 
نفوذ  گسترش  با  به ویژه  آن  تکامل  مراحل 
خود در دو دهة گذشته به مناطق زیادی از 

جهان اسالم داشته باشند.
ازاین رو، نویسنده در این کتاب سعی نموده 
دینی  مقوله های  از  اثرپذیری  بدون  است 
یا  جوانان  جذب  در  روزافزون  رشد  مانند 

گفتمان بیداری عربستان سعودی؛ 
بررسی مواضع آن از سکوالریسم، دموکراسی و 

مخالف های فقهی و عقدی

خطاب الصحوة السعودية مقاربة لموقفها من 
العلمانية و الديمقراطية و المخالف الفقهي و العقدي 
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شکست  تجارب  مانند  اجتماعی  و  سیاسی 
بنگرد  گفتمان  این  به  از کشورها  برخی  در 
این گفتمان  آنها  براساس روش و اعمال  و 

را تحلیل نماید.
ازاین رو، نویسنده اقوال بزرگان این گفتمان 
المحمود،  عبدالرحمن  الحوالی،  سفر  مانند 
ناصر العمر، عبدالعزیز عبداللطیف، عبدالعزیز 
الطریفی، رقیه االرب، ابراهیم السکران، فهد 
الکریم  العبد  فؤاد  الهبدان،  محمد  العجالن، 
جمع آوری  بیداری  گفتمان  زمینة  در  را  و... 
تقسیم  بخش  پنج  به  را  کتاب  و  کرده 
فکری  تمایالت  مطالعة   .1 است:  نموده 
جنبه های  با  آشنایی   .2 بیداری،  گفتمان 
بیداری  گفتمان  در  عقدی  مباحث  از  مهم 
به خصوص دربارة دو فرقة اشاعره و شیعه، 

3. تحلیل اهم مباحث فقهی درخور شمارش 
در گفتمان بیداری، 4. رصد مواضع بزرگان 
گفتمان بیداری در رابطه با سکوالر و مفاهیم 
مندرج در آن، 5. نتیجة حاصل از قرائت در 
گفتمان بیداری )که این گفتمان در مقایسه 
و  متعادل تر  اسالمی  گفتمان های  دیگر  با 

جامع تر است(.
این کتاب در قطع وزیری، در 198 صفحه 
در سال 2014/04/03 م در بیروت – لبنان 

به چاپ رسیده است.

منبع: 

http://majles.alukah.net
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   یکی از کتا ب های چاپ شدة مهم انتشارات 
دارالمسيرة در سال 2014 م در اردن، کتاب 
حاصل  ارتباطات«  و  اطالعات  »فناوری 

تالش منال هالل المزاهرة می باشد.
با توجه به اهمیت فناوری و مراحل توسعة 
اطالعات و ارتباطات، نویسنده در این کتاب 
به  مربوط  مباحث  از  بسیاری  نموده  تالش 
جهت  به  را  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 

افزایش دانش محققان پوشش دهد. 
نموده  تقسیم  بخش  چهار  به  را  کتاب  او 
که  دارد  فصل  سه  کتاب  اول  بخش  است: 
ارتباطات  کلی  مفاهیم  دربارة  اول  در فصل 
بین  تفاوت  و  آن  معنای  و  آن  پیامدهای  و 
او  است.  گفته  سخن  اطالعات  و  ارتباطات 
در فصل دوم کتاب دربارة انقالب ارتباطات 
بحث نموده و در فصل آخر از این بخش به 

با فناوری  رابطه  بیان نظریات توضیحی در 
اطالعات به دلیل توسعة استفاده از ارتباطات 

و رسانه پرداخته است.
بخش دوم کتاب شامل چهار فصل می باشد. 
در فصل اول از این بخش به ارائة مباحثی 
اجزای  و  تکامل  مراحل  کامپیوتر،  دربارة 
فصل  در  او  می پردازد.  و...  کامپیوتر  اصلی 
و  آن  انواع  و  تلکس  فناوری  مقولة  به  دوم 
است.  پرداخته  آن  مزایای  و  استفاده  موارد 
او در دو فصل بعدی این بخش به مباحث 
مربوط به فناوری فیبر نوری، انواع، مزایا و 
طیف  و  مایکروویو  تکنولوژی  آنها،  معایب 
ویژگی ها،  تعریف،  نظر  از  الکترومغناطیسی، 
انواع و برنامه های کاربردی آن اشاره کرده 

است.
بخش سوم کتاب سه فصل دارد که در فصل 

تكنولوجيا االتصال و المعلومات]

فناوری اطالعات و ارتباطات
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ماهواره ای،  تکنولوژی  از  بخش  این  اول 
تعریف آن، نحوة پیدایش، اجزای آن، انواع، 
آنان،  ویژگی های  و  سیستم ها  خدمات، 
ایستگاه های زمینی برای ماهواره ها، انواع و 
انواع شبکه های  اجزای سازنده و خدمات و 
ماهواره ای سخن به میان آورده و در فصل 
بعدی دربارة تلویزیون،  انواع آن و تکنیک ها 
و خدمات آن بحث نموده و در فصل آخر این 
دیجیتال  تصویربرداری  تکنولوژی  از  بخش 
انواع و تفاوت ها و مزایا و معایب آن سخن 

گفته است.
تکنولوژی  به  کتاب،  پایانی  بخش  در  او 
اینترنت، منشأ و تاریخ، ویژگی ها، مهم ترین 
ارائه شده توسط اینترنت، تکنولوژی  خدمات 
و  توسعه  مراحل  الکترونیکی  روزنامه نگاری 
انتشار  معمولی،  روزنامه نگاری  با  آن  تفاوت 

دربارة  همچنین  اینترنت،  طریق  از  روزنامه 
الکترونیکی،  رسانه های  ویژگی های  و  مزایا 
جهان  در  الکترونیکی  رسانه های  واقعیت 
ارتباطات،  عرب، جرایم فناوری اطالعات و 
و  بین المللی  سطح  در  درمان  روش های 
تالش های عربی و بین المللی برای مبارزه 
اطالعات  و  ارتباطات  فناوری  آثار  آن،  با 
آثار منفی ایجاد شده توسط فناوری  مدرن، 
روانی  پیامدهای  آثار  ارتباطات،  و  اطالعات 
از  بسیاری  و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 

موارد دیگر پرداخته است.
این کتاب در قطع وزیری، در 448 صفحه در 
سال 2014 م در اردن به چاپ رسیده است.

منبع: 

http://www.massira.jo
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زمان: 14- 15/ ژوئن / 2014
مکان: الهه ـ هلند

لتحرير  العربي  النضال  حركة  برگزارکننده: 
األحواز1

عربی  جنبش  سیاسی  کنفرانس  اولین 
العربي  النضال  )حركة  االحواز  آزادیبخش 
در  هلند،  الهه،  شهر  األحواز(در  لتحرير 
باعنوان   2014 ژوئن   15 و   14 روزهای 

1. http://www.newtoday.ae
http://www.alyaum.com
http://www.alarabiya.net

مسئلة  نقش  و  عرب  ملی  امنیت  و  »ایران 
کنفرانس  این  در  گردید.  برگزار  االحواز« 
االحواز«  آزادیبخش  عربی  »جنبش  که 
از 15 کشور  برگزار کرد، هیئت هایی  را  آن 
سوری،  معارضان  از  نمایندگانی  و  عربی 
تشکیالت  کرد،  تجزیه طلبان  عراقی، 
خودگردان فلسطین، لبنان و کویت در کنار 
حاضر  االحوازی  تجزیه طلب  تروریست های 
در  نیز  کنفرانسی  است  ذکر  شایان  بودند. 
آیندة  و  منطقه  تحوالت  نام  با  راستا  همین 
ایران، در روزهای شنبه و یکشنبه 17 و 18 

إيران واألمن القومي العربي ودور القضية األحوازية«

ایران و امنیت ملی عرب و نقش مسئلة اهواز
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می 2014 در استکهلم پایتخت سوئد برگزار 
شد. این نشست را » کنگرة ملیت های ایران 
سیاسی  تشکلی  که  کرد  برگزار  فدرال« 
به  وابسته  جریان  و  حزب   16 از  متشکل 
جریان های ملی ایران است. در این همایش 
سیاسی،  شخصیت های  دیگر  و  احزاب 
سخنرانی  دانشگاهی  و  روزنامه نگاران 
کردند و »و درباره ریشه های دالیل بحران 
ایران بحث و  همه جانبه« حکومت اسالمی 

بررسی کردند.
عرب  ملی  امنیت  و  »ایران  کنفرانس  در 
چهره های  بین  از  االحواز«  مسئلة  نقش  و 
از  صبرا  جورج  همچون  افرادی  سیاسی 
سرپرست  المالح  هیثم  سوریه،  ملی  شورای 
سوریه،  ائتالف  نیروهای  حقوقی  بخش 
سابق  رئیس  علی،  الحاج  محمد  ژنرال 
الفاید  راشد  سوریه،  ملی  دفاع  دانشکدة 
عضو دفتر سیاسی مستقبل لبنان، زید التیم 
نمایندة رئیس حکومت خودگردان فلسطین، 
الشمری  عبدالحکیم  آقای  بحرین  کشور  از 
کشور  از  بحرین،  پارلمان  شورای  عضو 
سابق  نمایندة  طباطبایی  ولید  دکتر  کویت 
از کشور قطر دکتر  ملی کویت،  در مجلس 
محمد المسفر و تعداد زیادی از دانشگاهیان، 
روزنامه نگاران و شخصیت های تلویزیونی و 

رسانه ای عرب حضور یافتند.
گروهک  دبیر  نشست،  این  ابتدای  در 

همراهی  از  النضال  حركة  تروریستی 
سیاست های  با  منطقه  عربی  کشورهای 
کرد.  انتقاد  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام 
این عضو گروهک تروریستی خواستار توجه 
تجزیه طلبان  به  عربی  کشورهای  بیشتر 
خلقی برای جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه 
شد. دیگر مدعوین نیز با انتقاد از کشورهای 
به  این کشورها  بیشتر  توجه  عربی خواستار 
تجزیه طلبان االحوازی شدند و تقویت آن را 
ایران در کشورهای  از نفوذ  برای جلوگیری 

منطقه مؤثر دانستند.
کمیتة  سه  افتتاحیه،  نشست  خاتمة  در 
ملی  امنیت  و  حقوقی  رسانه ای،  و  سیاسی 
استاد  المسفر،  محمد  دکتر  شد.  تشکیل 
استاد  الخزاعی،  دانشگاه قطر و دکتر صباح 
ابراهیم،  انگلیس، و منال  دانشگاه بریستول 
به عنوان  ترتیب  به  اشپیگل،  روزنامه نگار 
و  سیاسی  کمیتة  منشی  و  دبیر  رئیس، 
رسانه ای انتخاب شدند. همچنین دکتر هیثم 
ائتالف  حقوقی  کمیسیون  رئیس  المالح، 
کمیتة  رئیس  به عنوان  سوری،  معارضان 
سابق  رئیس  علی،  الحاج  محمد  و  حقوقی 
ارتش  نمایندة  و  ملی سوریه  دفاع  دانشکدة 
دبیرکل  الدباغ،  ضرغام  دکتر  و  سوریه  آزاد 
به عنوان  عراق،  معارضان  سیاسی  شورای 
رؤسای کمیسیون امنیت ملی انتخاب شدند. 
به  نشست  این  رسانه ای  و  سیاسی  کمیتة 
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رسانه ای  و  سیاسی  محورهای  بررسی 
تجزیه طلبان  از  حمایت  برای  تعیین شده 
األحواز و مواجهه با سیاست های ایران برای 
پرداخت.  عربی  کشورهای  با  ارتباط  تقویت 
روزنامه نگاران  و  نویسندگان  با  هماهنگی 
کنار  در  رسانه ای  کادر  تشکیل  و  عرب 
گروهک ها  این  به  جذب شده  جوانان  اعزام 
دیگر  از  عربی  کشورهای  دانشگاه های  به 
پیشنهادهای کمیتة سیاسی و رسانه ای این 
نشست برای تقویت تجزیه طلبان خلق عرب 
برای مقابله با نظام جمهوری اسالمی ایران 
بود. در کمیتة امنیت ملی با ابراز نگرانی از 
ایران و آمریکا آن را خطری برای  نزدیکی 
قطع  خواستار  و  دانستند  عربی  کشورهای 
از  جلوگیری  برای  ایران  با  غربی ها  ارتباط 
نفوذ ایران شدند. در این کمیته، بر ضرورت 
برای  مستقل  مطالعاتی  مرکزی  تشکیل 
سیاست های  و  اقدامات  پیگیری  و  بررسی 
ایران و ارائة راهکارهای مناسب برای مقابله 
جایگاه  حقوقی،  کمیتة  در  شد.  تأکید  آن  با 
مورد  بین الملل  حقوق  در  األحواز  تجزیة 
بررسی قرار گرفت و بر ضرورت سندسازی 
برای تحت فشار قراردادن ایران در این حوزه 

تأکید شد.
از نتایج مهم کنفرانس »اعالمیة الهه« برای 
حمایت از مسئلة االحواز که برگزارکنندگان 
عربی  مسئلة  این  با  را  خود  آن، همبستگی 

اعالم کردند، به قرار زیر است: 
در  االحواز  عادالنه  مسئلة  از  -پشتیبانی 
قطعنامه های  و  بین المللی  قوانین  راستای 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بر همین 
اساس همة سازوکارهای قانونی موجود برای 
تحت  ملت  به عنوان  االحواز  ملت  از  دفاع 
مورد  واقعی  و  نوعی  به صورت  باید  اشغال 

استفاده قرار گیرد.

-حقایق تاریخی تأکید می کنند که االحواز با 
داشتن تمامی عناصر حکومتی الزم، دولتی 
مستقل و تمام عیار برپا کرده بود که در سال 
تجاور  و  اشغال  را  آن  ایران  دولت   1925
اشغال  است  ضروری  نتیجه،  در  داد.  قرار 
و عرف های  قوانین  ایران، طبق  نفرت انگیز 
آورده  حساب  به  استعمار  بین المللی  موجود 

شود. 
در  مقاومت  برای  االحواز  ملت  حق  -بر 
در  خودمختاری  حق  ایرانی،  اشغالگر  برابر 
سرزمین خود، دنبال کردن تمامی سازوکارها 
و روش های تضمین کنندة رسیدن به اهداف 
دولت غصب شده  حاکمیت  اعادة  در  مدنظر 
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خود و محافظت از تمامیت ارضی و حقوق 
آن مطابق با قواعد و قوانین بین المللی تأکید 

می شود.
همچنین حاضران در کنفرانس به اتفاق آرا 

درقبال اقدامات و مراحل زیر متعهد شدند:
به عنوان  االحواز  مسئلة  -برجسته کردن 
موضوعی بشردوستانه و عادالنه با توجه به 
درخواست  و  بین المللی  بشر  حقوق  دیدگاه 
به  وفاداری  بر  مبنی  بین المللی  جامعة  از 
تعهدات خود برای ایجاد حمایت برای ملت 
معرض  در  فارس  دولت  توسط  که  االحواز 

نسل کشی قرار گرفته است.
در  عربی  قدرت  نقش  -به کارگیری 
بر  تأکید  و  االحواز  مسئلة  به  یاری رساندن 
لزوم پایبندی به وظیفة طرف عربی درقبال 

مسئلة االحواز و عدالت و مشروعیت آن.
سازمان های  به  سند  این  ارسال  و  -سپردن 
منطقه ای و بین المللی، به ویژه اتحادیة عرب 
کنفرانس  سازمان  و  متحد  ملل  سازمان  و 
در  تصمیم گیری  مراکز  تمامی  و  اسالمی 

سطح بین المللی.
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زمان: 6-7/ می/ 2014
مکان: الجزایر

عالی  مدرسه  فلسفة  بخش  برگزارکننده: 
برای استادان قسنطینه 

ایدة همایش:
همانا فرهیختة عربی و اسالمی که مشتاق 
روشنگری و تحقق نهضت عربی است، باید 
برای  را  او  تا  باشد  ملتزم  عقالنی  نقد  به 
به  و  کند  کمک  عربی  فلسفی  نظریة  بیان 
پیشرفت خود و جامعه منجر شود. متافیزیک 

اندیشة عربی را  از اموری است که همیشه 
وجود،  در  واحد  مبدأ  و  است  کرده  احاطه 
فرهنگ، سیاست و دین را به خود اختصاص 
داده است. همانطور که بسیاری از نظریات 
منطق  از  عربی  سرزمین  در  رایج  فلسفی 

واحد و وحدت سرچشمه می گیرد.
و این تفکر از جانب مجموعه ای از گروه ها 
و  مخرب  افکار  با  گروهی  آن  رأس  در  که 
غرق در تجرید که معتقد به مالکیت حقیقت 
است،  یگانه  مرکزی  اندیشة  نقد  و  متعالیه 
قرار دارد و این تفکر تاکنون به اختالفات و 

ملتقی فلسفة االختالف والتعدد]

نشست فلسفة اختالف و تکثر
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جنگ هایی میان فرزندان یک جامعه منجر 
شده است.

و  نقدی  فلسفه های  بین  متقابل  پیوند 
که  است  چیزی  همان  مختلف  روش های 
را  عقالنی  فلسفی  طرح  تأسیس  ضرورت 
می طلبد که بر پایه های تکثر و تنوع استوار 
فلسفة  اصطالحًا  که  چیزی  همان  است. 
اختالف گفته می شود که از امور کیهانی چه 
در نظریات دینی یا زبان یا انسانی یا مدرنیته 
خالی است. همان امری که به پناه بردن به 
بر  تکیه  با  و  فرهنگی  گفت وگوی  منطق 
منطق همزیستی میان خود و دیگران منجر 

می شود.
عربی  فکری  نخبگان  که  جاست  همین  از 
اختالف  عربی  فلسفی  اندیشة  ابداع  برای 
تالش کردند تا قادر بر نقد و تفکیک میان 
شیوة  ابزارهای  به وسیلة  دیگر  امور  و  ذات 
مقدار  دارای  به طور خاص  و  معرفت شناسی 
جهانی  سوی  به  ما  باشد.  عینیت  از  زیادی 
یک جانبه پیش می رویم که برتری و سلطه 
عادات،  ارزش ها،  با  معین  تمدنی  با  آن  در 
سنت ها و فرهنگ خود می باشد. همان امری 
بر ویژگی های  تأثیر سلبی  آن  از شئون  که 

ملت ها و تمدن ها می باشد.
از اینجاست که اهمیت این نشست مشخص 
است  مسئله  این  دنبال حل  به  که  می شود 
واقعیت  اختالف  فلسفة  دارد  امکان  آیا  که 

امت عربی را تغییر دهد و به مسئلة اندیشه 
یک جانبه غلبه کند؟ آیا برای اندیشة تکثرگرا 
امکان دارد تا قلعة محکمی در برابر جریان 
جهانی شدن که به دنبال وحدت جامعه است، 
ایجاد  معین  تمدنی  قالب های  و  کند  ایجاد 
کند که تمامی تنوعات فرهنگی و تمدنی در 

آن محو شود؟

اهداف همایش:
عربی  اندیشة  در  اختالف  فلسفه  -ریشة 

اسالمی
اسالمی  عربی  فلسفی  گفتمان  -تأسیس 

متجاوز
-تحکیم ارزش های همکاری با دیگران

اسالمی  عربی  فلسفی  گفتمان  -تعالی 
جغرافیای  در  حضور  از  اطمینان  برای 

جهانی شدن

محورهای همایش:
محور اول: فلسفة اختالف و محل اختالف 

مفاهیم
-مفهوم فلسفه اختالف

-چالش احاطة گفتمان سخنوری
-نقد فلسفه ماهیت های مطلق

برای  مطلق  هویت  اندیشة  -تجاوز 
فراگرفتن اندیشة مدرنیته



 »
  »

 
 »

  »
 

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

69

گفتمان  دو  در  اختالف  فالسفة  دوم:  محور 
عربی و غربی

-در جهان غرب: فوکو، دریدا، دلوز، آویس 
و...

-در جهان عرب: ارکون، طه عبدالرحمن، 
عبدالکبیرالخطیبی، التریکی و...

محورسوم: سازوکار فلسفة اختالف
-تسامح

ضوابط  گفت وگو،  ضرورت  -گفت وگو: 

گفت وگو، اخالقیات گفت وگو

فلسفة  چالش های  و  عواقب  چهارم:  محور 
اختالف

فرهنگی  ویژگی های  و  -جهانی شدن 
)تکثر فرهنگی(

-فلسفة اختالف و انسانیت جامعة عربی
)تعصب،  بشر  حقوق  و  اختالف  -فلسفة 

حریت و...(
-مسئلة میراث
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زمان: 7-8/ می/ 2014
مکان: الجزایر - 

مسلمان  علمای  جمعیت  برگزارکننده: 
الجزایر1

الوادی  والیت  در  1933م  متولد  قسوم  عبدالرزاق  دکتر   .1
در الجزایر است. پدر ایشان عبداهلل قسوم از فقهای الجزایر 
بود. عبدالرزاق در کودکی به حفظ قرآن و تعلیم زبان عربی 
مشغول شد. در سال 1949 بعد از اتمام دورة درسی در مدارس 
وارد دانشگاه ابن بادیس شد و تحت تربیت استادان برجسته 
الحسین، عبدالرحمن شیبان، أحمد رضا  حمد حماني، أحمد 
حوحو، عمر جغري و... قرار گرفت. با شروع انقالب الجزایر 
الزیتونیه  دانشگاه  در  ادامة تحصیل  به  در حالی که تصمیم 
داشت، به صفوف انقالبیون پیوست و از طریق محمد العایز 

به جمعیت علمای مسلمان الجزایر ملحق شد.
در  و  داد  ادامه  را  خود  تحصیالت  الجزایر،  استقالل  از  بعد 
از دانشگاه  سال 1975 توانست مدرک فوق لیسانس خود را 
در  را  خود  دکترای  ایشان  کند.  اخذ  فلسفه  رشتة  در  قاهره 
رشتة فلسفه از دانشگاه سوربون فرانسه اخذ کرد و به الجزایر 
نیز تسلط  فرانسه  و  انگلیسی  زبان  به  بازگشت. دکتر قسوم 
کامل دارد و تاکنون در بسیاری از مناصب دانشگاهی و علمی 

مشغول به فعالیت بوده است.

 

در افتتاحیة همایش، دکتر حمیدی خمیسی 
حجار  حامد  دکتر  و  الجزایر  دانشگاه  رئیس 
عبدالمجید  دکتر  و  الجزایر  دانشگاه  رئیس 
و  اجتماعی  علوم  دانشکدة  رئیس  دهموم 
رئیس  نایب  شریفی  احمد  دکتر  و  انسانی 
بوضرسایه  بوعزه  دکتر  و  الجزایر  دانشگاه 

دبیر برگزاری همایش سخنرانی کردند.
جمعیت  عضو  طوالبي  زبیر  دکتر  ادامه،  در 
علمای مسلمین الجزایر و دوست صمیمی و 

دومین نشست ملی: 
عبدالرزاق قسوم فیلسوف ادیب...  شیوه ها و آثار

الملتقی الوطني الثاني: 
عبدالرزاق قسوم  الفيلسوف األديب....مسارات وعطاءات 
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نزدیک دکتر قسوم دربارة جوانب انسانی این 
کرد.  صحبت  بزرگ  و  اندیشمند  شخصیت 
با دکتر  ایشان دربارة آشنایی 60 سالة خود 
تا  قسطنطنیه  ابن بادیس  دانشگاه  در  قسوم 
استقالل  برای  انقالبی  و  سیاسی  مبارزات 
ایراد کرد و سپس دکتر  الجزایر سخنانی را 
قسوم در سخنانی با تشکر از برگزارکنندگان 
آغازی  این همایش  امیدواری کرد که  ابراز 
برای تکریم سایر اندیشمندان الجزایر باشد.

دکتر  ریاست  به  که  همایش  اول  جلسة 
دانشگاه  فلسفة  استاد  بوعرفه  عبدالقادر 
الهادی  محمد  دکتر  شد،  برگزار  وهران 
»شهادت  موضوع  با  سخنرانی  الحسنی 
دربارة رفیق راه عبدالرزاق قسوم« ایراد کرد 

ارزش های  دارای  را  قسوم  دکتر  آن  در  و 
اخالقی دانست که امروزه در شخصیت های 
از  تواضع  که  می شود  یافت  کمتر  فرهنگی 

ویژگی های دکتر قسوم می باشد.

در  عمارجیدل  دکتر  بعدی،  سخنرانی  در   
سخنرانی با عنوان »عبدالرزاق قسوم انسان 
مدیر« دربارة نحوة مواجهه و مدیریت دکتر 
زمان  در  دانشجویان  و  استادان  با  قسوم 
دانشکدة اصول دین و همچنین  بر  ریاست 
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ریاست  زمان  در  که  الموفقات  مجلة  دربارة 
دکتر قسوم منتشر و هم اکنون دارای جایگاه 
ویژه ای در داخل و خارج از الجزایر می باشد. 
در ادامه، دکتر عجناک بشي یمینه سخنرانی 
نوشته های  در  اصالحی  »گفتمان  عنوان  با 
سخنرانی،  این  در  داد.  ارائه  قسوم«  دکتر 
اندیشة  ویژگی های  به  عجناک  دکتر 
او  فکری  تمایزات  و  قسوم  دکتر  اصالحی 
مستقل  کتب  در  آنچه  به خصوص  پرداخت. 
و مجلة البصائر نوشته شده است. همچنین 
تجربة  بازتاب  را  قسوم  دکتر  نوشته های 
الجزایر  مسلمان  علمای  جمعیت  تاریخی 
فریده  دکتر  اول،  جلسة  پایان  در  دانست. 
اولمو سخنرانی با موضوع »مبادی عبدالرزاق 
قسوم از البالی تصریحات رسانه ای« ارائه 

کرد.
عبدالحفیظ  دکتر  سخنرانی  با  دوم  جلسة 
سیاسی  مقالة  »ادبیات  موضوع  با  بوردیم 
در  ادبی  روح  وجود  به  و  شد  آغاز  قسوم« 
را  آن  و  کرد  اشاره  قسوم  سیاسی  مقاالت 
محمد  دکتر  که  دانست  حرکتی  ادامة  در 
در  ایشان  کرد.  آغاز  االبراهیمی  البشیر 
»دمعة  کتاب  به  به خصوص  سخنرانی  این 
را  کتاب  این  و  کرد  اشاره  جزائرية”  حبر 
در  دانست.  قسوم  دکتر  ادبیات  تجلی دهندة 
ادامه دکتر محمد األمین بوحلوفة با موضوع 
از خالل  نوشته های دکتر قسوم  در  »ملیت 

تجربة  و  کرد  سخنرانی  بصائر«  روزنامة 
قسوم در مبارزة ملی و چگونگی شکل گیری 
مبارزة سیاسی از فرهنگ ملی را تشریح کرد. 
در پایان جلسة دوم، دکتر نادیه لقجع جلول 
شعرهای  و  متن ها  فصاحت  »میزان  سایح 
نمونه،  برای  قسوم؛  دکتر  از  شده  حکایت 
بررسی  و  بحث  را  روزنامه ای«  نوشته های 
را  نوشته ها  این  فنی  و  ادبی  جوانب  و  کرد 

تبیین کرد.
»تصوف  موضوع  با  همایش  سوم  جلسة 
از نگاه دکتر عبدالرزاق  الثعالبی  عبدالرحمن 
قسوم« آغاز شد، دکتر حلمیه الشیخ در این 
و  الثعالبی  »عبدالرحمن  کتاب  سخنرانی 
التصوف« نوشتة دکتر قسوم را بررسی کرد و 
گفت: از نظر دکتر قسوم، ثعالبی آغاز حرکت 
که  می باشد  اعراب  میان  در  عمیق  فلسفی 
عادی  خوانندگان  سطح  از  او  کتاب های 
دانشگاهی  خوانندگان  سطح  در  و  باالتر 
دیگر  استادان  موضوع،  همین  در  می باشد. 
از جمله دکتر قویدري لخضر، دکتر دوفاني 
سخنرانی  نیز  سهام  عباس  استاد  و  سعاد 

کردند.
دکتر  کتاب  همایش،  این  چهارم  جلسة  در 
قسوم »فكرة الزمن عن ابن رشد« بررسی 
سخنرانی  موضوع  این  در  استادان  و  شد 
کردند. جلسة پنجم همایش موضوعات »زن 
از نظر دکتر قسوم« و کتاب »مکاتب فکری 
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اندیشة  »عقالنیت  و  اسالمی«  و  عربی 
قسومی« بررسی شد.

سخنرانی  با  همایش  پایانی  و  ششم  جلسة 
»شخصیت های  دربارة  عویمر  مولود  دکتر 
در  بود.  قسوم«  دکتر  نوشته های  در  مهم 
همین  در  استادان  از  دیگر  برخی  ادامه 
در  کردند،  ارائه  را  سخنرانی هایی  موضوع 
پایان نشست توصیه هایی را شرکت کنندگان 

بدین شرح قرائت کردند:
-چاپ فعالیت های صورت گرفتة همایش در 

مجلة مخبر

-بازنشر کتب دکتر عبدالرزاق قسوم 
و  الجزایر  بزرگان  بررسی  به  -اهتمام 

مؤسسات علمی و تربیتی قدیمی و جدید 
-هماهنگی میان فعالیت های علمی و ایجاد 

شبکه های اینترنتی
-قراردادن جایزه برای برترین تحقیق دربارة 

شخصیت ها و مؤسسات
و سپس  مغربی  نشست  به  نشست  -ارتقای 
دیگران  دیدگاه  از  اطالع  برای  بین المللی 

دربارة بزرگان و مؤسسات الجزایر
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زمان: 23-26 / ژوئن/ 2014  
مکان: اردن - عمان

ادیبان  و  نویسندگان  اتحادیة  برگزارکننده: 
عرب1

اتحادیة نویسندگان و ادیبان عرب با همکاری 
جشنوارة جرش و مؤسسة عبدالحمید شومان 
و با مشارکت 16کشور عربی در عمان برگزار 
شخصیت   60 حدود  همایش،  این  در  شد. 
60-70شخصیت  و  اردن  از  فرهنگی 
ناقدان  و  شاعران  میان  از  عربی  فرهنگی 

1. http://www.alrai.com
http://www.alaraby.co
http://www.albawabhnews.com

حاشیة  در  داشتند.  شرکت  نویسندگان  و 
ادبی  روایت  انجمن  چهارمین  همایش  این 
عربی نیز برگزار شد و شبهای شعر با حضور 
شهر  در  عربی  شاعر   20 و  اردنی  20شاعر 
جرش برگزار شد. نشستی نیز با نام "فرهنگ 
و تکفیر" با مشارکت تعدادی از فرهیختگان 

اردنی و عربی برگزار شد.
همایش با سخنرانی النا مامکغ وزیر فرهنگ 
اردن به نیابت از نخست وزیر اردن در سالن 
آغاز  پادشاهی  فرهنگی  مرکز  همایش های 
سلماوی  محمد  همایش  افتتاحیة  در  شد. 
رئیس اتحادیة نویسندگان برگزاری همایش 
در اردن را در این موقعیت بسیار مهم دانست. 

مؤتمر اتحاد الكتاب واالدباء العرب فی عمان

همایش اتحادیة نویسندگان و ادیبان عرب در عمان
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سلماوی این همایش را مرحلة حساسی در 
فعالیت های اتحادیه دانست؛ چراکه نویسندة 
عرب نقش کلیدی در تصدی جایگاه هدایت 
تحوالتی دارد که به دنبال ازبین بردن هویت 
از تقسیم سرزمین  ناشی  عربی و خطرهای 
عربی است همانند توجه اتحادیه در بسیاری 
از امور شغلی مرتبط با نویسندگی و آگاهی 

جامعه.
کانون  رئیس  محادین  موفق  دکتر 
نقش  به  در سخنان خود  اردنی  نویسندگان 
کانون  این  بین المللی  و  منطقه ای  داخلی، 
عضو  و  اتحادیه  این  از  عضوی  عنوان  به 
اتحادیة نویسندگان آسیا و آفریقا اشاره کرد 

نقش  بر  تأکید  برای  همایش  این  گفت:  و 
نویسندگان و ادیبان در دفاع از عقل و آزادی 
و هویت ملی در مواجهه با جهل و فساد و 

ظلم و تکفیر برگزار شده است. 
نویسندگان  جمعیت  رئیس  العدوي  خمیس 
اردن وظیفه تمامی شخصیت های  ادیبان  و 
فرهنگی را در این زمان حساس حفظ هویت 
ملی عربی از طریق روشنگری جامعة عربی 
و تقابل با چالشهایی است که فرهنگ عربی 

را تهدید می کند.
برای  هلسا  غالب  جایزه  اختتامیة  جلسة  در 
از  عاشور  رضوی  به  جدید  فرهنگی  کار 
مصر و جایزة ادبی بدرعبدالحق به نویسنده 
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مغرب  از  بنکراد  سعید  دکتر  ادبی  منتقد  و 
جدید  روایت  دربارة  دودین  رفقه  جایزة  و 
به صورت مشترک به جالل برجس به خاطر 
به  ضمره  یوسف  و  الحالم"  "مقصله  رمان 
طريق  القصصية  "المجموعة  رمان  خاطر 

الحرير" اعطا شد.
نیز  را  توصیه هایی  همایش،  این  پایان  در 
این  شامل  که  کردند  بیان  شرکت کنندگان 

امور می شود:
عربی  سرزمین  در  اکنون  که  -کشتاری 
جاری است، به دنبال تجزیة سرزمین عربی 
وجود  تهدیدکنندة  تا  است  عربی  وحدت  و 

عربی می باشد.
هر  به  دموکراسی  حرکت هایی  از  -حمایت 
بر  تکیه  و  اجتماعی  و  سیاسی  شکل  دو 
از  استفاده  بدون  مسالمت آمیز  دموکراسی 

خشونت
-تمسک به دولت های ملی و مؤسسات آن ها 
و در رأس همة آن ها تمسک به ارتش عربی 

مبارزه  و  و وحدت عربی  امنیت  برای حفظ 
با دشمن 

که  عربی  دولت های  به  گفتن  -تبریک 
هرگونه انتخابات دموکراتیک برگزار کردند 

-حمایت از مردم فلسطین اشغالی که قدس 
مقاومت  از  و حمایت  دارد  قرار  آن  قلب  در 
و  قدس  و  فلسطین  یهودی سازی  برابر  در 

مقدسات آن
-رد هرگونه دخالت خارجی در مسئلة سوریه 
و اینکه راه حل سوریه تنها راه حل سیاسی با 

حضور تمامی گروه های سیاسی 
-دعوت به برگزاری سریع همایش ملی جامع 
گروه های  تمامی  دربرگیرندة  که  عراق  در 
و  وحدت  به  معتقدین  و  معتدلین  از  عراقی 
عربیت عراق برای نجات سرزمین عراق از 

خطر تجزیه و استعمار دشمن صهیونیستی
در  فرهنگی عربی  تشدید وحدت  بر  -تأکید 

چهارچوب تنوعات فرهنگی عربی
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زمان: 18-19 / ژوئن/ 2014
مکان: جده - عربستان

برگزارکننده: سازمان همکاری های اسالمی1

امورخارجه  وزرای  نشست  یکمین  و  چهل 
جده  در  اسالمی  همکاری های  سازمان 
هیچ  که  داد  پایان  خود  کار  به  حالی  در 
مردم  کشتار  و  عراق  حوادث  به  اشاره ای 
نداشت.  داعش  تروریستی  گروهک  توسط 

1. http://www.oic-oci.org

این درحالی است که در این همایش بدون 
تنها  فلسطین  در مسئلة  مقاومت  از  حمایت 
راه حل مسئلة فلسطین را پیگیری حقوقی از 
طریق مراجع بین المللی و سازمان ملل متحد 
انتخابات  این همایش  در  دانست. همچنین 
هیچ  و  شد  محکوم  سوریه  مردم  قانونی 
توسط  کشور  این  مردم  کشتار  به  اشاره ای 
که  سازمان  این  نشد.  افراطی  گروه های 
براساس سیاست ها و منافع عربستان سعودی 
اداره می شود، از یک سو با حمایت نکردن از 

الدورة الحادية واألربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون اإلسالمي 
تحت شعار استشراف مجاالت التعاون اإلسالمي

چهل و یکمین دورة وزرای خارجه سازمان همکاری های 
اسالمی با شعار کشف زمینه های همکاری اسالمی
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برابر  در  مقاومتی  و  انقالبی  حرکت های 
مواقع  برخی  در  حتی  و  منطقه  در  اسرائیل 
مانند  حرکت ها  این گونه  محکوم کردن 
حزب اهلل لبنان و از سوی دیگر با زمینه سازی 
در  تکفیری  جریان های  گسترش  برای 
منطقه موجب تضعیف حکومت های منطقه 
و  اسرائیل  ضد  مقاومتی  جنبش های  و 
گسترش جنگ مذهبی در منطقه شده است.

در افتتاحیة این نشست، سعود الفیصل وزیر 
نشست  دوره ای  رئیس  و  سعودی  خارجة 
بررسی  را  نشست  این  برگزاری  دلیل 
حوادث در حال اتفاق در کشورهای اسالمی 
کرد.  بیان  عربی  کشورهای  به خصوص 
چالش  فلسطین  مسئلة  دربارة  همچنین 
تمرکز  و  اسرائیل  سخت گیری  را  اساسی 
یهودی کردن  و  شهرک سازی  در  آن ها 
و  دانست  یهودی  دولت  محور  با  فلسطین 
تحقق مصالح ملی فلسطین و تشکیل دولت 
گام  را  قدس  مرکزیت  به  فلسطینی  آشتی 
ایجاد حکومت مستقل  مهم و ضروری در  
فلسطینی دانست. فیصل در ادامة سخنرانی 
با اشاره به حوادث میانمار و آفریقای مرکزی 
اسالم  چهرة  تخریب کنندة  را  حوادث  این 
به واسطة  که  دانست  پیامبراکرم  شخص  و 
ادامه،  می گیرد.در  صورت  رسانه ها  و  افراد 
محمود عباس، رئیس تشکیالت خودگردان 
کشورهای  از  سخنانی  در  فلسطین، 

اسالمی خواست تا از مسئلة قدس در برابر 
حمایت  اسرائیلی  دشمن  و  یهودی سازی 
گفت:  و  کنند  اتخاذ  جدی  موضعی  و  کنند 
با  قدس  در  را  بین المللی  قوانین  اسرائیل 
و  مسجداالقصی  تخریب  و  شهرک سازی 
قبة الصخراء و کلیسای قیامت زیرپا گذاشته 
روزانة  حمالت  به  عباس  همچنین  است. 
حمایت  با  مسجداالقصی  به  شهرک نشینان 
ارتش اسرائیل برای تقسیم زمانی و مکانی 
کشورهای  از  و  کرد  اشاره  مسجداالقصی 
عضو خواست به صورت جمعی و انفرادی در 

این مرحلة حساس از قدس حمایت کنند.
سازمان  دبیرکل  مدنی  امین  ایاد  سید 
همکاری های اسالمی با اشاره به سفر دبیر 
کل به 20 کشور اسالمی از دسامبر گذشته 
اسالمی  کنفرانس  سازمان  گفت:  تاکنون 
وساطت  با  مرکزی  آفریقای  بحران  در 
سندی  امضای  و  سیاسی  گرو ه های  میان 
برای  را  زمینه  خشونت  از  جلوگیری  برای 
ملی  وحدت  دولت  تشکیل  برای  گفت وگو 
با اشاره به  ایاد مدنی  فراهم کرد. در ادامه، 
بحران اقلیت مسلمان میانمار از تالش های 
سید حامد البار نمایندة ویژة دبیرکل و وزیر 
برگزاری جلسات  برای  خارجة اسبق مالزی 
اسالمی  اندیشمندان  و  علما  میان  گفت وگو 
ایاد  کرد.  قدردانی  بودایی ها  محکومیت  و 
مدنی در پایان سخنرانی، با اشاره به جنبش 
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بوکوحرام راه حل این بحران را نفی اسالمیت 
امنیتی  و  اقتصادی  حمایت  و  جنبش  این 

کشورهای عضو از نیجریه دانست. 
اسرائیل  انتخاب  با  همچنین  مدنی  ایاد 
با  مبارزه  جمعیت  رئیس  نایب  به عنوان 
استعمار مخالفت کرد و از تمامی کشورهای 
غیرمتعهدها  عضو  کشورهای  و  اسالمی 
به  مسئله  این  با  را  خود  مخالفت  خواست 

دبیرکل سازمان ملل متحد برسانند.
در  شرکت کنندگان  همایش،  این  پایان  در 
بیانیة جده خواستند تا گروه وزرایی در رابطه 
انتقال  برای  شود،  تشکیل  بیت المقدس  با 
کشورهایی  به  سازمان  پیام های  سریع تر 

مسئولیت  احساس  فلسطین  قبال  در  که 
اسرائیل  بیانیه  این  در  همچنین  می کنند. 
را به دلیل ادامة شهرک سازی و آزادنکردن 
ماندن  بی نتیجه  مسئول  فلسطینی  اسرای 
بیانیه،  این  در  دانست.  صلح  مذاکرات 
نبودن  همسو  دلیل  به  نیز  سوریه  انتخابات 
کشورهای  از  و  نشد  پذیرفته  ژنو  توافق  با 
برای  بیشتری  تالش  تا  شد  خواسته  عضو 
دهند.  انجام  سوری  آوارگان  به  کمک 
همچنین در این بیانیه خواستار جلوگیری از 
تعصبات و تندروی هایی شد که به اسم دین 
انجام می شود و خواستار تکفیرنشدن پیروان 

مذاهب اسالمی شد.
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زمان: 16/ ژوئیه/ 2014
مکان: اردن - اردن

برگزارکننده: مخالفان مسلح دولت عراق1

شخصیت های  16ژوئیه  چهارشنبه  روز 
عمان،  در  عراق  حکومت  معارض  و  سنی 
کردند.  برگزار  را  همایشی  اردن،  پایتخت 
ارتش  از  نمایندگانی  همایش،  این  در 
نظامی  هیئت های  ملی،  جنبش  اسالمی، 
عراق،  بعث  از حزب  نمایندگانی  سیاسی،  و 
عراق، شیوخ عشایر  علمای مسلمان  هیئت 

1. http://alhayat.com
http://bledna.com
http://www.menara.ma

مجموع  در  و  عراق  دولت  مخالفان  و 
این  در  داشتند.  از مخالفان شرکت  300نفر 
کنفرانس، متحدان سنی  دولت نوری مالکی 
شرکت  دارند،  جای  حاکمیت  درون  در  که 
داده نشده بودند. به ادعای شرکت کنندگان 
عربیت  و  وحدت  بر  تأکید  با  نشست  این 
دخالت  خطرهای  عراق،  تجزیة  رد  عراق، 
ایران در عراق، ضرورت حمایت کشورهای 
عراق،  در  جریان  حال  در  انتفاضه  از  عربی 
مجدد  حکومت  رد  سیاسی،  فعالیت های  رد 
است.  شده  برگزار  اشغال  قوانین  و  مالکی 
که  کردند  اعالم  همچنین  شرکت کنندگان 
نیروهای مردمی  احیای  برای  با هر تالشی 
می کند،  حمایت  دولت  که  »صحوه«  سنی 

 مؤتمر عمان لدعم الثورة وإنقاذ العراق

همایش عمان برای حمایت انقالب و نجات عراق
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مبارزه می کنند. 
این  اردنی،  آگاه  منابع  برخی  از  نقل  به 
از  اردن  پادشاهی  دیوان  دعوت  به  همایش 
نمایندگان عشایر و عناصر سابق حزب بعث 
هزینه  با  و  عراق  دولت  معارضان  تمامی  و 
بندر بن سلطان برگزار شده است. همچنین 
منابع بلندپایة اردنی در این خصوص اعالم 
کردند که این همایش در نتیجة توافقات و 
تفاهمات اردن و آمریکا برگزار شد و عمان 
سعی دارد که تریبونی برای مخالفان »نوری 
کند  ایجاد  عراق  نخست وزیر  المالکی« 
خصوص  در  نظر  تبادل  و  بحث  فرصت  تا 
فراهم  آنان  برای  را  عراق  کنونی  تحوالت 
در  معارضان  این  بین  همچنین  و  کند 

اوضاع سیاسی  بهبود  برای  خصوص تالش 
آن ها بحث و تبادل نظر شود. این منابع در 
ادامه افزودند: عوامل پشت پردة این تصمیم 
اردن، با پیشنهاد شرکت کنندگان در همایش 
حضور  دورة  به  پایان دادن  بر  مبنی  مذکور 

»مالکی« موافقت خود را اعالم کرده اند.
بشار الفیضی، عضو هیئت علمای مسلمان، 
مجامع  از  خبری  مصاحبة  در  همایش 
عراق  در  انقالب  از  تا  خواست  بین المللی 
ارتش  نمایندة  الدباش،  احمد  کنند.  حمایت 
اسالمی عراق و از بزرگ ترین حامیان مالی 
در  گفت:  خبری  مصاحبة  در  نیز  داعش، 
به  شرکت کنندگان  مقدماتی،  جلسات  این 
برای  مناسب  زمینه های  فراهم کردن  دنبال 
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حل  برای  همکاری  و  تفاهم  به  رسیدن 
بحران عراق با حفظ وحدت سرزمین و ملت 
عراق می باشند. دباش در ادامه گفت: تمامی 
شرکت کنندگان در این همایش از معارضانی 
هستند که راه حل سیاسی را در حل بحران 
از حملة آمریکا در سال2003 رد  عراق بعد 
می کنند و فقط راه حل نظامی را قبول دارند. 
روحانی  جنابی،  عبدالناصر  نشست،  این  در 
بانفوذ سلفی عراق، گفت: ما پیوسته درحال 
عراق  اشغال  پیامدهای  تا  هستیم  مبارزه 
مردم  و حق  ببریم  بین  از  را  آمریکا  توسط 
مبارزه  این  از  ما  هدف  کنیم.  احیا  را  عراق 
به ارمغان آوردن حاکمیت مستقل برای کشور 
عملکرد  نیز  دیگر  سنی  روحانی  یک  است. 
شورشیان را ستود و گفت: قبایل عراق سنگ 
نخست وزیر،  حکومت  علیه  خیزش  بنای 
مخالفان  نیروهای  هستند.  مالکی،  نوری 
و  غرب  از  وسیعی  بخش های  هم اکنون 
شمال عراق را در اختیار دارند و القاعده تنها 
این نشست در  نیروها است.  این  از  بخشی 
به صورت  اردن  برگزار شد که دولت  حالی 
رسمی دربارة برگزاری این نشست بیانیه ای 
صادر نکرده است. همچنین در این نشست 

حضور خبرنگاران ممنوع بود.

 

احمد الدباش

بشار الفیضی

عبدالناصر الجنابی

بیانیة پایانی این همایش آمده است که  در 
برکناری  و  بغداد  اشغال  طرح های  از  یکی 
و حرکت  گسترده  راهپیمایی  برپایی  مالکی 
به سوی بغداد می باشد. این بیانیه در حالی 
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از  که  کرده  انتقاد  افراطی  گروه های  از 
موصل  در  آنان  اقدامات  و  داعش  مسلحان 
است.  کرده  تشکر  و  تقدیر  شهرها  دیگر  و 
حکومت  تا  خواست  بیانیه  این  همچنین 
عراق به سنی ها بازگردد و نوری مالکی از 
نخست وزیری کنار گذاشته شود. همچنین 
تشدید  و  خارجی  نفوذ  ادامة  بیانیه  این  در 
بی قانونی و به دست گرفتن زندگی شهروندان 
اهل  بخش  محرومیت  و  تبعیض  تداوم  و 
سنت، پرکردن زندان ها با صدها هزار نفر از 
بازداشت شدگان و انجام انواع شکنجه علیه 
آن ها و اعدام های فراقضایی یا صرفًا سیاسی 
قانونی  نهادهای  و  قانون  حاکمیت  نبود  و 

محکوم شده است. 
در این بیانیه آمده است این تصویر ترسناک 
و خسته کننده همان چیزی است که فرزندان 
این شش استان اعتراضات خود را به صورت 
اعالم  که  است  سال  چند  مسالمت آمیز 
را  اماکن تظاهرکنندگان  اما دولت  می کنند، 
داده  قرار  هدف  مورد  سنگین  با سالح های 
است؛ همانند قتل عامی که در فلوجه، دیالی 
آنها را  و حویجه رخ داده است و در مقابل 

مجبور به دفاع مسلحانه از خود کرده است.
 همچنین در این بیانیه بر برگزاری نشستی 
مخالفان  بیشتر  مشارکت  با  زودهنگام 
وحدت  و  »امنیت  نام  با  فراگیر  صورت  به 

عراق« تأکید شده است. 
عواطف نعمه از اعضای ائتالف دولت قانون 
پایتخت  عمان  در  عراق  مخالفان  نشست 
اردن را نشست داعشی ها برشمرده و هدف 
برای  بیگانگان   نقشه های  اجرای  را  آن  از 
تقسیم عراق و مانع تراشی در مسیر سیاسی 
عجیب  افزود:  وی  دانست.  کشور  این  در 
عراق  سیاسی  شخصیت های  برخی  اینکه 
بازماندگان  و  تروریست  ها  سران  کنار  در 
اجرای   و  بررسی  منظور  به  و  سابق  نظام 
عراق،  تقسیم  برای  تروریستی  نقشه های 
در این کنفرانس شرکت کردند. نعمه تأکید 
از  حمایت  راستای  در  کنفرانس  این  کرد 
گروه های مسلح برگزار شده است؛ زیرا اگر 
همان طور که دست اندرکاران آن می گویند، 
نشستی ملی بود، در بغداد یا سایر استان های 
از کشورهای  یکی  در  نه  برگزار می شد  آن 

منطقه.
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زمان: 17/ ژوئن/ 2014
مکان: استانبول - ترکیه

برگزارکننده: رئیس امور دینی ترکیه

همایش علمای جهان اسالم، صلح، اعتدال 
و  علما  حضور  با  استانبول  در  چاره جویی  و 
شد.  برگزار  جهان  32کشور  از  اندیشمندان 
در  شرکت کننده  شخصیت های  مهم ترین 
این همایش رئیس علمای مسلمان جمهوری 
بوسنی »حسین کوازویچ«، و رئیس مجلس 
العاني«،  عبدالعزیز  »محمود  عراق  علمای 
ژاپن  در  مسلمین  علمای  اتحادیة  ورئیس 

فتوای  رئیس  و  توکوماسو«،  »کیمیاکی 
مرکز اسالمی در روسیه »طلعت تاج الدین«، 
فی  ادیان  تاریخ  تدریس  هیئت  عضو  و 
فینچز«،  أحمد  جیانبیرو  پروفسور«  ایتالیا 
رئیس  نایب  دینی،  امور  و  اوقاف  رئیس  و 
محمد«،  هیرسی  »رضوان  صومالی  وزرای 
»مصطفی  بلغارستان  در  داراالفتاء  رئیس  و 
آلیش« بودند. از ایران نیز آیت اهلل تسخیری 
این  در  موسوی  علیزاده  حجت االسالم  و 

همایش شرکت داشتند.
اردوغان  طیب  رجب  سخنرانی  با  همایش 
رنج  به  خود  در سخنرانی  اردغان  شد.  آغاز 

نشست علمای جهان اسالم، 
                    صلح، اعتدال و چاره جویی

اجتماع مبادرة العلماء المسلمين للسالم واالعتدال والتسامح
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فلسطینیان از سال 1948 تاکنون اشاره کرد 
و گفت: کشورهای افغانستان، عراق، لبنان، 
فلسطین  از  بعد  سوریه  و  مالی  صومالی، 
اگر  که  حالی  در  گرفته اند؛  قرار  رنج  در 
کشورهای اسالمی از ابتدا در کنار فلسطین 
می کردند،  حمایت  آن  از  و  می گرفتند  قرار 
سایر  و  افغانستان  رنج های  شاهد  دیگر 

کشورها نبودیم.
و  خواند  برادر  را  مسلمانان  تمامی  اردوغان 
تقویت  برای  را  خود  تالش  تمام  ما  گفت 
می دهیم.  انجام  مسلمانان  میان  برادری 
نخست وزیر ترکیه آنچه اکنون در کشورهای 

اسالمی در حال اتفاق است، به دور از عقل 
و منطق و آموزه های اسالمی توصیف کرد 
و گفت متأسفانه آنچه در خاورمیانه در حال 
انجام است، کشتار مسلمانان به دست خود 
مسلمانان است به استثنای آنچه در فلسطین 

رخ می دهد.
اردوغان با اشاره به رضایت برخی کشورهای 
اسالمی از آنچه در فلسطین در حال جریان 
برابر  در  کشورها  این  سکوت  گفت:  است، 
رضایت  بر  دلیل  بهترین  فلسطین  حوادث 
این کشورها می باشد. ایشان مسئلة فلسطین 
را به دور از مسائل فرقه ای و درگیری های 
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فلسطین  در  گفت:  و  دانست  سنی  و  شیعه 
و  می شوند  کشته  ما  برادران  و  فرزندان 
متأسفانه  و  می رود  بین  از  انسانی  شرافت 
نیز همچون کشورهای دنیا و  جهان اسالم 

کشورهای غربی سکوت کرده است.
با  خود  سخنرانی  پایان  در  اردوغان 
گروه های  خشونت آمیز  اعمال  محکومیت 
تروریستی رفتار این گروه ها را خارج از تعالیم 
میراث  که  کسانی  گفت:  و  دانست  اسالم 
تمدنی مسلمانان و ضریح های آنان و ضریح 
را  )علیهماالسالم(  حسین  و  علی  موالیمان 
بر  بتوانند  ندارد  امکان  قرار می دهند،  هدف 
که  کسی  و  کنند  حرکت  پیامبراکرم  سیرة 
منفجر  متبرکه  اماکن  و  مساجد  در  را  خود 
مسلمانان  کشته شدن  باعث  و  می کند 
می شود، نمی تواند پیرو هیچ دین و مذهبی 
حمایت های  به  اشاره  بدون  اردوغان  باشد. 
النصره  جبهة  افراطی  گروه های  از  ترکیه 
اسد  بشار  حامیان  از  انتقاد  با  داعش  و 
می کنند،  حمایت  اسد  از  که  کسانی  گفت: 
چگونه می توانند به چهرة موالیمان حسین 

)علیه السالم( نگاه کنند.1
در این همایش، راشد الغنوشی نیز با تبریک 
به مقاومت مردم غزه این مقاومت را درس 
و  دانست  مسلمانان  تمامی  برای  محکمی 

1.http://www1.youm7.com
http://www1.youm7.com
http://www.raialyoum.com

برابر  در  است  توانسته  به تنهایی  غزه  گفت: 
اگر  حال  کند،  مقابله  بزرگ  قدرت  این 
چه  شود،  متحد  یکدیگر  با  اسالم  جهان 
همچنین  غنوشی  دهد؟  انجام  می تواند  کار 
در جهان  تسامح  و  اعتدال  و  خواست صلح 
گسترش  اسالمی  کشورهای  به خصوص  و 
مفهوم  باید  اسالم  علمای  گفت:  و  یابد 
که  بگویند  و  کنند  تشریح  را  جهاد  صحیح 
اسالم از افراط گرایی به دور است. باید منابع 
تروریست و ظلم در جهان اسالم نابود شود. 
همایش  این  در  نیز  تسخیری  آیت اهلل 
خداوند  سوی  به  بازگشت  به  را  مسلمانان 
و صفات مؤمنان در قرآن فراخواند و دوری 
و  راست  راه  از  انحراف  سبب  را  قرآن  از 
جهان  در  فساد  و  فتنه  درهای  گشوده شدن 
انجمن  رئیس  رفاعی  دانست.اسامه  اسالم 
علمای شام در سخنان خود از علمای شیعه 
کشتار  از  جلوگیری  برای  تا  کرد  دعوت 
سوریه  در  گفت:  و  کنند  تالش  سوریه  در 
ایرانی ها، عراقی ها و لبنانی ها در کنار ارتش 
سوریه جنگ می کنند و مرتکب رسوایی هایی 
در قبال ملت سوریه می شوند. این در حالی 
زنان  و  کودکان  کشتار  به  ایشان  که  است 
جبهة  افراطی  گروه های  دست  به  بی گناه 
النصره و داعش در شهرهای مختلف سوریه 

هیچ اشاره ای نداشت.
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زمان: 01/ ژوئیه/ 2014
مکان: دوحه - قطر

برگزارکننده: مرکز مطالعات الجزیره1

بحران  بررسی  هدف  با  همایش  این 
10ژوئن  در  موصل  سقوط  دالیل  و  عراق 
پاسخ  هدف  با  نشست  این  شد.  برگزار 
ادارة  شیوة  آیا  شد،  برگزار  سؤاالت  این  به 
اصلی  دلیل  مالکی  نوری  توسط  حکومت 
دخالت های  آیا  می باشد؟  حوادث  این 

1. http://studies.aljazeera.net

شده  بحران  این  شعله ورشدن  موجب  ایران 
منطقه  کشورهای  تعامل  چگونگی  است؟ 
سریع  تحوالت  با  و...(  ترکیه  )سعودی، 
فصل  و  حل  در  آن ها  تأثیر  میزان  منطقه؟ 
بحران )سناریوهای حل(؟ موضع آمریکا در 
در  آمریکا  مواضع  تأثیر  اخیر؟  حوادث  قبال 

جغرافیای سیاسی و امنیتی منطقة عربی؟
کارشناسان  از  مجموعه ای  نشست،  این  در 
جمله  از  عراق  زمینة  در  صاحب نظران  و 
از  الکبیسی  عامر  القصاب،  دکتر عبدالوهاب 

خبرنگاران شبکة الجزیره شرکت داشتند.

نشست: 
عراق میان انقالب مردمی و ادعاهای جنگ با تروریسم

ندوة: العراق بين الثورة الشعبية ودعاوى الحرب علی اإلرهاب 
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سرعت  و  بحران...  ریشه های 
شکست مؤسسة نظامی عراق

نیروهای  شکست  کنندگان  شرکت  نظر  از 
احاطة شورشیان  و  در موصل  نظامی عراق 
استان های  از  بزرگی  بخش های  بر  مسلح 
عراق  اخیر  بحران  به  مربوط  تنها  دیگر 
که  دارد  عمیقی  ریشه های  بلکه  نمی باشد، 
زمان  از  سیاسی  فعالیت های  به  آن  امتداد 
حملة آمریکا در 20مارس 2003 باز می گردد. 
اساسی  قانون  کارشناسان  از  یکی  نظر  از 
اشغال  سیاسی  فرایند  خروجی های  و  عراق 
آمریکا، یکی از عوامل اصلی بحران پس از 
ایشان،  نظر  از  بود.  اساسی  قانون  تصویب 
قانون اساسی بر اساس مفاهیم تبعیض آمیز 
نوشته  بر سه گروه  تقسیم عراق  فرقه ای و 
شده است و امریکا از ابتدای جنگ به دنبال 
سیاست فرقه ای بر اساس دو گروه در عراق  
بوده است و با تسلیم دولت به نوری مالکی 
فرقه ای حکومت  اساس گرایش های  بر  که 
در طول هشت سال  تا  موجب شد  می کرد 
را  آن  بزرگ  بخش  که  مقاومت  گروه های 

اهل سنت تشکیل می داد، شدت پیدا کند. 
تبدیل  و  تشدید  کارشناسان  از  دیگر  یکی 
بحران به جنبش توده های مردمی در شش 
دیالی،  موصل،  )االنبار، صالح الدین،  استان 
دلیل  به  را  بغداد(  مناطق  برخی  و  کرکوک 
موجب  به  که  می داند  قانونی  مطلب   14

عزت  با  مشترک  زندگی  به  عراقی ها  آن 
اشتیاق  سختی  و  درگیری  بدون  کرامت  و 
داشته باشند، لکن به دلیل تحقق نیافتن این 
مطالب و مواجهة شدید مالکی با اعتراضات 
مسالمت آمیز و اتخاذ راه حل نظامی و استفاده 
معارضان  کنارزدن  برای  ابزارها  تمامی  از 
سیاسی و سلطة فردی از راه قانونی و قانون 

اساسی موجب این بحران شده است.
ریشه یابی،  این  در  که  است  حالی  در  این 
نظامی  مالی،  کمک های  و  همکاری  نقش 
و  مسلحین  به  منطقه  کشورهای  امنیتی  و 
در  ارتش  سران  برخی  خیانت  همچنین 
سقوط موصل در نظر گرفته نشده و بیشتر 
گرفته  درنظر  فرقه ای  و  مذهبی  ریشه های 

شده است.

اختالفات  و  مسلحین  تشکیالت 
نظامیان و چشم انداز سیاسی

دربارة  نشست،  این  دیگر  بخش  در 
از  که  شد  بحث  مسلح  افراد  تشکیالت 
از طیف های  مسلحین  نظر شرکت کنندگان 
تشکیل  عراقی  انقالبیون  وسیع  و  گسترده 
شده است و به دلیل وضع موجود، با داعش 
ستم  و  ظلم  را  آن  دلیل  و  شدند  هم پیمان 
دولت به یک سوم از ساکنان عراق می دانند. 
از نظر این کارشناس نظامی، قرائت تقلیلی 
و  داعش  دادن  قرار  محور  و  این صحنه  از 
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درگیری میان دولت و انقالبیون عراق اشتباه 
نیز  بعثی ها  این درگیری ها  است؛ چراکه در 
تکریت  در  روشنی  حضور  و  شدند  داخل 
در  که  مجاهدین  ارتش  همچنین  و  دارند 
جنگ  امریکایی ها  با  اخیر  قرن  اول  دهة 
از  که  عشرین  انقالبیون  بر  عالوه  کردند، 
از  بعد  امریکا  با  مقاومت  جنبش های  اولین 
جنگ در این درگیری ها حضور دارند. ارتش 

انصار اهل سنت سلفی و ارتش اسالمی که 
از درون کادر گروه صحوات شکل گرفته اند 
لذا  اند.  این درگیری ها حضور داشته  نیز در 
قدرت  را  داعش  تنها  که  است  اشتباه  این 
نظامی در صحنه بدانیم. و این حقیقتی است 
که سیاست مداران و رسانه های غربی از آن 

متقاعد شده اند.
میان  در  نظامی،  کارشناس  این  نظر  از 
داعش  افراطی  جریان  مقابل  در  معارضان 
خطر  و  است  مذهبی  جنگ  دنبال  به  که 
نیست،  کمتر  شیعه  فرقه ای  جریان  از  آن 

بوده  جریان دیگری وجود دارد که عقل گرا 
این  است.  کرده  بیزاری  اعالن  داعش  از  و 
علمای  هیئت  بیانیة  به  اشاره  با  کارشناس 
عشایر  انقالب  اهداف  آن  در  که  مسلمین 
به  که  اشغالی  از  عراق  سرزمین  آزادی  در 
صورت فرقه ای ایجاد شده است، اشاره کرد 
در  عراقی ها  تمامی  بیانیه  این  در  گفت:  و 
حقوق شهروندی برابرند و مقدسات مصون 

از هرگونه تعرض می باشد و تروریست ها از 
انقالبیون نیستند. همچنین بیانیة حزب بعث 
علمای  هیئت  بیانیة  مشابه  نیز  کمونیستی 

مسلمان می باشد.

اقدامات دولت برای مقابله با تجاوز 
شورشیان

این کارشناس نظامی بدون اشاره به تخریب 
سامرا  در  عسکریین  امامین  مطهر  حرم 
برخی  اطالعاتی  و  مالی  حمایت های  و 
کشورهای عربی منطقه از گروه های افراطی 
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مغشوش  بسیار  را  عراق  دولت  اقدامات 
مواجهه  در  مالکی  نوری  گفت:  و  دانست 
یکبار  و  کرد  برخورد  عصبی  مسئله  این  با 
بار  کرد،  معرفی  خیانتکار  را  ارتش  سران 
دیگر برخی کشورهای همسایه را متهم کرد 
و یکبار هم با اتهام هدف قراردادن و تخریب 
مراقد شیعه توسط انقالبیون فتنة مذهبی را 
برانگیخت. این کارشناس نظامی بدون بیان 
و  مسلحین  علیه  عراق  سنت  اهل  موضع 
کشتار اهل سنتی که از بیعت کردن با داعش 
ممانعت کردند، مالکی را متهم به دو جبهه 
جنگ  به  آن  تشبیه  و  درگیری  این  کردن 
و  شیعیان(  )یعنی  حسین  امام  یاران  میان 
یاران یزید )یعنی اهل سنت( کرد که موجب 

جنگ مذهبی شده است.

دیدگاه های بین المللی
در  بین المللی  مواضع  کارشناسان،  نظر  از 
حال  در  زمان  مرور  به  عراق  بحران  قبال 
رسانه های  و  سیاسی  محافل  است.  تغییر 
غربی در ابتدا این جنگ را جنگ با داعش 
پایتخت  و تروریسم می دانستند؛ ولی برخی 
به  زمان  گذشت  با  به سرعت  اروپایی  های 
که  کردند  اعالن  و  بردند  پی  بحران  عمق 
نیست.  داعش  با  جنگ  تنها  جنگ  این 
اتحادیة  و  فرانسه  حکومت  موضع  همانند 
ملی  وحدت  حکومت  تشکیل  به  که  اروپا 

به طورکامل  ایران  مقابل،  در  کردند.  دعوت 
به صورت  و  کرد  حمایت  مالکی  اقدامات  از 
برنامه ریزی دخالت داشت؛  روشن در سطح 
فرماندة سپاه قدس،  قاسم سلیمانی،  چراکه 
روشنی  تأثیر  عملیات ها  برنامه ریزی  در 
داشته است. موضع روسیه نیز کاماًل همسو 
با موضع ایران و در تأیید اقدامات مالکی بود 
اما موضع امریکا بر اساس گفتة باراک اوباما 
شدن  برآورده  و  ملی  وحدت  دولت  تشکیل 
انتظارات عراقی ها و جبران حقوق زائل شدة 

اهل سنت عراق توسط مالکی بود.

سناریوهای حل بحران
بحران  حل  برای  راه   4 کارشناسان  نظر  از 
با  مالکی  پیروزی  اول،  دارد.  وجود  عراق 
پیشروی  دوم  مسلحین،  بر  ایران  کمک 
بغداد،  محاصرة  و  بغداد  سوی  به  مسلحین 
حل  راه  اما  آمریکا،  نظامی  دخالت  سوم 
چهارم که شبیه سناریوی سوریه است و آن 
از یکسو و تضعیف  انقالبی  نیروهای  تفرقة 
است.  دیگر  سوی  از  حکومت  نیروهای 
تشکیل  شرکت کننده  کارشناسان  نظر  از 
حکومت ملی و ابقای مالکی در حکومت هر 

دو بسیار ضعیف است.
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زمان:17/ ژوئیه/ 2014
مکان: بیروت - لبنان

برگزارکننده: مرکز کارنیغی للشرق االوسط12

در  عراق  از  بزرگی  بخش  که  حالی  در 
کردستان  است،  فرقه ای  درگیری های  حال 
در طول  و  است  امنیت  در  عراق  در شمال 

1. http://carnegie-mec.org
2. مرکز کارنگی برای خاورمیانه، مؤسسه ای مستقل در زمینة 
مباحث سیاسی است که مقر اصلی آن در بیروت است. این 
مرکز بخشی از مؤسسة کارنگی برای صلح بین المللی است. 
و پکن  واشنگتن  بروکسل، مسکو،  در  این مرکز شعبه هایی 
دارد. سایت این مرکز به شش زبان انگلیسی، روسی، چینی، 

اسپانیایی، فرانسوی و عربی می باشد.

شکوفایی  و  امنیت  شاهد  گذشته  دهة  یک 
اقتصادی بوده است.

بررسی  برای  کارنگی  مرکز  را  این همایش 
این  در  است.  کرده  برگزار  عراق  حوادث 
همایش، هریک از کاوه حسن، ماریا فانتابیه 
لینا خطیب مشکالت میان کردها، دولت  و 

نوری مالکی و داعش را بررسی کردند.
نکته های اساسی نشست:

مشکالت  با  عراق  فانتابیه،  نظر  از  عراق: 
مزمنی مواجه است که از جملة آنها داشتن 
وجود  بر  عالوه  است  رانت خوار  دولتی 
از  استفاده  و  آن  مشخص  سیاست های 

 ما الذي ينتظر كردستان والعراق؟

چه چیزی در انتظار کردستان و عراق است؟
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برای  ابزاری  به عنوان  کشور  اساسی  قانون 
رهبری  و  خود  معین  مصالح  به دست آوردن 
سیاسی مورد نفرت که این عوامل عراق را 

در برابر خطر تجزیه قرار داده است.

کردستان:
کاوه حسن با اشاره به نزدیک بودن استقالل 
کردستان  استقالل  گفت:  عراق  کردستان 
که  است  مواجه  متعددی  چالش های  با 
کرده،  مشکل  بسیار  را  کردستان  استقالل 
هرچند محال به نظر می رسد. از نظر حسن 
توافق  نداشتن  از  عبارت اند  چالش ها  این 
داخلی و ادامة اعتماد بر دولت مرکزی عراق، 
تفاوت های اقتصادی و تکیة شدید اقتصادی 

به خارج و نداشتن توافق ملی می باشد.

دولت اسالمی عراق و شام )داعش(
از نظر لینا خطیب، مسئلة داعش باید جدی 
به داعش  نیست که  گرفته شود؛ ولی الزم 
داعش  اما  کرد.  نگاه  دولت  یک  به عنوان 
سازمانی قدرتمند و خطرناک است و عوامل 
این امر را دستیابی داعش به اموال فراوان، 
رهبری منضبط و استراتژیک آن و آمادگی 
آن برای گفت وگو با جریان های محلی معین 
دانست. از نظر خطیب، داعش خطرناک ترین 
ولی  می باشد  جهان  در  تروریستی  گروه 
بسیار  آن ها  به وسیلة  حکومت  یک  تحقق 

بعید می باشد.
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زمان: 16/ ژوئیه/ 2014
مکان: مصر

برگزارکننده: احزاب مصر

از  حمایت  در  مصر  سیاسی  احزاب  همایش 
مردم  به  کمک  هدف  با  و  فلسطین  مردم 
همایش،  این  در  شد.  برگزار  قاهره  در  غزه 
ازپیش تعیین شده  هماهنگی های  بنابر 
نمایندگی  به  عبدالقدوس  محمد  بود  بنا 
از  بحیری  کامل  احمد  روزنامه نگاران،  از 

فوزی  أحمد  علی،  خالد  ملی،  سویجریان 
اجتماعی  دموکراسی  مصری  حزب  دبیرکل 
آزاد،  مصر  حزب  رئیس  حمزاوی  عمرو   ،
احمد سالم دبیرکل حزب مصر قوی، محمد 
بسیونی دبیرکل حزب کرامت، هیثم محمدین 
اما  باشند  انقالب حضور داشته  راه  از جبهة 
که  قوی  مصر  حزب  سخنگوی  امام  احمد 
رهبران  از  ابوالفتوح  عبدالمنعم  آن  مؤسس 
سابق اخوان می باشد، مشارکت نکردن حزب 
دلیل  کرد.  اعالم  همایش  این  در  را  خود 

همایش قدرت های سیاسی مصر در حمایت از فلسطین

مؤتمر القوى السياسی المصرى لدعم فلسطين 
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اختالفات  همایش  این  در  مشارکت نکردن 
موجود میان حزب مصر قوی با سایر احزاب 
شرکت کننده به خصوص حزب تحالف ملی از 

احزاب چپ مصر می باشد.
از  بیانیه ای  ضمن  در  شرکت کننده  احزاب 
رئیس جمهور و دولت مصر خواستند تا موضع 
اتخاذ  فلسطینی  برادران  قبال  در  مناسب 

مصر  ملت  حقیقت  نشان دهندة  که  کنند 
باشد. همچنین شرکت کنندگان با حمایت از 
گذرگاه  تا  خواستند  فلسطین  مردم  مقاومت 
کمک های  و  شود  باز  دائم  به صورت  رفح 

دارویی و غذایی به غزه ارسال شود.
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مهمترین اخبار 
)رصد مواضع و دیدگاه علما و نخبگان جهان عرب در برابر حوادث اخیر(
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بر اثر حملة داعش به عراق و اوضاع بحرانی این کشور تقریباً تمام نگاه ها 
متوجه عراق شد و با اعالم تشکیل خالفت اسالمی از سوی داعش، موضوع 
نخبگان  و  گشت  مبدل  اسالم  جهان  محوری  مسئلة  به  عراق  در  بحران 
جهان اسالم نیز در این باره مواضع مختلفی را اتخاذ کردند. ازاین رو، بیشتر 

مطالب در این شماره به مسئلة عراق اختصاص دارد. 

نقشة مناطق درگیری در عراق

نقشة سیطرة داعش بر مناطق نفت خیز عراق و سوریه
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1393ش  20خرداد  سه شنبه  روز  در   .1
/10ژوئن 2014م گروه تروریستی داعش با 
همکاری نظامیان بعثی به جامانده در ارتش 
پیش  از  که  توطئه ای  اساس  بر  و  عراق 
برنامه ریزی شده بود، توانست بدون درگیری 
اشغال  را  شهر  این  شود،  موصل  شهر  وارد 
استان های  در  را  نیروهای خود  نفوذ  و  کند 
االنبار گسترده تر سازد.  نینوا و  صالح الدین، 
از  دیگر  برخی  و  موصل  به  ورود  با  داعش 
شهرهای عراق نمایشی از کشتار و تخریب و 
خون ریزی را در مقابل چشم جهانیان ترتیب 

داد. 
زنگ  عراق  کشور  در  داعش  پیشروی  این 
خطری بود که نه تنها نخبگان و مردم این 
کشور را برای دفاع از کشورشان به تحرک 

را  منطقه  کشورهای  سایر  بلکه  واداشت، 
آن،  پی  در  و  داد  قرار  خود  تأثیر  تحت  نیز 
خوف از نفوذ داعش به جان سیاست مداران 
و نخبگان سایر کشورها رخنه کرد؛ چرا که 
گروه داعش با اعالم خالفت اسالمی و ارائة 
نظر  مد  اسالمی  کشور  گسترة  از  نقشه ای 
خود، چشم اندازی از پیشروی هایش در آینده 

را ارائه کرد.

ـ  سیاسی  جبهة  دو  عراق،  در  داعش  حملة 
این  و  داد  قرار  یکدیگر  مقابل  در  را  فکری 
به  نیز  داعش  حملة  از  پیش  که  صف بندی 
داشت،  حضور  عراق  در  کم رنگ  شکلی 
نمایان  را  خود  برجسته  صورتی  به  اکنون 
یا  شخصیت  هیچ  دیگر  و  است  ساخته 

عراق
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سازمان و جمعیتی نمی تواند خارج از این دو 
جبهه، پرچمی خاکستری را در دست بگیرد.

عراقی  اتحاد  موافقان  جبهة  اول،  جبهة 
با شعار وحدت  یکپارچه و مردمی است که 
عراق،  عشایر  و  مذاهب  و  طوایف  تمام 
که  هستند  ملی  وحدت  دولت  خواهان 
عراق  اساسی  قانون  طبق  و  باشد  مستقل 
به هیچ قدرت خارجی و گروه  عمل کند و 

داخلی باج ندهد.
و اما جبهة دوم کسانی هستند که از ابتدا نیز 
عراق  در  قدرت  تمام  به دست گرفتن  پی  در 
کام  به  که  اخیر  انتخابات  از  و پس  بوده اند 
آنان نبود، بر طبل تجزیة عراق می کوبند تا 
بدین وسیله یا قدرت و سهم درخور توجهی 
از آن را در عراق از آن خود سازند یا بتوانند 

اربابان  نظر  زیر  را  خود  تمام  و  تام  سیطرة 
خارجی خود بر بخشی از خاک عراق حتمی 
غنیمت  به  را  خاک  این  از  تکه ای  و  سازند 
ابتدای  از  که  داعش  میان،  این  در  ببرند. 
سنت  اهل  از  دفاع  شعار  با  خود  تأسیس 
خواهان جدایی شهرهای سنی نشین عراق از 
این سرزمین بود، اکنون به ابزاری در دست 
را  این شعار  تا  است  تبدیل شده  این جبهه 
محقق سازد و به بهانة دفاع از حقوق اهل 
کشور  این  از  را  عراق  میانی  بخش  سنت 
جدایی  موافق  قاعدتًا  جبهه  این  کند.  جدا 
است؛  کشور  این  از  عراق  کردستان  اقلیم 
زیرا جدایی بخش شمالی از عراق عالوه بر 
اینکه راه را برای تجزیة عراق به سه بخش 
جداگانه هموار می سازد، قدرت دولت را نیز 
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برای جلوگیری از روند تجزیة عراق کاهش 
گروه  دو  هر  که  نماند  ناگفته  داد.  خواهد 
تجزیه طلب چه در کردستان و چه در بخش 
میانی عراق بر اساس سیاست های آمریکا و 
اسرائیل حرکت می کنند و حمایت اسرائیل از 
تجزیه طلبی کردها نیز در همین راستا بوده 

است.
در  موضع گیری  تأثیرگذارترین  و  مهم ترین 
به  متعلق  عراق  در  داعش  تحرکات  قبال 
شیعیان  مرجعیت  که  بود  سیستانی  آیت اهلل 
در  شیعه  مرجعیت  دارد.  عهده  بر  را  عراق 
با  عراق  در  داعش  حملة  روزهای  اولین 
اعالم وجوب جهاد کفایی در برابر این هجوم 
کشور،  از  دفاع  به  را  عراق  مردم  وحشیانه، 

جان، مال و ناموسشان فراخواند.

آیت اهلل  نمایندة  کربالیی،  عبدالمهدی  شیخ 
سیستانی، در خطبه های نماز جمعه در حرم 
اینکه  به  اشاره  با  )علیه السالم(  امام حسین 
عراق  خاک  تمام  به  داعش  تروریست های 
استان،  به چند  فقط  نه  و  دارند  چشم طمع 
و  کرد  توصیف  خطرناک  را  عراق  اوضاع 

متوجه  را  تروریست ها  با  مقابله  مسئولیت 
گروه ها  و  طوایف  تمام  از  عراقی ها  تمام 

دانست.
و  رهبران  همچنین  عراق  مرجعیت  نمایندة 
نخبگان سیاسی عراق را خطاب قرار داد و 
با کنارگذاشتن اختالفات  تا  آنان خواست  از 
در این برهة حساس و خطرناک و با وحدت 
عراق  مسلح  نیروهای  از  حمایت  به  کلمه، 
از  عراق  مردم  دفاع  بپردازند. وی همچنین 
کشور و مقدساتشان را دفاع مقدس خواند و 
کسانی را که در این راه جان خود را از دست 

دهند، شهید دانست.1

شهر  جمعة  امام  القپانچی،  سیدصدرالدین 
نجف اشرف نیز با ارج نهادن به روح غیرت 
بیشتر  تالش  بر  عراقی،  جوانان  وجود  در 
با تروریست های داعشی تأکید  برای مقابله 

کرد.
و  وحدت  به  همگان  از  دعوت  با  نیز  وی 

للتطوع  يدعو  السيستاني  علي  السيد  المفدى  »االمام   .1
البلد بترك خالفاتهم لصد  في قوات االمن ويطالب قادة 
2014م،  1393ش/13ژوئن  23خرداد  جمعه  االرهاب«، 

سایت خبرگزاری براثا:
http://burathanews.com
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تروریست ها  با  مبارزه  مسیر  در  همیاری 
انتقاد  و  عتاب  زمان  اکنون  داشت:  اظهار 
کردن یکدیگر نیست و همه باید از نیروهای 

مسلح عراقی حمایت کنیم.1 

در  معروف  خطبای  از  ابراهیمی  جعفر  شیخ 
نزدیکی  لباس رزم در  با پوشیدن  نیز  عراق 
سخنرانی  به  کربال  در  زمان  امام  مقام 
پرداخت و مردم عراق را به پیوستن به ارتش 
مقدساتشان  و  ناموس  کشور،  از  دفاع  برای 

فراخواند.2

از  حفاظت  برای  تالش ها  میان  2.در 
گزند  از  عراق  در  موجود  اسالمی  مقدسات 
جریان  رهبر  صدر،  مقتدا  تروریست ها، 
صدری شیعیان عراق نیز با صدور بیانیه ای 
)سرایا  نام  با  نظامی  گردان های  تشکیل  از 

تستحق  شبابنا  لدى  الغيرة  روح  القبانجي:  »السيد   .1
اإلرهاب«،  بوجه  للوقوف  الجهود  تعزيز  ويجب  الشكر 
جمعه  23خرداد 1393ش/13ژوئن 2014م، سایت االستقامه:

 http://alestiqama.com/
2. »الخطيب جعفر االبراهيمي يرتدي مالبس القتال قرب 
مقام صاحب الزمان ويحث على قتال داعش و...«، شنبه 
24خرداد 1393ش/14ژوئن 2014م،  سایت خبرگزاری براثا: 

http://burathanews.com

با  همکاری  با  صلح،  سپاهیان  السالم( 
حکومت عراق خبر داد.

وی در این بیانیه آورده است: امروز و بعد از 
همة سیاست های بی پروایی که در عراق به 
اجرا در آمد و بعد از اینکه اهل سنت عراق 
بین دو دستة تروریسم و گروه های نامنضبط 
نظامی قرار گرفتند و پس از اینکه آتش فتنة 
شعله ور  عراق  شیعیان  و  آنان  میان  مذهبی 
سوء  با  دنیا  ظالم  قدرت های  همة  شد، 
استفاده از این فرصتی که بر اثر تصمیمات 
است،  داده  دست  به  عراق  در  فرقه ای  کور 
اشغال عراق عزیز را آغاز کرده اند و مناطقی 

از آن را اشغال کرده اند و... .

قصد  من  است:  داشته  بیان  ادمه  در  وی 
کنم  وارد  به جنگی  را  عراق  فرزندان  ندارم 
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 »
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سیاست های  با  سیاست مداران  از  برخی  که 
نمی توانم  اما  کشانده اند،  آن  به  را  ما  غلط 
با دست و زبانی بسته در مقابل خطری که 
مقدسات ما را تهدید می کند، نظاره گر باشم. 
ازاین رو، من و کسانی که با من هستند، از 
آنها را فریب  افراد مخلصی که دنیا و مقام 
با  را اعالم می کنیم که  آمادگی خود  نداده، 
همکاری با برخی طرف های دولتی نیروهای 

مدافع از مقدسات را تشکیل دهیم.1
با نگاهی به این بیانیه به نظر می آید سخن از 
اختالف و انتقاد و جنگ مذهبی میان شیعه 
و سنی بیش از هرچیز در آن موج می زند و 
حملة تروریست ها و زیاده خواهی های غرب 
نیز هنوز برخی نخبگان را به هوش نیاورده 
است و حتی اگر عراق بتواند خود را از مهلکة 
نجات  داعشی  تروریست های  توسط  تجزیه 
دهد، باز هم آتش اختالفات و تحمل نکردن 
عراق  نخبگان  برخی  میان  در  یکدیگر 
این گونه  که  زمانی  تا  و  نمی شود  خاموش 
باشد، عراق در خطر است؛ زیرا هر کشوری 
و  هوشیار  بیدار،  آن  نخبگان  و  بزرگان  که 

متحد نباشند، دچار تزلزل خواهد شد.

1. »زعيم التيار الصدري يعلن استعداده لتشكيل }سرايا 
المقدسات  عن  للدفاع  الحكومية  الجهات  مع  السالم{ 
2014م،  1393ش/11ژوئن  21خرداد  چهارشنبه  الدينية«، 

سایت فرات نیوز: 
www.alforatnews.com

3.نوری مالکی، نخست وزیر عراق با دعوت 
از مردم این کشور به گوش ندادن به سخن 
کسانی که از شیعه و سنی سخن می گویند، 
خطاب به این دسته اعالم کرد: دیگر استفاده 
از این لغت )شیعه و سنی( و این شکافی که 
از آن در مواضع خود علیه ما بهره می گیرید، 
کافی است و بیش از این آن را ادامه ندهید.

در  عراق  امنیتی  فرماندهان  دیدار  در  وی 
وطن،  یک  فرزندان  همه،  ما  گفت:  سامرا 
دارای یک مسئولیت هستیم و  و  یک دین 

پیروزی برای عراق حتمی است.2
مراجع  فتاوای  داشت:  اظهار  همچنین  وی 
حمایت  مسیر  در  همه  عراق  سنی  و  شیعه 
فتاوای  نه  است.  عراقی ها  تمام  و  وطن  از 
علمای شیعه ضد اهل سنت است و نه فتاوای 
علمای اهل سنت ضد شیعه بلکه همة فتاوا 
علیه کسانی است که می خواهند عراق را به 

جنگ و خونریزی بکشانند.3
سنة  بكلمة  يتكلم  لمن  للعراقيين: التسمعوا  »المالكي   .2
سایت  شنبه 24خرداد 1393ش/14ژوئن 2014م،  وشيعة«، 

السومریه تی وی:
www.alsumaria.tv

3. »المالكي: فتاوى المرجعية العليا وعلماء السنة لحماية 
الوطن والعراقيين جميعا«، شنبه 24خرداد 1393ش/14ژوئن 
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العیساوی،  نمایندة پارلمان عراق و  4. عبود 
از رهبران ائتالف دولت قانون به سرکردگی 
داشت:  اظهار  سخنانی  در  المالکی،  نوری 
گروه ها،  از  برخی  که  دارد  وجود  اطالعاتی 
در  عراق  سیاسی  شخصیت های  و  احزاب 
موصل  به  داعش  نیروهای  ورود  تسهیل 

دست داشته اند.
 

تنها  داعش  که  می دانند  همه  افزود:  وی 
بیشتر،  نه  هستند  تروریست  دسته ای  و  دار 
سازمان های  و  گروه ها  آنها  سر  پشت  اما 
وجود  خارجی  حمایت  و  بعثی ها  سیاسی، 

دارند که از آنان حمایت می کنند.
مالکی،   نوری  که  است  ذکر  شایان 
نخست وزیر عراق نیز در اولین سخنان خود 
از  داعش،  دست  به  موصل  سقوط  از  پس 
توطئه ای داخلی در این جریان سخن گفت 
و اعالم کرد که توطئه گران محاکمه خواهند 

شد.1
2014م، سایت السومریه تی وی:

www.alsumaria.tv
كتل سياسية سهلت دخول  المالكي:  بائتالف  »قيادي   .1
23خرداد  جمعه  الموصل«،  إلى  االسالمية”  “الدولة 

1393ش/13ژوئن 2014م، سایت رأی الیوم: 
http://www.raialyoum.com

اعالی  مجلس  رئیس  حکیم،  سیدعمار   .5
اسالمی عراق، نیز با به تن کردن لباس رزم 
داوطلبان  میان  در  دست گرفتن سالح  به  و 

مردمی به سخنرانی پرداخت.

قبرهای  به  داعش  تهدید جماعت  با  حکیم 
دسته جمعی گفت: عراق را به قبرهای دسته 
خواهیم  مبدل  داعشی ها  و  داعش  جمعی 
دفاع  سنت  اهل  از  ما  افزود:  وی  ساخت. 
دفاع  شیعیان  از  که  همان طور  می کنیم 
می کنیم؛ چرا که آنان برادران ما نیستند بلکه 
خود ما هستند )وجود ما و آنها یکی است(. از 
مسیحیان و کردها و ترکمن ها دفاع می کنیم 

همان طور که از عرب ها دفاع می کنیم.2 

6.یکی از نهادهایی مهمی که طی سال های 
است،  دمیده  عراق  در  فتنه  آتش  بر  اخیر 
هیئت علماءالمسلمین عراق است که ریاست 

آن به عهدة حارث الضاری است.
پیامی  از  انتشار تصویری  با  براثا  خبرگزاری 

2. »بالصور والفيديو.. قيادي شيعي بارز يتوعد »داعش« 
شنبه 24خرداد   ،» العسكري  الزي  مرتديًا  بمقابر جماعية 

1393ش/14ژوئن 2014م،  سایت المصری الیوم:
 http://www.almasryalyoum.com



 »
  »

 
 »

 

104

ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره دهم
گزار

هیئت  به  متعلق  آن  سربرگ  که  مکتوب 
علماءالمسلمین عراق و در پایان نیز ممهور 
این  در  را  خبری  است،  هیئت  این  مهر  به 
رابطه درج کرده است که این هیئت علمایی 
اینترنتی و  پایگاه های  به  پیام  این  ارسال  با 
شبکه های ماهوارها ی هم سو با تروریست ها 
پیروزی های  تا  است  خواسته  آنان  از 
داعش(  )نیروهای  مجاهدین  به اصطالح 
اعدام شدن  تصاویر  و  دهند  جلوه  بزرگ  را 
دست  به  عراق  حکومت  نظامی  نیروهای 
منتشر  ترس،  ایجاد  راستای  در  را  داعش 

سازند.1

از  با حمایت  نهاد  این  شایان ذکر است که 
اعالم  است،  وقوع  حال  در  عراق  در  آنچه 
)تحوالت  انقالب  نسبت دادن  است:  کرده 
امنیتی اخیر( عراق به داعش در واقع برای 

قبضه کردن انقالب در این کشور است.
اعالم  بیانیه ای  صدور  با  جمعیت  این 
شده،  محقق  عراق  در  آنچه  است:  کرده 
در  که  را  کسانی  که  است  پیروزی هایی 

1.»هيئة االرهاب والدجل بزعامة المجرم حارث الضاري 
جمعه  و...«،  االرهابية  المواقع  الى  توجيهات  تصدر 

23خرداد 1393ش/13ژوئن 2014م، سایت براثا:
 http://burathanews.com

از داخل و خارج به عراق  سال های گذشته 
ضربه می زدند، نگران کرده است.2

بر  سعی  بیانیه  این  با  واقع  در  جمعیت  این 
جنگی  را  عراق  اخیر  تحوالت  تا  دارد  این 
اما  کند،  قلمداد  شیعیان  و  اهل سنت  میان 
جنایات داعش به حدی منزجرکننده بوده و 
حتی اهل سنت و مقدسات آنان را نیز در بر 
گرفته است که واقعیت این تحوالت بر هیچ 

کس پوشیده نمانده است.
علماء  هیئت  ریاست  که  الضاری  حارث 
المسلمین عراق را برعهده دارد، در گفت وگو 
با القدس العربی اظهار داشت: آنچه در عراق 
علیه  مردمی  انقالبی  است،  وقوع  حال  در 
اقدامات حکومت مالکی و حزب اوست. وی 
با شرح آنچه به قول وی ظلم به اهل سنت 
در عراق بوده است، گفت: در ده سال گذشته 
را  فراوانی  ستم های  و  فشارها  عراق،  ملت 

متحمل شدند.

وی در پاسخ به سؤالی دربارة فتوای آیت اهلل 

2. »هيئة علماء المسلمين بالعراق: ما يجري ثورة«، جمعه 
23خرداد 1393ش/ 13ژوئن 2014م،  سایت الجزیره:

http://www.aljazeera.net
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سیستانی پاسخ داد: با نهایت تأسف، فتاوای 
در  فتنه  برانگیخته شدن  در  مراجع  برخی 
که  بودند  سهیم  عراق  متحد  ملت  میان 
از  جانبداری  با  و  مسئوالنه  غیر  فتواهای 
حاکم ظالم در برابر ملت مظلوم بودند. وی 
افزود: مقدسات در عراق به همة مردم عراق 
به  اشغالگران،  جز  هیچ کس  و  دارند  تعلق 
این مقدسات صدمه نمی زند. پس نمی توان 
حمایت از مقدسات را بهانه ای برای فتنه در 

عراق ساخت.1 
از  شایان ذکر است که تصاویر منتشر شده 
و  تشیع  مقدسات  و  مذهبی  اماکن  تخریب 
می دهد  نشان  به خوبی  عراق  در  اهل سنت 
مردم  را  آنان  الضاری،  حارث  که  کسانی 
اذعان  به  انقالبی عراق می خواند،  و  مظلوم 
تنها  و  هستند  عراق  اشغالگران  خودش 
حمایت  مورد  و  وارداتی  تکفیری  عده ای 
با  که  هستند  خارجی  و  داخلی  توطئه گران 
در  داخلی  طرف های  برخی  تبانی  و  توطئه 
را  عراق  شهرهای  برخی  توانستند  عراق 

اشغال کنند.
دکتر رافع الرفاعی یکی از مفتیان اهل سنت 
در عراق نیز با انتقاد از فتوای جهاد آیت اهلل 
فرقه ای  و  عراق  از  دفاع  برای  سیستانی 
را  عراق  اخیر  تحوالت  فتوا،  این  خواندن 

1. »الشیخ حارث الضاري: اإلقلیم السني لن یحمي السنة«، 
القدس  سایت  2014م،  1393ش/5جوالی  14تیر  شنبه 

العربی: 
http://www.alquds.co.uk

که  کرد  ادعا  و  توصیف  مظلومان  انقالب 
انقالب  این  در  عراقی  مختلف  گروه های 
هیچ  تحوالت  این  و  دارند  شرکت  مردمی 

ربطی به داعش ندارد.2
گروه های  کنگرة  رئیس  ابوریشه،  احمد 
بیداری عراق است که طی سال های 2009 
و 2010 توانستند ضربة سنگینی را بر پیکرة 

تروریسم در عراق وارد آورند.

وی در این باره تصریح کرد: تروریست های 
و  االنبار  استان های  در  که  مسلحی 
صالح الدین هستند، نیروهای داعش هستند 
وجود  هرکس  و  عراقی  انقالبی های  نه 
داعش در عراق را نفی کند، خودش نیز جزو 
حامیان گروه داعش است. وی همچنین از 
اهالی فلوجه خواست به شهرشان بازگردند.3

معروف  سیف اهلل بن حسین   .7
ـ  سلفی  سازمان  رهبر  ابوعیاض،  به 

مظلومین  لثورة  ویشیر  السیستاني  ینتقد  العراق  »مفتي   .2
سایت  2014م،  1393ش/17ژوئن  27خرداد  سه شنبه  و..«، 

القدس العربی:
http://www.alquds.co.uk

داعش  هم  الدین  وصالح  باالنبار  موجود  ما  ریشة:  »أبو   .3
ولیس الثوار«، دوشنبه 26خرداد 1393ش/16ژوئن 2014م، 

سایت العالم: 
http://www.alalam.ir
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ابراز  با  تونس،  در  انصارالشریعه  جهادی 
در  داعش  فتوحات  آنچه  از  خرسندی 
جهادی  گروه های  همة  دانست،  عراق 
کرد دعوت  صفوفشان  وحدت  به  را 

.

وی در بیانیه ای که در فیس بوک منتشر شد، 
بیان داشت: باید از این فتوحاتی که خداوند 
نهاده،   منت  اسالمی  امت  بر  آنها  وسیلة  به 
تا دیدگاه های تمام گروه های  استفاده کنیم 
نبرد  توحید  کلمه  اعتالی  برای  که  جهادی 
می کنند، به یکدیگر نزدیک شوند و شریعت 

اسالمی در جهان غالب شود.
الظواهری، رهبر  ایمن  از  ابوعیاض همچین 
جبهة  رهبر  جوالنی،  ابومحمد  و  القاعده 
به  داعش  با  گذشته  سال  طی  که  النصره 
هرچه  که  خواست  پرداخته اند،  نزاع  و  نبرد 
زودتر این فتوحات را تبریک بگویند و نبرد و 

اختالف با داعش را کنار بگذارند.1
کارمند  و  کنونی  افشاگر  اسنودن،   ادوارد   .8

بـ»فتوحات«  یشید  تونس  في  الشریعة«  »أنصار  »زعیم   .1
1393ش/15ژوئن  25خرداد  یکشنبه  العراق«،  في  داعش 

2014م، سایت القدس العربی:
http://www.alquds.co.uk

و  آمریکا  مرکزی  اطالعات  سازمان  سابق 
پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی، افشا کرد 
همکاری  با  آمریکا  ملی  امنیت  آژانس  که 
ام آی سیکس  انگلیس،  جاسوسی  سازمان 
برای  موساد،  اسرائیل،  جاسوس  سازمان  و 

ظهور داعش برنامه ریزی کرده بودند.

و  انگلیس  آمریکا،  گفت:  همچنین  وی 
با  عملیاتی  طی  پیش  مدت ها  از  اسرائیل 
که  بودند  آن  پی  در  زنبور"  "آشیانة  نام 
تمام  تا  دهند  ترتیب  را  تروریستی  سازمانی 
افراط گرایان را از همة نقاط جهان جمع کند 

و در یکجا متمرکز سازند. 
در  زنبور  آشیانة  عملیات  از  اصلی  هدف 
با  تا  بوده  اسرائیل  امنیت  از  حمایت  واقع 
اسالمی  برای جوامع  نزدیک  ایجاد دشمنی 
داخل  به  را  درگیری  آنان محور  میان  در  و 
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کشورهای اسالمی بکشانند.1 

9.داعش پس از تصرف شهر موصل سندی 
اقدامات  و  قوانین  آن  در  که  کرد  منتشر  را 

مدنظر این گروه را شرح داده است.

دارد، داعش اعالم  بند  این سند که 16  در 
محل های  و  قبرها  تمام  ما  که  است  کرده 
زنان  از  و  کرد  خواهیم  تخریب  را  زیارتی 
گشاد  لباس های  که  است  شده  خواسته 
خارج  خانه  از  ضرورت  به  جز  و  بپوشند 

نشوند.2

عراق  در  داعش  تحرکات  و  10.اقدامات 
جهان  نخبگان  میان  در  را  متفاوتی  مواضع 
اسالم در مواجهه با این گروه در پی داشت. 
داشتند  این  بر  سعی  برخی  میان،  این  در 
اهل  ازدست رفتة  حقوق  حامی  را  داعش  تا 

تعاون مخابرات ثالث  نتیجة  البغدادي  بکر  ابو  1. »سنودن: 
سایت  2014م،   1393ش/6جوالی  15تیر  یکشنبه  دول«، 

خبرگزاری براثا:
http://burathanews.com

یدعو  الموصل  في  المدینة«  »وثیقة  یصدر  »»داعش«   .2
فیها لهدم المزارات و...«، جمعه 23خرداد 1393ش/13ژوئن 

2014م،  سایت سومریه تی وی:
http://www.alsumaria.tv 

سنت در عراق بدانند و برخی دیگر با تأکید 
بر هویت تروریستی این گروه، اقداماتش را 

محکوم کردند.
مهم  نهادهای  از  یکی  مصر  داراالفتای 
را  داعش  گروه  که  بود  سنت  اهل  دینی 
مورد هجوم خود قرار داد و پیوستن به این 

جماعت را حرام اعالم کرد.

داراالفتای  رسمی  سخنگوی  نجم،  ابراهیم 
مصر، در میان خبرنگاران و اصحاب رسانة 
مصر اعالم کرد: اقدامات جماعت داعش اعم 
از ترور، خونریزی و ویرانی که در سوریه و 
عراق و سایر کشورها مرتکب آنها می شوند، 
و  است  اسالم  دشمنان  مصلحت  مسیر  در 
کشورهای  برای  را  خرابی  و  ویرانی  تنها 
عربی و اسالمی در پی دارد و بهانه ای است 
برای دخالت های بیگانگان در این کشورها.
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که  داشت  بیان  مصر  داراالفتای  سخنگوی 
نام  با  را  جوانان  از  بسیاری  داعش  جماعت 
فریفته  اسالمی  دولت  عنوان  تحت  و  دین 
آن  پی  در  جماعت  این  که  دولتی  و  است 
است، در واقع اقدامی در راستای سیاه نمایی 
صورت دین اسالم، ویرانی کشورها و ریختن 

خون بندگان خداست.
و  گروه ها  سایر  و  داعش  افزود:  وی 
متون  از  استنباط  در  افراطی،  سازمان های 
دینی گمراه شده اند و فهم ناقص و منحرفانة 
و  ساخته  خود  خونریزی های  بهانة  را  خود 
منهج  که  ساخته اند  فتاوایی  صدور  دستاویز 

و روش تکفیری شان را به پیش برند.1

11. مراجع علمی طوایف مختلف اهل سنت 
عراق نیز پیوستن به داعش را تحریم کردند.

جماعت علمای عراق به ریاست خالد المال 
با صدور فتوای جهاد از مردم عراق خواستند 
با  مبارزه  به  سالح  گرفتن  دست  به  با  که 
از  و  بپردازند  تروریست  مزدوران  و  داعش 

هویت ملی خویش حفاظت کنند.
خالد المال در این باره اظهار داشت: فتوایی 
که از جانب این نهاد صادر شد، در راستای 
و  عراق  از  حمایت  برای  عراق  وحدت 

مضلل  تنظيم  داعش  المصرية:  اإلفتاء  »دار   .1
25خرداد  یکشنبه  حرام«،  له  واالنتماء  اإلسالم  ويشوه 

1393ش/15ژوئن 2014م، سایت شمس الحریه:
www.shams-alhorreya.com

اهل سنت و شیعیان این کشور بود.2

12.اتحاد جهانی علمای مسلمین در ابتدای 
و سقوط موصل،   عراق  در  امنیتی  تحوالت 
کار  نه  را  موصل  سقوط  بیانیه ای،  با صدور 
داعش بلکه حاصل انقالبی مردمی در عراق 
دانست که بر اثر ظلم و فشار و فساد شکل 

گرفته است.

قرضاوی،  یوسف  ریاست  به  اتحادیه  این 
اگر سقوط  است:  اعالم کرده  بیانیه  این  در 
پس  نبود،  مردمی  انقالبی  حاصل  موصل 
بزرگی  این  به  امکان داشت شهری  چگونه 
به تصرف  نفر جمعیت یک شبه  4میلیون  با 

یک گروهک نظامی درآید.
علما  جهانی  اتحاد  بیانیه،  این  ادامة  در 
به  دعوت  با  که  فتاوایی  محکوم کردن  با 
به  که  است  خواسته  شیعه  برادران  از  جهاد 
شده  گفته  کنند،  هجرت  درگیری  مناطق 
است: این گونه فتاوا به جنگی مذهبی خواهد 

االنتساب  يحرمون  السنية  الطوائف  »مراجع   .2
27خرداد  شنبه  سه  االرهابي«،  داعش  لتنظيم 

1393ش/17ژوئن2014م،  سایت العالم:
http://www.alalam.ir
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انجامید که وحدت عراق را تهدید می کند.
نشدن  کشته  خود،  بیانیة  در  اتحادیه  این 
مصون ماندن  و  شیعه  شهروند  یک  حتی 
بزرگ ترین  را  حمله  از  شیعه نشین  مناطق 
دلیل بر این ادعا دانسته است که تحوالت 
عراق تنها انقالب مردم علیه دولت است نه 

جنگ اهل سنت با شیعیان.1
که  گفت  می توان  عجوالنه  بیانیة  این  با 
به  مسلمان  علمای  جهانی  اتحادیة  نهاد 
سوریه  قضیة  در  هرچند  قرضاوی  ریاست 
اما  بود؛  نگذاشته  باقی  خود  برای  آبرویی 
فراتر  این  از  بیانیه  این  با  و  ماجرا  این  در 
ساخت؛  عموم  مضحکة  را  خود  و  رفت 
اطالعاتش  کسب  منابع  داد  نشان  که  چرا 
است  دروغ پردازی  کارخانه های  به  متصل 
و چند روز بعد با اعدام دسته جمعی شیعیان 
جامع  مسجد  امام  اعدام  حتی  و  موصل  در 
اهل سنت در این شهر به دلیل بیعت نکردن 
اندازه  چه  تا  که  شد  مشخص  داعش  با 
علمای  جهانی  اتحاد  نهاد  موضع گیری های 

مسلمین بی اساس و ناشیانه است.
اهل سنت  علمای  از  المال  خالد  چنانکه 
نیز،  عراق  علمای  جماعت  رئیس  و  عراق 
دلیل  به  را  مسلمان  علمای  جهانی  اتحاد 
انتقاد  و  عتاب  مورد  بیانیه ای  چنین  صدور 

الموصل ثورة شعبية  المسلمين: سقوط  1. »اتحاد علماء 
25خرداد  يكشنبه  والفساد«،  واإلقصاء  الظلم  بسبب 

1393ش/15ژوئن 2014م، سايت القدس العربى: 
http://www.alquds.co.uk

ده  در  نهاد  این  نقش  از  و  داد  قرار  خویش 
سال گذشته که عراقی ها تحت انواع ظلم ها 
قرار داشتند، پرسید. وی همچنین پرسید که 
چرا اتحادیة جهانی علمای مسلمان اقدامات 
وحشیانة داعش مانند تجاوز به زنان، بریدن 
غیر  مردم  دسته جمعی  اعدام های  و  سرها 
مسلح و بی گناه را مورد انتقاد قرار نمی دهد؟2

با گذشت  اتحاد جهانی علمای مسلمان  اما 
بیانیة سراسر  این  از صدور  روز پس  بیست 
کذب و وهم و زمانی که با  اعالم خالفت 
اسالمی از جانب داعش مواجه شد، بیانیه ای 
بیانیه، اعالن  این  دیگر را منتشر کرد و در 
از جانب داعش را  تشکیل خالفت اسالمی 

شرعًا باطل اعالم کرد.

نیز  را  قرضاوی  امضای  که  بیانیه  این  در 
اثر  هیچ  است:  آمده  داشت،  خود  ذیل  در 
شرعی بر این اعالن خالفت،  مترتب نیست 
آثار خطرناکی را برای  اقدام، تنها  بلکه این 
به  سوریه  در  انقالب  و  عراق  در  اهل سنت 

االنتساب  يحرمون  السنية  الطوائف  »مراجع   .2
27خرداد  شنبه  سه  االرهابي«،  داعش  لتنظيم 

1393ش/17ژوئن2014م،  سايت العالم:
http://www.alalam.ir
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همراه دارد. )در این بیانیه دیگر گفته نشده 
انقالب عراق، بلکه کلمة انقالب تنها بر سر 

سوریه آمده است(.
گروه های  تمام  از  همچنین  بیانیه  این 
مفاهیم  به  که  خواست  جهان  در  اسالمی 
)مانند مفهوم خالفت اسالمی( که  اسالمی 
احترام  دارند،  مسلمانان  نزد  واالیی  جایگاه 

بگذارند.1
اتحاد  رئیس  نایب  الریسونی  احمد  دکتر 
سخنانی  طی  نیز  مسلمان  علمای  جهانی 
که  زمان  از  برهه ای  در  داشت:  اظهار 
از  تا  می کنند  تالش  اسالمی  ملت های 
بر  تانک  و  شمشیر  و  زور  با  که  استبدادی 
جدید  دسته ای  شوند،  آزاد  شده  حاکم  آنان 
از راه رسید تا خالفت خود را با زور شمشیر 
اعالن کند و خلیفه اش را با قدرت شمشیر 

نصب کند.

با خرافات خواندن این خالفت، اوضاع  وی 
کنونی عراق را حاصل سلسله ای طوالنی از 

الخالفة  االسالمية”  “الدولة  اعالن  يعتبر  »القرضاوي   .1
في العراق “باطال شرعا”«، شنبه 14تیر 1393ش/5جوالی 

2014م، سایت فرانس24:
http://www.france24.com

ظلم و فساد و دیکتاتوری دانست: از صدام 
حسین تا اشغال توسط آمریکایی ها تا دولتی 

فرقه گرا که تحت حمایت ایران بوده است.2
سخنان  این  که  است  مشهود  آشکارا 
از  ناشی  اتحادیه  این  اخیر  بیانیة  و  ریسونی 
روز  بیست  بیانیة  از  نهاد  این  سرشکستگی 
اشتباه  به گونه ای  می خواهد  و  است  پیش 
ناشیانة خود را بپوشاند، هرچند که این نهاد 
مسلمان  ملت های  میان  در  جایگاهی  دیگر 

ندارد.
13. در پی انتشار اخباری مبنی بر صدور نفت 
اسرائیل،  رژیم  به  کردستان  اقلیم  از  عراق 
این مسئله خشم بسیاری از نخبگان مسلمان 
را درقبال این اقدام اقلیم کردستان به همراه 

داشت.

عراق  پارلمان  نمایندة  خفاجی،  عبدالمهدی 
گفت وگو  در  قانون،  دولت  ائتالف  عضو  و 

وأضغاث  »وهم  الخالفة  قيام  إعالن  »الريسوني:   .2
2014م،   1393ش/2جوالی  11تیر  چهارشنبه  أحالم««، 

سایت قرضاوی:
http://www.qaradawi.net/new/
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داشت:  اظهار  باره  این  در  نیوز  سومریه  با 
از  تعدی  به  اقدام  این  با  کردستان  اقلیم 
و مسئلة  ادامه می دهد  اساسی عراق  قانون 
که  نفت هایی  که  است  آن  تعجب برانگیز 
فلسطین  از  می کنند،  خارج  عراق  از  کردها 

اشغالی و رژیم اسرائیل سر درمی آورد.
وی این اقدام کردستان را خیانت به عراق، 

امت عربی و مسئلة فلسطین دانست و گفت: 
تکرار  بارها  عراق  کردستان  از  نفت  قاچاق 
شده است و این اقدام، اولین بار نیست که 

صورت می گیرد.1  

اسرائيل  الى  االقليم  نفط  تهريب  القانون:  »دولة   .1
31خرداد  شنبه  الفلسطينية«،  وللقضية  للعراق  خيانة 

1393ش/21ژوئن 2014م، سایت السومریه تی وی:
 http://www.alsumaria.tv
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اسالمی  خالفت  تشکیل  اعالن  درپی   .1
مواضعی  نیز  االزهر  داعش، شیوخ  از سوی 
مهم ترین  کردند.  اعالم  اقدام  این  رد  در  را 
نکته در این موضع گیری ها این است که این 
منظر  از  داعش  محکوم کردن  برای  شیوخ 
نفی اسالم سیاسی وارد شده اند و آبی را که 
داعش گل آلود ساخته است، برای صیدکردن 
سیاست  از  دین  جدایی  یعنی  خود  نظریة 
غنیمت شمرده اند. در این رابطه مواضع زیر 

جالب توجه است:

در  اسالمی  شریعت  استاد  کریمه،  احمد 
اسالمی  خالفت  رد  در  االزهر،   دانشگاه 
اصل  السفیر  با  گفت وگو  در  داعش  مدنظر 
در  گفت:  و  کرد  نفی  را  اسالمی  حکومت 
تاریخ اسالمی چیزی به نام خالفت سیاسی 
نداریم و نمی توان چنین چیزی را به اسالم 
تنها  اسالم  در  خالفت  بلکه  داد،  نسبت 
چراکه  است؛  بوده  دین  تبلیغی  امور  برای 
فرموده اند:  )صلّی اهلل علیه وآله(  اکرم  پیامبر 
»ستكون خالفة على نهج النبوة ثم تكون 
ملكًا عضوضًا« پس از من دورة خالفت بر 
از آن  اساس شیوة نبوت خواهد بود و پس 

پادشاهی خواهد بود.
برداشت  و  روایت  این  به  تمسک  با  وی 
جانبدارانة خود از این روایت توضیح داد که 

مصر



 »
  »

 
 »

  »
 

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

113

خالفت تبلیغی در زمان خلفای راشدین بود 
یعنی  علیه السالم(  حسن  امام  تا  ابوبکر  )از 
خالفتی تنها برای پاسداری از دین به دلیل 
نبوت  به شیوة  پیامبر فرموده خالفت  اینکه 
است؛ یعنی برای ارائه و حفظ و تبلیغ دین. 
اما بعد از این دوره یعنی در زمان بنی امیه، 
بنی عباس و حکومت ترک ها، دورة پادشاهی 
و حاکمیت سیاسی آغاز می شود، به دلیل این 
از خالفت  از روایت که فرموده پس  بخش 
این  گفتة  به  بنا  بود.  خواهد  پادشاهی  دورة 
به  پیامبر  را  سیاسی  حاکمیت  ازهری،  شیخ 
پادشاهان سپردند و خلفای خود را تنها برای 

تبلیغ دین قرار دادند.
در پاسخ به این شیخ ازهری باید گفت: اواًل 
اگر صحت سند روایت را مفروغ عنه بگیریم، 

مشکل در این است که پیامبر در این روایت 
خالفت را بر منهج و روش نبوت دانسته اند 
و هر انسان عاقلی وقتی به منهج نبوت نگاه 
می کند، به وضوح می بیند که پیامبر اکرم در 
داد  تشکیل  اسالمی  حکومت  نبوتش  زمان 
اجتماعی  و  سیاسی  امور  بر  حاکم  عماًل  و 
جامعة مسلمین بود. بنابراین، منهج خالفت 
نیز که برطبق این روایت همان منهج نبوت 
بندگان،  شرعی  امور  ادارة  بر  عالوه  است، 
در  نیز  را  آنان  اجتماعی  و  حکومت سیاسی 

بر دارد.
ثانیًا: مگر آیات قرآن کریم مسلمانان را امر 
سیاسی،  از  اعم  امور،   همة  در  که  نمی کند 
و  پیامبر  و  خدا  اقتصادی،  و  اجتماعی 
اولی االمِر مأذون از جانب خدا را حاکم مطاع 
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خویش قرار دهند؟ »یا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا أَِطیُعوا 
ْمِر ِمْنُکْم َفإِْن  ُسوَل َو ُأولِي اأْلَ َ َو أَِطیُعوا الرَّ اهللَّ
ُسوِل  الرَّ َو   ِ اهللَّ إِلَی  َفُردُّوُه  َشيْ ٍء  ِفي  تَناَزْعُتْم 
ذلَِک  اْلِخِر  الَْیْوِم  َو   ِ بِاهللَّ ُتْؤِمُنوَن  ُکْنُتْم  إِْن 
ایمان  که  کسانی  ای  تَْأِویاًل؛  أَْحَسُن  َو  َخْیٌر 
آورده اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید 
پیامبر خدا و اولواألمر ]اوصیای پیامبر[ را! و 
هرگاه در چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا 
و پیامبر بازگردانید )و از آنها داوری بطلبید( 
اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید! این 
پایانش  و  عاقبت  و  بهتر،  شما  برای  )کار( 
نیکوتر است «1 »َفال َو َربَِّک ال ُیْؤِمُنوَن َحتَّی 
ُموَک ِفیما َشَجَر بَْیَنُهْم ُثمَّ ال َیِجُدوا ِفي  ُیَحکِّ
ا َقَضْیَت َو ُیَسلُِّموا تَْسلِیمًا؛  أَنُْفِسِهْم َحَرجًا ِممَّ
به پروردگارت سوگند که آنها مؤمن نخواهند 
به  را  تو  اختالفات خود،  اینکه در  بود، مگر 
تو، در دل  داوری  از  داوری طلبند و سپس 
خود احساس ناراحتی نکنند و کامال تسلیم 

باشند«2 و آیات دیگری از این قبیل.

سعدالدین الهاللی، رئیس گروه فقه مقارن در 

1. نساء )4(، آيه 59. 
2. نساء )4(، آيه 65. 

دانشگاه االزهر نیز با محکوم کردن اقدامات 
را  اسالم  در  حکومت  تفکر  جوهر  داعش، 
را  اسالم هیچ حکومتی  بیان کرد:  این گونه 

معرفی نمی کند به جز حکومت عدل.
خداوند  سخن  این  به  استناد  با  الهاللی 
بین  حکمتم  اذا  »و  می فرماید:  که  متعال 
الناس أن تحکموا بالعدل« گفت: این آیه در 
واقع جوهر حکومت در اسالم است به دور 
خالفت(.  )مانند  مختلف  نامگذاری های  از 
نامگذاری ها که تحت شعار  این  افزود:  وی 
دینی صورت می گیرد، تنها دستاویزی است 
برای عده ای که به منافع دنیوی خود برسند 
سفارش  عدل  حکومت  به  تنها  اسالم  و 
کرده، حال خواه حاکم مسلمان باشد یا غیر 
مسلمان!!! وی برای این دیدگاه خود مؤیدات 
روایی دیگری را نیز مستمسک خود قرار داده 
است که به دلیل ضیق مجال، برای مطالعة 
خوانندگان  االزهر  شیوخ  دیدگاه های  دقیق 

محترم را به منبع خبر ارجاع می دهیم.3

الخالفة  3. »السفير تستطلع آراء أزهريين بشأن داعش: 
12تیر  پنجشنبه  فباطلة«،  السياسية  أّما  فقط..  دعوية 

1393ش/3جوالی 2014م، سایت السفیر:
http://www.assafir.com
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2.دکتر محمد عماره، یکی از علما و متفکران 
برجستة مصر است که ریاست مجلة االزهر 
را نیز بر عهده دارد و همواره به دفاع از تفکر 

اسالمی و پیشبرد این تفکر پرداخته است.
وی با اخذ موضعی مخالف با اقدامات سیسی 
و  خونریزی ها  3جوالی  نظامی  کودتای  در 
را  کودتا  این  در  صورت گرفته  ظلم های 
خطاب  وی  معروف  جملة  کرد.  محکوم 
مصر  رسانه های  از  بسیاری  در  سیسی  به 
در  بود: »اگر  گفته  به وی  منعکس شد که 
تشییع  منطقه  هزار  در  را  جنازه  هزار  مصر 
رخ  انقالبی  مصر  در  به زودی  هم  باز  کنی، 
خواهد که همه چیز را زیر و رو خواهد کرد«. 
عماره بیانیه ای را نیز در محکومیت کودتای 

مصر صادر کرد.
برگزاری  زمان  در  عماره  محمد  دکتر  اما 
روی کارآمدن  به  که  مصر  اخیر  انتخابات 
سیسی منجر شد، در پاسخ به سؤال خبرنگار 
"رأی الیوم" که نظر وی را دربارة انتخابات 
مصر خواسته بود، گفت: »من سخن گفتن در 
زمان خود  و  ترجیح می دهم  را  امور فکری 
تفکر  هجوم  مقابل  در  دین  از  دفاع  به  را 
با  مهم  این  که  داده ام  اختصاص  سکوالر 

ریاست بر مجلة االزهر صورت می گیرد«.
مصر  نظامی  سازمان  قدرت  می آید  نظر  به 
به  کشور  این  در  موجود  اختناق  و  ظلم  و 
مانند  مسلمانی  نخبگان  که  است  اندازه ای 

محمد عماره فعاًل ترجیح می دهند، به جای 
پرداختن به مسائل اجتماعی جامعة مسلمان 
با  مقابله  و  فکری  مسائل  به  بیشتر  خویش 
و  حکومت  و  بپردازند  سکوالر  فکری  نفوذ 
و  سکوالر  طیف  دست  به  را  جامعه  قوانین 
در  اسالم گرایان  که  چرا  بسپارند؛  نظامی 
مصر نشان دادند که هنوز آمادگی و قدرت 
تشکیل  و  مصر  نظامی  سازمان  کنارزدن 

حکومتی بر اساس اسالم را ندارند.
محمد عماره با حضور در جلسة هیئت کبار 
این  تبریک  نامة  آن  در  که  االزهر  العلمای 
ریاست  منصب  تصدی  مناسبت  به  هیئت 
شد،  ارائه  سیسی  عبدالفتاح  به  جمهوری 
باعث تعجب افکار عمومی شد. هرچند این 
اقدام وی را می توان در راستای تصمیم خود 
مبنی بر کنار گذاشتن فعلی مسائل سیاسی و 

کنارآمدن با وضع موجود توجیه کرد.1

حضور  وسر  للسيسي  العلماء  كبار  هيئة  »رسالة   .1
21خرداد  چهارشنبه  لالنقالب«،  الرافض  عمارة  محمد 

1393ش/11ژوئن 2014م،  سایت رأی الیوم:
http://www.raialyoum.com
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اهلل  حزب  دبیرکل  نصراهلل،  سیدحسن   .1
میالد  مناسبت  به  که  دیداری  در  لبنان،  
الشریف(  فرجه  تعالی  اهلل  )عجل  زمان  امام 
با رهبران جمعیت "كشافة االمام المهدى" 
سریع تر  هرچه  انتخاب  لزوم  بر  دیگر  بار 
این  بالتکلیفی  پایان  و  لبنان  رئیس جمهور 
تأکید کرد و گفت: همچنان که در  منصب 
ما  کردم،  اعالم  لبنان  آزادی  جشن  سالروز 
رئیس جمهوری را  نمی خواهیم که از پشت 

به مقاومت خنجر بزند.
 

رابطه  در  همچنین  لبنان  حزب اهلل  دبیرکل 
در  عراق  مرجعیت  موضع  عراق،  بحران  با 
برابر این بحران را مورد ستایش قرار داد و 
گفت: دعوت به جهاد در مقابل تروریست ها 
در عراق تنها برای دفاع از طایفه و اصحاب 
هدف  با  برای  بلکه  نیست،  خاص  مذهبی 

حمایت از تمام عراق است.
سیدحسن نصراهلل در ادامه افزود: اگر ما به 
موقع و با شکل و کیفیت مناسب در سوریه 
در  هم اکنون  داعش  نمی کردیم،  دخالت 

بیروت بود.1

2.داعش با انتشار بیانیه ای با اعالن آغاز نبرد 

بيروت«،  إلى  »داعش«  لوصلت  لوالنا..  »نصراهلل:   .1
سه شنبه 27خرداد 1393ش/17ژوئن 2014م،  سایت السفیر: 

http://www.assafir.com

لبنان
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لبنان )غزوة لبنان( مقاومت و ارتش لبنان را 
مورد تهدید قرار داد.

پس از وقوع انفجار انتحاری در هتل "دی 
تشکیالت  لبنان  پایتخت  بیروت،  روی" 

داعش با به عهده گرفتن مسئولیت این اقدام 
اعالم کرد  لبنان  ارتش  و  تهدید مقاومت  و 
که این ابتدای باران است و به زودی صدها 
نفر از نیروهای این سازمان به لبنان خواهند 

آمد که عاشقان خون هستند.1

لبنان«  »غزوة  بدء  تعلن  »بالصورة/داعش   .1
6تیر  جمعه  اللبنانيين«،  والجيش  المقاومة  وتهدد 

1393ش/27ژوئن2014م، سایت العالم: 
http://www.alalam.ir
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1. شیخ عیسی قاسم، رئیس شواری علمای 
جمعه،  نماز  خطبه های  در  بحرین،   شیعیان 
ملت  داد:  شرح  این گونه  را  بحرین  اوضاع 
تکلیف  احساس  و  بیداری  از  مرحله ای  به 
سیاسی رسیده اند که به حقوق و جایگاه خود 
در مسئلة حکومت واقف شده اند و همچنین 
که  است  اندازه ای  به  راه  این  در  آنان  ارادة 
حاضرند در راه انقالب و اصالح کشورشان 
حاکمان  نیز  دیگر  جهت  از  کنند.  فداکاری 
برای حفظ تخت حکومت خویش به زحمت 
افتاده اند و هر نوع حیله، فریب، زور و فشار 
بر مردم را در این مسیر به کار گرفته اند تا 
جایی که این حکومت مایة خستگی حاکمان 

و عذاب ملت شده است.
وی همچنین دربارة گفت وگوی معارضان با 
هم اکنون  آنچه  داشت:  اظهار  بحرین  رژیم 
از  حرف  بلکه  نیست،  گفت وگو  دارد،  وجود 

گفت وگو است و نه تنها حکومت، جدیتی در 
برگزاری نشست های گفت وگو ندارد، بلکه از 

آن فرار می کند.1

انحالل  بحرین، حکم  نظر  تجدید  2.دادگاه 
تأیید  را  بحرین  علمایی  اسالمی  شورای 
که  بحرین  علمایی  اسالمی  شورای  کرد. 
این کشور است،  نهاد شیعیان در  مهم ترین 
تحت نظر شیخ عیسی قاسم اداره می شد و 

حسها  مستوى  ارتفع  شعوب  قاسم:  عيسى  »الشيخ   .1
1393ش/13ژوئن  23خرداد  جمعه  ووعيها«،  السياسي 

2014م، سایت المنار:
http://www.almanar.com.lb

بحرین
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و  ظلم  علیه  بحرین  مردمی  اعتراضات  در 
بی عدالتی با مردم این کشور همراهی کرد.

شیخ عیسی قاسم، مؤسس شواری علمایی و 
امام جمعه مسجد جامع شهر دراز در واکنش 
به این حکم،  در خطبه های نماز جمعه گفت: 
حکم دادگاه تجدید نظر به انحالل مجلس 
است  ظالمانه  و  سیاسی  حکمی  علمایی، 

همان طور که این حکومت ظالم است.
وی تأکید کرد که صدور این حکم و هزاران 
دین  راه  نمی تواند  قبیل،   این  از  دیگر  حکم 
فریضة  که  ندارد  قدرت  و  کند  سد  را  حق 
و  کند  تعطیل  را  نهی ازمنکر  و  امربه معروف 
نور خدا را کم سو کند و قدرت ایستادگی در 

برابر بیداری مردم را ندارد.
علما  داشت:  اظهار  بحرین،  شیعیان  رهبر 
وظیفة شرعی خود را ترک نخواهند کرد و 
حقیقیت قدرتمندتر از این احکام و اقدامات 

مأیوسانه و شکست خورده است. کسانی که 
در برابر دین حق و بیداری امت ایستاده اند، 
ناچارند که تمام تالش خود را به کار گیرند و 
این اقدامات سست را ادامه دهند اما به آنچه 

در دل دارند، نخواهند رسید.
شیخ عیسی قاسم همچنین از عزم معارضان 
نمایندگان  مجلس  در  ورود  برای  دولت 
تصریح  باره  این  در  وی  داد.  خبر  بحرین 
وارد  دارد  قصد  معارضه  جریان  کرد: 
مجلس نمایندگان شود و در این قصد خود 
مجلس  به  ورود  از  هدف  وی  است.  جدی 
نمایندگان را اصالح امور ملت بحرین، دفاع 
از حقوق آنان و خارج کردن کشور بحرین از 

این اوضاع محنت بار دانست.1    

سياسي  “العلمائي”  حل  تأييد  قاسم:  اهلل  »آية   .1
30خرداد  جمعه  الدين«،  مسيرة  يوقف  ولن  وجائر.. 

1393ش/20ژوئن 2014م، سایت الوفاق:
http://alwefaq.net
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شهرک نشین  سه  شدن  ربوده  پی  1.در 
دفتر  رئیس  مشعل،  خالد  صهیونیست، 
اینکه  به  اذعان  با  حماس،  جنبش  سیاسی 
این  از  اطالعی  هیچ گونه  حماس  جنبش 
اقدام ندارد، گفت: هر اقدامی علیه اشغالگران 

را مبارک می دانیم.

گفت:  الجزیره  شبکة  با  گفت وگو  در  وی 

آمده،  شهرک نشین  سه  سر  بر  آنچه  اگر 
بر  برکت  پس  باشد،  آنان  اسارت گرفتن  به 
دستانی که آنان را اسیر کردند؛ زیرا اسرای 
ما که در زندان های رژیم صهیونیستی به سر 

می برند، باید آزاد شوند.
گفت:  اسرائیل  تهدیدهای  دربارة  مشعل 
تهدیدات اسرائیل ما را نمی ترساند؛ چرا که 
و  مردم  از  زیادی  عدة  تاکنون  دشمن  این 

خوبان فلسطین را به شهادت رسانده است.1

كان  إيا  الخطف  نبارك عملية  . »مشعل:   1
سایت  2014م،  1393ش/24ژوئن  3تیر  سه شنبه  فاعلها«، 

اقصی تی وی:
www.aqsatv.ps

فلسطین
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1.روزنامة سعودی عکاظ در تماس تلفنی با 
سرلشگر خلیفه حفتر، رهبر جریان "انقالب 
کرامت" در لیبی به مصاحبه با وی پرداخته 

است. 
لیبی  اوضاع  شرح  در  تماس  این  در  حفتر 
قیام کردیم  قذافی  مقابل ظلم  در  ما  گفت: 
که  نمی خواستیم  اما  کردیم  ساقط  را  او  و 
جای یک ظالم را هزار ظالم دیگر پر کنند 
حکمرانی  ما  بر  افراطیون  و  تروریست ها  و 
مبارزه  باشد  که  هرگونه  ظلم  با  ما  کنند. 
راستا  همین  در  کرامت  انقالب  و  می کنیم 

شکل گرفته است.
اعضای  با  دشمنی اش  دربارة  همچنین  وی 
پارلمان لیبی گفت: اعضای پارلمان، رهبری 
دسته های افراط گرا در لیبی را بر عهده دارند 

لیبی  از اعضای کنفرانس ملی  نفر  پانزده  و 
نیز با جماعت اخوان المسلمین مرتبط هستند 
با  آنان  که  است  شده  معلوم  متأسفانه  و 
گروه های تروریستی در خارج و داخل لیبی 

ارتباط دارند.
خلیفه حفتر در این مصاحبه با تأکید بر عزم 
ازبین بردن  برای  همراهانش  و  خود  راسخ 
این  دورکردن  اخوان المسلمین،  جماعت 
ضروری  مسئله ای  حکومت  از  را  جماعت 

دانست.1
به خوبی  منطقه  کشورهای  به  نگاهی  با 
پیش  سمتی  به  اوضاع  که  است  روشن 

إسالمية  دولة  بالدنا..ونريد  في  لإلخوان  مكان  »ال   .1
شنبه 24خرداد 1393ش/14ژوئن 2014م،  للعدل«،  ضامنة 

سایت عکاظ:
 www.okaz.com.sa

لیبی
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تشویه  پی  در  عمداً  دست هایی  که  می رود 
اسالمی  حکومت  و  سیاسی  اسالم  صورت 
اسالم  را  آن  جایگزین  نسخة  و  هستند 
اختیار  در  که  اسالمی  و  می دانند  سکوالر 
عربستان  مانند  نسخه ای  باشد.  حاکمان 
سعودی که عالمان دین حق دخالت در امور 
اقدامات  تأیید  برای  مگر  ندارند،  را  سیاسی 
سیاست مداران سکوالر و همراه کردن مردم 
سعودی  عربستان  ازاین رو،  اقدامات.  این  با 
نیز با چنین فرایندی که در پی زدودن اسالم 
سیاسی از منطقه و جایگزین ساختن اسالم 

منفعل و سکوالر به جای آن است همراهی 
می کند و با حمایت کودتا در مصر و حمایت 
مالی از حکومت سیسی و همچنین حمایت 
از خلیفه حفتر در لیبی به دنبال جاری ساختن 
مدل خود در سایر کشورهاست؛ چرا که در 
صورت حاکم شدن اسالم سیاسی موفق در 
یک کشور عربی تأثیرگذار مانند مصر، جامعة 
عربستان سعودی نیز تحت تأثیر قرار خواهد 
پادشاهی  و  تخت  و  تاج  امنیت  و  گرفت 

سکوالر سعودی ها به خطر خواهد افتاد.
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ابومحمد  به  ملقب  البرقاوی  1.عاصم 
تأثیرگذار  و  از رهبران مهم  المقدسی، یکی 
وی  است.  جهادی  به اصطالح  گروه های 
اردنی است و سال هاست که در این کشور 
و  جهادی  گروه های  ساماندهی  اتهام  به 
در  افغانستان  و  عراق  به  آن ها  فرستادن 
استاد  واقع  در  وی  می برد.  سر  به  زندان 
عراق  القاعده  مؤسس  زرقاوی،   ابومصعب 

محسوب می شود.

صدور  با  گذشته  ماه های  طی  مقدسی 
داعش  جریان  زندان،   داخل  از  بیانیه هایی 
سایر  و  النصره  جبهة  از  و  کرده  محکوم  را 

گروه های تروریستی حمایت کرده است. 
وی طی ماه جاری )ژوئن 2014م( از زندان 
که  رفت  مزار همسرش  به  ابتدا  و  شد  آزاد 
در زمان حضور او در زندان از دنیا رفته بود. 
و  رفت  محل  آزادی  از  پس  مقدسی  منزل 
نمایندگان  و  رهبران  از  سلفی  صدها  آمد 
است.  شده  جهادی  ـ  سلفی  گروه های 
مقدسی در روزهای اول آزادی اش،  سکوت 
جاری  مسائل  و  زندان  دربارة  و  کرد  اختیار 
اعالن  اما  نگفت.1  سخنی  اسالم  جهان 

عنه:  اإلفراج  بعد  األول  مالذه  المقدسي  زوجة  »قبر   .1
سه شنبه   ،».. السلفين  صمت وقلة كالم في حضرة مئات 

27خرداد 1393ش/17ژوئن 2014م، سایت رأی الیوم: 

اردن
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داعش  جانب  از  اسالمی  خالفت  تشکیل 
سکوتش  مقدسی  که  شد  باعث  عراق  در 
را بشکند. وی در اظهار نظری دراین رابطه 
از  اسالمی  خالفت  تشکیل  اعالن  گفت: 
جانب داعش، تنها برای خونریزی است و ما 
به عقالنیت کسانی که در این گروه )داعش( 

سالح به دست گرفته اند، اعتمادی نداریم.
مقدسی در پیامی که در صفحة شخصی خود 
در فیس بوک منتشر کرد، نوشته است: ما نیز 
آرزوی بازگشت خالفت اسالمی و برافراشته 
شدن پرچم توحید را داریم و هیچ کس جز 
اما  نمی شوند.  ناراحت  امر  این  از  منافقان 
پس  گروه  این  که  می آید  پیش  سؤال  این 
را  مسیری  چه  اسالمی  خالفت  اعالن  از 
با سایر گروه های  و  در پیش خواهد گرفت 

اسالمی چگونه مواجهه می کند؟

بیانیة نسبتًا طوالنی خود به مسائل  وی در 
نوشته  آن  از  بخشی  در  و  پرداخته  مختلفی 
برخی  بودم،  زندان  در  من  که  زمانی  است: 
از زندانیان که با داعش در ارتباط بودند، از 

http://www.raialyoum.com

پیروزی هایش در سوریه خبر می دادند. هیچ 
مؤمنان  پیروزی های  از  که  نیست  مؤمنی 
اما  نشود.  خوشحال  مرتدها  و  روافض  بر 
سنت  اهل  با  این ها  که  اینجاست  مشکل 
می کنند؟  برخورد  چگونه  مجاهدان  سایر  و 
به غنیمت  از عراق  سالح های سنگینی که 
کسانی  چه  علیه  سوریه  در  شد،  گرفته 
من  مشکل  و  سؤال  این  می شود؟  استفاده 

دربارة داعش است.
را  داعش  جماعت  بیانیه اش،  پایان  در  وی 
تهدید کرد که اگر از کشتار مسلمانان )سایر 
گروه های تکفیری( و تشویه صورت اسالم 
دست برندارند، با برنده ترین زبان و براهین 

به مقابله به آنان خواهد پرداخت.1 

1. »قيادي جهادي أردني: إعالن ‘داعش’ للخالفة سفك 
2جوالی  بسالحه«،  الممسكين  بعقلية  نثق  وال  للدماء 

2014م،  سایت القدس العربی: 
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1.در پی بارش برف طی چند ماه گذشته در 
برخی مناطق عربستان سعودی، شیخ سعود 
الشریم، امام جماعت مکه مکرمه، از ظهور 

عالمات آخرالزمان خبر داد.

وی با استناد به روایات نبوی مبنی بر اینکه 
رودها  حجاز،  شبه جزیره  در  آخرالزمان  در 
درمی آیند،  جوشش  به  چشمه ها  و  جاری 
بارش برف در عربستان را مقدمه ای بر این 

نشانة آخرالزمان دانست.

وی گفت: هرکس بارش برف در شهر تبوک 
را ببیند، باید این روایت نبوی را به یاد بیاورد 
از  یکی  به  تبوک  غزوة  در  اکرم  پیامبر  که 
اصحاب خود به نام معاذ فرمودند: ای معاذ، 
این  که  می دیدی  بود،  طوالنی  عمرت  اگر 

منطقه را باغ ها فرامی گرفتند.1
    

1. »إمام الحرم المكي يعلن ظهور عالمات يوم القيامة«، 
القدس  سایت  2014م،  1393ش/21ژوئن  31خرداد  شنبه 

العربی:
http://www.alquds.co.uk

عربستان 
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جریان گولن )گولنیسم( یا جنبش خدمت

مقدمه
ترکیه  آن  خاستگاه  که  است  سازماندهی شده  و  وسیع  تشکیالتی  گولن،  جریان 
است، اما گسترة نفوذ این جریان و برنامه های آن تمام خاورمیانه و حتی کشورهای 
به مسائل،   کافی  اندازة  به  ایران  در  متأسفانه،  بر می گیرد.  در  را  شمال خاورمیانه 
احزاب و جریانات ترکیه توجه نمی شود. این در حالی است که این کشور به عنوان 
به  تعامالت و تحوالت منطقه ای  را در  فراوانی  تأثیرات  ایران  از همسایگان  یکی 

جای می گذارد.
جریان گولن به عنوان جریانی ضد ایرانی و داعیه دار اسالم معتدل )سکوالر( یکی 
از مهره های مهم در بازی های سیاسی در حال اجرا در منطقه است که می تواند در 

تحوالت کنونی و آیندة خاورمیانه سرنوشت ساز و تأثیرگذار باشد.
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ترکیه،  ارزروم   1941 متولد  گولن  فتح اهلل 
بنیانگذار و رهبر جریانی است که با نام خود 
او  او شناخته می شود. جریان تحت رهبری 
صدها  می شود،  شناخته  دینی  جریانی  که 
تمایل  با  مدرسه  و صدها  ترکیه  در  مدرسه 
از  ترکیه،  خارج  در  ترک گرایانه  و  دینی 
تا  قفقاز  و  مرکزی  آسیای  جمهوری های 
روسیه و مغرب و اوگانداو کنیا و بالکان، دارد.

جریان گولن در جهان با نام جریان نورچی ها 
نیز شناخته می شود که اقتباسی است از نام 

بدیع الزمان سعید نورسی.

این جنبش جراید مختلفی از جمله روزنامه ها، 
مجله ها و نیز شبکه های تلویزیونی متعدد و 
مؤسسات  و  تجاری  شرکت های  همچنین 
این  گذشته،  این  از  دارد.  فراوانی  خیریه 
جهان،  کشورهای  از  بسیاری  در  جنبش 
و  است  کرده  تأسیس  فرهنگی  مراکز 
را  نشست ها و همایش های ساالنة منظمی 

آشنایی اجمالی با جریان گولن
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برگزار  امریکا  و  اروپا  اتحادیة  انگلیس،  در 
می کند.

و  آمریکا  که  است  آن  بر  گولن  فتح اهلل 
مجموعة غرب، اکنون به قدرت هایی جهانی  
با  همکاری  جز  چاره ای  که  شده اند  تبدیل 
جمهوری های  و  قفقاز  او  ندارد.  وجود  آنها 
حیاتی  حوزة  را  بالکان  و  مرکزی  آسیای 
کشورها،  این  در  که  چرا  می شمارد؛  ترکیه 
جمعیت درخور توجهی از ترک زبانان حضور 
دارند اگر چه با گویش های متفاوت زندگی 
روزی  اگر  است:  معتقد  وی  لذا  می کنند. 
را  خود  گذشتة  جایگاه  ترکیه  که  باشد  قرار 

ـ   همانند دورة عثمانی ـ بازیابد و به یکی از 
در  باید  تبدیل شود،  مهم جهان  کشورهای 
را  خود  نفوذ  کشورها  دیگر  ترک های  میان 

بگستراند.
او  رهبری  تحت  حزب  و  اردوغان  ابتدا،  در 
به عنوان شاگردان مرحوم نجم الدین اربکان 
با گذر زمان تمایالت  اما  شناخته می شدند، 
و وابستگی های آنها به گولن آشکار شد. از 
جریان  این  علیه  نیز  اربکان  دیگر،  سوی 
مرگش،  از  پیش  ماه  چند  کرد.  افشاگری 

اردوغان را خزانه دار اسرائیلی ها نامید.
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گولن  و  اردوغان  میان  دوستانة  ارتباط  اما 
به  دوستی  این  سرانجام  و  نکشید  درازا  به 
درگیری های  انجامید.  اختالف  و  شکاف 
حزب  یا  گولن  فتح اهلل  و  اردوغان  میان 
الیه های  گولن  جماعت  و  توسعه  و  عدالت 

جنبش  به  را  کشور  این  در  قدرت  زیرین 
بیش  تأثیرگذاری،  حجم  این  دلیل  درآورد. 
ریشه های  در  باید  موضوع،  سیاسی بودن  از 
این  در  ازاین رو،  باشد.  آن  عقیدتی  فکری، 
جریان  فکری  عقبة  اجمال  طور  به  نوشتار 
گولن و خالصه ای از دیدگاه های او بررسی 

می شود.
برای فهم دقیق موضوع فتح اهلل گولن الجرم 
باید ابتدا به تاریخ جریان نور و نورچی ها و 

سپس کیستی گولن پرداخته شود.
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  سعید نورسی )1878 – 1960( که اکنون 
شناخته  نورسی  بدیع الزمان  لقب  با  بیشتر 
تأثیرگذار  شخصیت های  جمله  از  می شود، 
با  که  بود  جمهوری  دوران  اوایل  در  ترکیه 
یادداشت ها،  کتاب ها،  مجموعه  نگاشتن 
نامه ها و ارائة سخنرانی هایی که به بازداشت 
و تبعید وی انجامید، توانست با ایجاد جریانی 
در برابر موج الئیسیته و کمونیسمی که دولت 
آتاتورک ایجاد کرده بود، در حد خود مقاومت 
کند. مجموعه آثار او، اکنون با عنوان دورة 

13 جلدی رسائل نور شناخته می شود.

نورسی توانست در زمان حیات خود با ایجاد 
شبکه ای از شاگردان، اندیشه های خود را در 
طوری  به  کند،  منتشر  گسترده  جغرافیایی 
که  جمهوریت  نخست  سال های  در  که 
فروانی  با محدودیت های  دینی  فعالیت های 
نور  رسائل  شاگردان  همین  بود،  روبه رو 
نورسی را به صورت دست نویس و فرد به فرد 
در محدودة وسیعی پخش کردند. با توجه به 
جو خفقان دیکتاتوری که در آن دوره حاکم 
تیمی  خانه های  در  او  شاگردان  است،  بوده 
جمع می شدند و گفتارها و نوشتارهای استاد 

 بدیع الزمان
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خود را بازخوانی و بازنویسی می کردند.
این  او  مرگ  از  پس  و  زمان  گذشت  با 
خانه های تیمی که دیگر با نام »درسخانه« 
شناخته می شدند و در آنها افراد به فراگیری 
توسط  بودند،  مشغول  »استاد«  اندیشه های 
هم  باالیی  بسیار  تقدس  که  ـ  او  شاگردان 
به اندیشه ها و گفتارهای استاد داده بودند ـ 
دوام یافتند. درسخانه ها که با گذشت زمان، 
تقلیدی آمیخته از زاویه ها و تکیه های علویان 
و صوفیان شده بود، افراد در آن سطح بندی 
نورسی  درگذشت  با  داشتند.  طبقه بندی  و 
آیا  اینکه  بود و آن  به وجود آمده  مسئله ای 
میراث  سر  بر  او  از  پس  نورسی  شاگردان 

استادشان توافق کامل خواهند داشت؟

به  خود  باالی  نبوغ  به  توجه  با  نورسی 
در  تحصیلش  نخست  سال های  استثنای 
اساس  بر  ـ  نداشت  استاد  هیچ گاه  کودکی 
امکان  ازاین رو  و  ـ  است  مشهور  آنچه 
به صورت سنتی  او  اندیشه های  تبارشناسی 
سبب  نیز  امر  همین  ندارد.  وجود  رایج  و 
را  استادشان  آموزه های  او  شاگردان  تا  شد 
به  خود  تمایالت شخصی  از  تأثیرپذیری  با 
تفسیر بنشینند. بدین صورت گروه »طالب 
نور« یا »نورچیان« که در زمان خود نورسی 
اما  واحد  عنوانی  تحت  بود،  شده  تشکیل 
کمر  استاد  راه  ادامة  بر  متعدد  معنون های 

بستند.
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گولن در ابتدا واعظ و خطیبی بیش نبود که 
با گذر زمان و تأثیرگذاری سخنانش توانست 
کند.  جلب  خود  به  را  ترکیه  جمعیت  توجه 
اندیشه های  و  گفتمان  رهرو  را  خود  که  او 
شیوة  از  بهره گیری  با  می دانست،  نورسی 
آغاز  را  خود  جدی  فعالیت های  درسخانه 
محققان،  از  برخی  عقیدة  به  )هرچند  کرد 
وی  با  حتی  نورسی  حیات  زمان  در  وی 
طالب  جریان  از  فقط  و  نداشت  هم  دیدار 
نور دستاویزی برای رسیدن به اهداف خود 

ساخت(. 

کرد  پژوهشگر  و  روزنامه نگار  آلتای،  آیدین 
و  سیاست  عرصة  پژوهشگران  از  ترکیه ای 
فرهنگ ترکیه است. او که سردبیری سایت 
خبری تحلیلی sabah7 را نیز بر عهده دارد، 
دربارة تفاوت های نورسی و گولن می گوید: 

فتح اهلل گولنملتقی »اإلعالم الجديد وقضايا المجتمع الجزائري««
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»بدیع الزمان، رهبری اسالمی است که مردم 
دعوت  اسالمی  ساختاری  برای  قیام  به  را 
نیز  را  دعوت  این  برای  بهای الزم  و  کرده 
بر خالف  دقیقًا  اما گولن شخصی  پرداخت. 
این تفکر است. حتی پس از برهه ای خاص 
در  نورسی  سعید  کتاب های  خوانده شدن  از 
به  ممانعت  جریان  این  جمعی  خانه های 
گولن  کتاب های  که  شد  مقرر  و  آمد  عمل 
اگر  اجمال  صورت  به  شود.  آنها  جایگزین 
فتح اهلل  که  بگویم  باید  کنم  بخواهم عرض 

اسالم  مقابل  سد  مانند  اندیشه ای  گولن 
دنبال  به  بیشتر  جریان  این  دارد.  ترکیه  در 
غرب  و  اروپا  به  نزدیک  و  مالیم  اسالمی 
اسالم.  جهان  به  مربوط  اسالمی  تا  است 
اگر به فعالیت ها و موضع گیری های 15 سال 
این  باشیم،  داشته  اجمالی  نگاهی  او  اخیر 
حقیقت را به روشنی مشاهده خواهیم کرد. 
بارزترین و روشن ترین پروژه ای هم که برای 
ارائه داد، پروژة  او می توان  اندیشة  این نوع 

گفت وگوی ادیان اوست«.
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پرنشاط  فضای  از  استفاده  با  گولن  فتح اهلل 
نورسی  شاگردان  فعالیت  از  به دست آمده 
جوانان  به  را  درسخانه ها  آنان،  شیوة  و 
مؤسسات  زمان  گذر  با  و  داد  اختصاص 
آموزشی در ترکیه را تأسیس کرد. با توجه به 
هزینة باالی زندگی و تحصیل در ترکیه، این 
درسخانه ها و پس از آن مؤسسات آموزشی 
که با مبلغ بسیار کمتری در مقایسه با سایر 
مؤسسات و خوابگاه ها خدمات ارائه می دادند، 
رونق گرفت و به این ترتیب آنچه امروز به 
»جنبش گولن« شناخته می شود، ایجاد شد.

با  امروزه  افرادی که  تعداد  گمانه زنی دربارة 
این حرکت و جنبش همکارند، متفاوت است، 

نفر به عنوان  تا 4 میلیون  اما چند صد هزار 
ذکر  بین المللی  بزرگ  پروژة  این  همکاران 
بنیاد عمدتًا  این  افراد همکار در  شده است. 

  بیست و سومین کنفرانس مجلس اعلی امور اسالمی با عنوان
            خطر اندیشه تکفیری و فتاوای بدون علم بر مصالح ملی و     

             روابط  بین المللی

تشکیل جریان گولن
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روزنامه نگاران  تجار،  معلمان،  دانش آموزان، 
مختلف  زمینه های  در  تحصیل کرده  افراد  و 
مدارس،  شامل  گولن  جنبش  هستند. 
کاری  و  حرفه ای  مؤسسه های  دانشگاه ها، 
تلویزیونی  و  رادیویی  ایستگاه های  حتی  و 

است.
آموزشی  و مؤسسات  این درسخانه  رونق  با 
گولن که همواره دربارة تأمین مالی و میزان 
درجة نفوذ آن در کشورهای مختلف جهان 
مشهور  ـ  داشته  وجود  جدی  شبهه های 
است که در برخی از کشورهای تازه تأسیس 
و  مدارس  این  سابق  شوروی  جماهیر 
تأسیس  ترکیه  از سفارت  درسخانه ها، پیش 
درخور  اجتماعی  قدرت  این جنبش  ـ  شدند 
و  داشت  ترکیه  جامعه  سطح  در  توجهی 
روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه وضعیت 
جدیدی برای جنبش گولن که با نام جماعت 
گولن شناخته می شوند، فراهم آورد. به این 
به  نیز  مقولة سیاست  با  این جریان  ترتیب، 
رسوخ  به  کرد  شروع  و  شد  درگیر  شدت 
کردن در درون نهادهای حکومتی که اکنون 

به دست دوستان هم جهت افتاده بود.

چندی پیش که فتح اهلل گولن یکی از 100 
شد؛  معرفی  جهان  تأثیرگذار  شخصیت  
استیفن  که  گولن  به  مربوط  پروفایل  در 
پیش تر  که  ترکیه  مسائل  متخصص  کینزر 
 crescent and star:« مشهور کتاب 
و  between two world«  )هالل 
منتشر  را  جهان(  دو  میان  در  ترکیه  ستاره: 
نام  مؤثر  دینی  رهبر  را  گولن  است،  کرده 
می  گولن  دربارة  معرفی  این  در  او  می برد. 
و  ساکن  پنسیلوانیا  در  اکنون  که  او  نویسد: 
از چشم ها دور است، در سراسر جهان تعداد 
فراوانی از انسان ها را به خود عالقه مند کرده 

است.

او می افزاید: مدارس گولن در بیش از 140 
کشور دنیا فعال هستند. پزشکان فراوانی که 
طبیعی  حوادث  در  هستند،  عالقه مند  او  به 
مشغول  به خدمت رسانی  اجرتی  هیچ  بدون 
فردی  گولن  حال،  عین  در  اما  می شوند. 
بر  ترکیه  خود  کشور  در  او  است.  اسرارآلود 
که  کسانی  به واسطة  پلیس  و  ارتش  دولت، 
تربیت کرده، از تأثیرگذاری فراوانی برخوردار 
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است. این مسئله نیز از طرفی باعث می شود 
او شبیه به عروسکی دیده شود و حتی  که 
هستند  او  دوستدار  که  ترک هایی  میان  در 
هم جایگاهش کاهش یابد. بااین حال، گولن 
اعتدالی  اسالم  چهرة  معروف ترین  همچنان 

در جهان است.
و  حکومتی  اقدامات  و  قدرت  افزایش  این 
تا سایر هم قطاران گولن  باعث شد  سیاسی 
هم عقیده  نورسی«  »استاد  سر  بر  او  با  که 
بودند، با او مخالفت کنند، او را به عدول از 
اصول گفتمان استاد که دوری از سیاست و 

سیاسیون بود، متهم کنند.
حاکم  حزب  تعامالت  نوع  در  دقت  با 
این  به  می توان  گولن  جماعت  و  ترکیه 
به  موظف  را  خود  جماعت  که  رسید  نتیجه 
تربیت نیروی انسانی مطمئن برای حزب و 
و  ملی  سطح  در  میدانی  فعالیت های  انجام 
بین المللی برای افزایش نفوذ دولت ترکیه و 
در مقابل حزب حاکم نیز خود را موظف به 
اداری و ساختاری الزم برای  تأمین شرایط 
بتوان  شاید  می داند.  جماعت  و  افراد  این 
ساختمان حزب عدالت و توسعه و درسخانة 
گولن را که در میدان »قیزیل آی« آنکارا در 
کنار هم و در همسایگی هم هستند، نمادی 
برای این تعامل و همراهی متقابل دانست. 
حاکم  حزب  ساختمان  از  که  سربازانی 
محافظت می کنند، عماًل محافظان درسخانه 

نیز محسوب می شوند و کسانی که در مقابل 
اعتراضی  مقر حزب عدالت و توسعه تجمع 
می کنند، در واقع در برابر درسخانة گولن هم 

تجمع کرده اند.

این جنبش جراید مختلفی از جمله روزنامه ها، 
مجله ها و نیز شبکه های تلویزیونی متعدد و 
مؤسسات  و  تجاری  شرکت های  چنین  هم 
این  گذشته،  این  از  دارد.  فراوانی  خیریه 
جهان،  کشورهای  از  بسیاری  در  جنبش 
مراکز فرهنگی تأسیس کرده و نشست ها و 
جنبش  این  را  منظمی  ساالنة  همایش های 
برگزار  آمریکا  و  اروپا  اتحادیة  انگلیس،  در 

می کند.
و  آمریکا  که  است  آن  بر  گولن  فتح اهلل 
مجموعة غرب، اکنون به قدرت هایی جهانی  
با  همکاری  جز  چاره ای  که  شده اند  تبدیل 
جمهوری های  و  قفقاز  او  ندارد.  وجود  آنها 
حیاتی  حوزة  را  بالکان  و  مرکزی  آسیای 
کشورها،  این  در  که  چرا  می شمارد؛  ترکیه 
اگر  ترک زبانان  از  توجهی  درخور  جمعیت 
می کنند.  زندگی  متفاوت  گویش های  با  چه 
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لذا وی معتقد است: اگر روزی قرار باشد که 
ترکیه جایگاه گذشتة خود را - همانند دورة 
عثمانیـ  بازیابد و به یکی از کشورهای مهم 

ترک های  میان  در  باید  شود،  تبدیل  جهان 
دیگر کشورها نفوذ خود را بگستراند.
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 )2013 )نوامبر   1392 سال  ماه  آبان  از  اما 
می داد  نشان  که  پیوست  وقوع  به  اتفاقاتی 
توانایی  دیگر  گولن  جریان  و  حاکم  حزب 
الزم برای تحمل یکدیگر را از دست داده اند. 
ممنوعیت  در  اختالفات  این  جرقة  نخستین 
از  جماعت  تحصیلی  آموزشگاه های  فعالیت 
گولن  دربارة  افشاگری ها  بود.  دولت  سوی 
اروپا  در  اختالفات  این  از  پیش تر  ماه  چند 
ـ خصوصًا آلمان که مرکز تجمع ترک ها در 
جریان  فعالیتی  کانون های  جمله  از  و  اروپا 
با  اما  بود،  آغاز شده  ـ  است  اروپا  در  گولن 
و  اردوغان  و  گولن  اختالفات  اوج گیری 

عناصر  افشاگری  برای  حکومت  سبز  چراغ 
حجم  کشور  در  گولن  مخالف  رسانه ای 
وسیعی از مقاالت، سخنرانی ها و برنامه های 
تلویزیونی دربارة جریان گولن و شخصیت او 
منتشر و پخش شد. این هجمه تا به حدی 
بود که شخص فتح اهلل گولن پس از سال ها 
مجبور شد تا تن به مصاحبة تلویزیونی دهد 

و به حمالت رقیب پاسخ دهد.

 اختالف میان جریان گولن و حزب حاکم در ترکیه
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با  گولن  فتح اهلل  جریان  رابطة  همواره     
سرویس های اطالعاتی آمریکا از موضوعات 
مورد بحث و مذاکره بوده است. اما به دلیل 
این  در  مهمی  و  اعتنا  درخور  اسناد  اینکه 
از  همواره  نبود،  محققان  دست  در  موضوع 
دربارة  مبهم  بحثی  به عنوان  موضوع  این 
که  حقیقت  این  می شد.  یاد  گولن  جریان 
از  تا  کرده  سعی  به دقت  گولن  جنبش 
محافل  داخل  در  ضداسرائیلی  احساسات 
مثال،  )برای  جوید  دوری  ترکیه  اسالمی 
مخالفت مشهور گولن با کاروان آزادی غزه 
وجود  اثبات  برای  مدرکی   )2010 سال  در 

نقشه ای اسرائیلی مورد استناد قرار می گیرد.
که  معتقدند  ترکیه  در  رسانه ها  برخی 
تروای  اسب  یا  پنجم  ستون  گولن  جنبش 
با  اما در ماه های اخیر  “صهیونیسم« است. 
افزایش حجم افشاگری ها درقبال این جریان 
از  جالبی  جزئیات  گولن،  فتح اهلل  شخص  و 
سازمان های  و  جریان  این  میان  نزدیکی 

امنیتی آمریکا به دست آمده است.
راست  تحلیلی  خبری  پایگاه  گزارش  به 
روزنامه نگار و مترجم  ادموندس،  خبر سیبل 
در  که  میانه  آسیای  منطقة  در  اف بی آی 
شرکت  ترکیه  آی  شبکة  بوز«  »یاز  برنامة 

مسيحيو الشرق و اإلسالم في العصر الوسيط]

مسیحیان شرق و اسالم در قرون وسطی 
گزارشی از نقش مأموران امنیتی آمریکا 

                              در هموارکردن فعالیت های گولن
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کرده بود، تصریح کرد: گولن یک نماد است، 
از  سیا  است،  گولن  مارک  است  مهم  آنچه 
سال 1997 شروع کرده است به استفادة از 

گولن.
در  میانه  آسیای  و  ترکیه  مسائل  کارشناس 
ادامه گفت: سیا گولن را به امریکا آورد و در 
خانه ای نزدیک به مرکز خود مستقر کرد و 
اکنون گولن 15 سال است در آمریکا زندگی 
می کند و شبکه ای 20 الی 25 میلیارد دالری 
این  که  نمی داند  کسی  و  می کند  کنترل  را 

پول ها از کجا به دست آمده است.
وی افزود: البته جماعت گولن به این پول ها 

شبکة  نیز  ترکیه  داخل  در  و  نکرد  بسنده 
از  و  نموده  ایجاد  را  گسترده ای  رسانه ای 
پلیس،  در تشکیالت   انسان ها،  طریق خرید 
است.  کرده  نفوذ  ترکیه  نظامی  و  قضایی 
اف بی آی،  پیشین  مترجم  این  همچنین 
آمریکا  در  گولن  جماعت  حامی  بزرگ ترین 

را البی یهودی دانست.
اطالعاتی،  کارشناس  این  اظهارات  از  پس 
روزنامة آکشام ترکیه نیز اسناد جالبی دربارة 
سازمان  به  گولن  شخص  نزدیکی  جزئیات 
انتشار اسناد محرمانه ای  با  سیا منتشر کرد. 
جریان  رهبر  گولن،  فتح اهلل  اقامت  دربارة 
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کارشناسان  که  شد  معلوم  جهان  در  گولن 
دریافت  برای  او  ضامن  آمریکا  اطالعاتی 

کارت سبز اقامت در آمریکا شده اند.
تازه  گولن  مخالفان  که  اسنادی  اساس  بر 
کارشناس  فیداس،  جرج  کرده اند،  منتشر 
تحلیل گر ادارة سیا در حوزة بالکان و گارهام 
اطالعات  سازمان  امنیتی  مشاور  فولرین 
آمریکا دو فردی هستند که ضامن او برای 
دریافت کارت سبز اقامت در آمریکا شده اند.

آکشام  روزنامة  که  اسناد  این  اساس  بر 
میالدی   2008 سال  در  کرد،  منتشر  ترکیه 
آمریکا  پنسیلوانیای  ایالت  دادگستری 
علت  به  را  گولن  پیشین  اقامت  سبز  کارت 
مالی  هولدینگ های  سوی  از  حمایت شدن 
و  دینی  جریانات  رهبری  و  بزرگ  بسیار 
کرده  اعالم  معتبر  غیر  خارج،  در  سیاسی 
است که پس از آن گولن با مراجعه به این 
دادستانی درخواست صدور مجدد کارت سبز 

داده است.

اینکه  به  اشاره  با  این درخواست خود  او در 
از  و  نیست  سیاسی  تحرکات  به  قائل  ابداً 
اینکه با نام اسالم دست به اقدامات سیاسی 
مسائل  متخصص  را  خود  است،  بیزار  بزنند 
تعلیم و تربیت معرفی کرده است. پس از این 
درخواست او، دو کارشناس و مأمور برجستة 
کارشناس  فیداس،  جرج  آمریکا  اطالعاتی 
تحلیلگر ادارة سیا در حوزة بالکان و گارهام 
اطالعات  سازمان  امنیتی  مشاور  فولرین 
دوباره  صدور  امکان  او  ضمانت  با  آمریکا 

کارت سبز را برای او فراهم کرده اند.
در  گولن  جریان  که  اخیری  اقدامات  با  اما 
بزرگ  رسوایی های  و  داد  انجام  ترکیه 
منتشر  آن ها  نام  به  که  اداری   و  اطالعاتی 
آمریکا  دادگستری  وزارت  دارد  احتمال  شد، 
بار دیگر کارت سبز او را که از سال 1990 
در این کشور به سر می برد، بی اعتبار اعالم 
کند. البته اگر بار دیگر ضامنان غیبی کمک 

کار گولن نباشند.
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در  گذشته  روزهای  در  ترکیه  رسانه های 
از  یکی  یادگاری  عکس  وسیعی  حجم 
فعاالن شناخته شدة جریان گولن با سربازان 

اسرائیلی را منتشر کردند.
آکسوی«،  »یاسمن  توسط  که  تصویر  این 
دختر »بکیر آکسوی« از سران شناخته شدة 
تشکیالت   از  یکی  رئیس  و  گولن  جریان 
جوانان این جریان تحت عنوان نسل طالیی 
صفحة   (Golden Generation)در 
شخصی اجتماعی اش منتشر شد، مربوط به 
زمانی است که او در سفر به فلسطین اشغالی 
این کشور عکس  ارتش  سربازان  با  و  بوده 

یادگاری گرفته است.
با  گذشته  روزهای  در  ترکیه  رسانه های 

»دختر  تیتر  با  تصویر  این  وسیع  پوشش 
در  آب  از  صهیونیست ها  طرفدار  آکسوی 
دربارة  افشاگری ها  از  جدیدی  دور  آمد« 
را  صهیونیستی  با رژیم  گولن  جریان  رابطة 

آغاز کرده اند.
طرفداری  به  متهم  همواره  گولن  جریان 
با  تنگاتنگ  روابط  داشتن  و  اسرائیل  از 
این  دیگر،  سوی  از  است.  بوده  رژیم  این 
رژیم  این  جنایات  برابر  در  هیچ گاه  جریان 
لب به سخن نگشوده و تمام این جنایات را 

به عنوان دفاع از خود مشروع می داند.
را  ایران  و  حماس  حزب اهلل،  گولن  جریان 
به خشونت  متهم  اسرائیل  با  مبارزه  به دلیل 

می کند.

ارتباط جریان گولن با اسرائیلملتقی »اإلعالم الجديد وقضايا المجتمع الجزائري««
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جریان گولن جریانی است که در اصل رو به 
سوی غرب دارد. این جریان در پی ترکیه ای 
است که رابطة سازنده ای با کشورهای جهان 
اسالم نداشته باشد و در عوض، ترکیه ای در 
کنار جبهة غرب و همراه آمریکا و اسرائیل 
باشد. حقیقت آن است که در تفکر جماعت 
هیچ  غرب  جهان  و  ـ اسرائیل  آمریکا گولن، 
ضرری برای کسی ندارند. با در نظر گرفتن 
می شویم  متوجه  که  است  دیدگاهی  چنین 
چرا جماعتی که هیچ تالشی برای همراهی 
پارة  پاره  تشکل های  و  گروه ها  اتحاد  و 
تالش  با  نمی دهد،  بروز  خود  از  اسالمی 
مطرح  را  ادیان  گفت وگوی  طرح  بسیاری 

می کند.
برابر  در  بسیاری  مواقع  در  گولن  جریان 
احکام قرآنی و عقاید اسالمی حتی ایستادگی 
می کند. این نوع اقدامات با نظریة »حجاب 
جز واجبی از اسالم نیست« آغاز شد و اکنون 
شخصیت های  به  اهانت  جرئت  حدی  به 
که  است  کرده  پیدا  را  مسلمانان  اسالمی 
ان  »اشهد  قسمت  می توان  است  قائل 
محمداً رسول اهلل« را از اذان حذف کرد. این 
جماعت کار را به جایی رسانده که حماس و 
می شناسد  تروریستی  گروه های  را  حزب اهلل 
اما جنایات اسرائیل را به عنوان دفاع از خود 

مشروع می داند.

تفکرات جریان گولن
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شاهد  اسرائیل  به  آن ها  نگاه  این  دربارة 
مرمره«  »ماوی  قضیة کشتی  در  که  بودیم 
عنوان کردند »کسانی که در حملة اسرائیل 
شده اند،  کشته  مرمره  مماوی  کشتی  به 
پاسخ  در  و  نمی شوند.«  محسوب  شهید 
آنها  به  موضوع  این  در  که  اعتراضاتی  به 
آن  حاکم  دولت  »اسرائیل  که  گفتند  شد، 
برای  اسرائیل  از  آن ها  باید  و  است  منطقه 
این  به  و  می گرفتند.«  اذن  اقداماتشان  این 
ترتیب، مشروعیت سیاسی ـ حقوقی کاملی 
شدند.  قائل  صهیونیستی  رژیم  دولت  برای 
ساکن  که  گولن  فتح اهلل  دیدگاه  دربارة 
آمریکا است به این کشور هم که هیچ جای 

صحبتی وجود ندارد. معلوم است که سرایی 
که اکنون در آن اقامت دارد، در برابر کدام 
خوش خدمتی ها به او داده شده است. گولن 
به مفتی درباری »شیطان بزرگ« تبدیل شد 
برابر خدماتش هر  اکنون در  برای همین  و 

کاری که می خواهد می تواند بکند.
به گفتة آیدین آلتای، روزنامه نگار و پژوهشگر 
چیز  همه  گولن  جریان  در  ترکیه ای،  کرد 
دشمنی  و  اسرائیل  با  »دوستی  قانون  تابع 
محوری  سیاست  واقع،  در  است.  ایران«  با 
و  اسرائیل  با  یعنی دوستی  جماعت گولن ـ 
آمریکاـ که با عاملیت حزب عدالت و توسعه 
طرح هایش را به منصه ظهور می رساند، در 
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از این اصل است  موضوع سوریه نیز تابعی 
و هدف از فشارها بر سوریه هدف قرار دادن 
با  دیگر،  سوی  از  است.  منطقه  در  ایران 
هستیم  شاهد  سوریه  قضیة  قراردادن  بهانه 
و  بیان  چه  از  علویان  و  شیعیان  دربارة  که 

گفتمانی استفاده می کنند.
با  بزرگی  پروپاگاندای  راستا،  همین  در 
راه  به  ترکیه  در  گولن  جماعت  مرکزیت 
و  تحقیر  افترا،  پروپاگاندا  این  هدف  افتاد. 
به  نمی گنجد،  هم  ذهن  در  که  اتهام هایی 
شیعیان این کشور بود. با استفاده از تلویزیون 
هجم  داشتند،  دست  در  که  رسانه هایی  و 
وسیعی از حمالت را علیه شیعه سازماندهی 
موضوع،  این  اختصاصی  فیلم های  کردند. 
سریال ها و فیلم های مستند مختلفی در این 
راستا تولید کردند. هدف از این همه تالش 
نیز در واقع دست و پا کردن ادله و شرایطی 
انقالب  نشان دادن  باطل  و  ناحق  برای  بود 

ایران و غیر اسالمی دانستن آن.
آنان در تمام مدارس، دانشگاه ها، خوابگاه ها 
و  مدیریت  تحت  نهادهای  تمام  در  کاًل  و 
نظارتشان ایران و تشیع را یک تهدید جدی 
ترکیه  اسناد رسمی  در  تبلیغ می کنند. حتی 
نیز افشا شده است که یکی از اهداف مهم  
استقالل یافتة  تازه  جمهوری های  در  آنان 
ایران  شیعی  اسالم  تبلیغ  با  مقابله  شوروی 
بوده است. چند وقت پیش نیز در مکالماتی 

عالی  سطوح  مدیران  از  یکی  دربارة  که 
از گولن منتشر شد، او  جمهوری آذربایجان 
این  با  ارتباطات  تداوم  دانستن  مهم  ضمن 
فرد  یک  به عنوان  او  حمایت  لزوم  از  مدیر 

ضدایرانی سخن گفته بود.
آشکار  صورت  به  هیچ گاه  گولن  جریان 
زور  اعمال  برای  فراخوانی  و  دعوت  هیچ 
نداده است.  بروز  از خود  رفتارهای خشن  و 
فرهنگی  مسائل  با  بیشتر  برعکس  بلکه 
این  که  است  بوده  مشغول  آموزشی  و 
فعالیت هایشان  دربارة  دقیق  سیاست گذاری 
حتی موجب جلب حمایت های مختلف برای 

این جریان شده است.
به گفتة فؤاد آونی، روزنامه نگار و پژوهشگر 
مقابله  کنونی  اوضاع  در  ترکیه،  شناخته شدة 
ایران و انقالب اسالمی اصلی ترین دلیل  با 
است.  جماعت  این  فعالیت  تداوم  و  حیات 
دهة  در  سبز  کمربند  طرح  از  پس  آمریکا 
1960، طرح اسالم معتدل را در 1980 کلید 
زد و بعدها نیز طرح خاورمیانة بزرگ مطرح 
طرح ها  این  در  باید  جماعت  این  که  شد 
وظیفه  اصلی ترین  کنند. آمریکا  همکاری 
را در طرح خاورمیانة بزرگ متوجه نهادهای 
خود  حمایت  تحت  تشکل های  و  غیردولتی 

کرده است.
فؤاد آونی برای فهم عمق سوء استفاده های 
به  برای حمله  اهرمی  هر  از  گولن  جماعت 
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نیز  و  اسالم  جهان  عمومی  افکار  در  ایران 
ایران  مسئلة  به  آنان  نگاه  نوع  نشان دادن 
حدیثی  جماعت،  میان  »در  می نویسد: 
نقل  )ص(  اکرم  پیامبر  از  که  است  مشهور 
سفید  کاخ  قیامت  وقوع  از  پیش  می کنند: 
کسری به دست مسلمانان فتح خواهد شد. 
آنان با تأویل این حدیث به وضعیت کنونی 
جهان  فتح  برای  که  می کنند  عنوان  چنین 
از میان  را  ایران  باید نخست،  توسط اسالم 

برداشت«.
فعالیت  برای  اول  اولویت  می افزاید:  آونی 
اساس  بر  بود.  میانه  آسیای  گولن،  جریان 
فتح اهلل  است،  دست  در  اکنون  که  اسنادی 
گولن سال ها پیش از آغاز فعالیت جریان در 
بازار  آن کشورها گفته بود که آسیای میانه 
ماست و ما باید استپ های آن جا را در دست 
که  دولتی  اسناد  در  همچنین  بگیریم.  خود 
پیش از حزب حاکم قدرت نوشته شده است، 

یک  جریان  این  که  است  آمده  روشنی  به 
 NGOآمریکایی است و فتح اهلل گولن که 
و  است  نرسانده  اتمام  به  را هم  تحصیالت 
به خود  را  توجه همه  او  مالی جریان  حجم 

جلب کرده است، در رأس آن قرار دارد.
درواقع،  می دهد:  ادامه  ترک  پژوهشگر  این 
طرح آن بود که فتح اهلل گولن، شیخ االسالم 
شود.  معرفی  آمریکا  اسالمی  خالفت  طرح 
سال ها پیش ندیم شنر، روزنامه نگار ترکیه ای 
انجام  جریان  این  دربارة  که  تحقیقاتی  در 
داده بود، نوشته بود که این جریان به طرز 
چشمگیری تحت حمایت آمریکا است. البته 
آشکار  بسیار  اکنون  نمی نوشت،  هم  او  اگر 
حمایت  تحت  همواره  جریان  این  که  است 
دینی   نهاد  تنها  که  چرا  است؛  بوده  آمریکا 
که توانست از کودتای نظامی آمریکایی 28 
فوریه جان سالم به در ببرد، این جریان است.
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با نگاهی به تحوالت جهان اسالم و منطقه 
درمی یابیم که این جریان قطعه ای از پازلی 
برای  جهانی  سلطة  نظام  و  غرب  که  است 

جهان اسالم در نظر گرفته است.
قطعه های  کنار  قطعه  این  قراردادن  با 
اسالم هراسی، طرد و انزوای اسالم سیاسی 
لیبی  و  مصر  مانند  اسالمی  جوامع  از 
با  سیاسی  اسالم  نشان دادن  همسان  و...، 
تخریب  و  افراط گرا  تروریستی  گروه های 

چهرة نظام اسالمی ایران در اذهان عمومی 
منطقه،  تصویری از آیندة منطقه و نقش مؤثر 
این جریان در ارائة اسالمی آمریکایی به ملل 

مسلمان به خوبی روشن می شود.
منبع

قسمتی   11 پروندة  از  برگرفته  خالصه ای 
حاصل  که  تسنیم  سایت  در  گولن  جریان 

تالش آقای مسعود صدرمحمدی است.

 آیندة جریان گولن
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 سازمان رابطة العالم اسالمى طبق تصویب 
مکة  در  اسالم  عمومی  کنفرانس  اولین 
هجری   1381 ذی الحجه   14 در  مکرمه، 
میالدی   1962 می   18 با  مصادف  قمری 
راستای  در  که  گردید  مقرر  و  شد  تأسیس 
ممکن  وسایل  تمام  از  خود  اهداف  تحقق 
با احکام شریعت  غیر مسلحانه که تعارضی 
ندارند، استفاده کند. اساس بنیان گذاری این 
و  اجتماعی  عدالت  تحقق  دولتی،  سازمان 
تالش برای ایجاد جامعة جهانی اسالمی و 
توحید کلمة مسلمین از طریق غیر مسلحانه 
و با پشتیبانی کشورهایی همچون عربستان 

و...  بوده است.

تبلیغات  مرکز  بزرگ ترین  سازمان  این 
 50 از  بیش  با  که  است  جهان  در  اسالمی 
ترویج  در  را  اساسی  نقشی  فعالیت،  سال 
سلفی گری در جهان ایفا کرده است. اکنون 
دفتر  که  ـ  سازمان  این  بر  وهابیت  نیز 
دارد.  سیطره  ـ  است  مکه  در  آن  مرکزی  
شورایی که در ابتدا این سازمان را اداره می-

کردند، متشکل از ابوالحسن ندوی )از هند(، 
ابواالعلی مودودی  )از مصر(،  سعید رمضان 
مراکش(  )از  الفاسی  عاّلل  و  پاکستان(  )از 
سلفیة  گوناگون  جریان های  حامیان  جمله  از 
اعظم  مفتی  را  شورا  ریاست  و  بودند  نوین 
عربستان سعودی، محمدبن ابراهیم آل شیخ، 

 تاریخچة پیدایش
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برعهده داشت و محمد سرور الصّبان، تاجر 
مکی و نخستین دبیر کل سازمان، به شدت 
از نگرش وهابی دفاع می کرد و بدین طریق، 
نفوذ وهابی ها در این سازمان اسالمی تأمین 

شده بود.
طرف  از  نمایندگی  مشروعیت  سازمان  این 
همایش  طریق  از  را  مسلمان  ملت های 
مذکور کسب می کند. تاکنون نوزده دورة این 
همایش در مکه مکرمه برگزار شده است و 
موارد  به  آن می توان  از مهم ترین مصوبات 

زیر اشار ه  کرد:
همبستگی  اندیشة   حمایت  بر  تأکید   •
باعث  که  اسبابی  ازبین بردن  و  اسالمی 

تعصبات  برانگیختن  دینداری،  تضعیف 
نفوذ  منطقه ای،  منافع  اصطکاک  مذهبی، 
بیگانگان و ترویج افکار غیراسالمی می شود.

حرمین  بودن  مقدس  به  ایمان  ضرورت   •
ماه های  مکرمه،  مکة  به  احترام  و  شریفین 
از  حفاظت  بر  تأکید  و  حج  شعائر  و  حرام 
امنیت حرمین به وسیلة کسانی که عهده دار 

آن هستند.
اسالمی مکه مکرمه،  پیمان عمل  انتشار   •
تشکیل  به  دعوت  و  فلسطین  مسئله 
و  علما  جهانی  کنگرة  و  هماهنگی  گروه  
فرایند  به  توجه  نیز  و  مسلمان  اندیشمندان 

جهانی شدن.
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   باالترین مرجع تصمیم گیری در سازمان 
رابطة العالم االسالمى شورای سیاست گذاری 
است که 60 نفر از شخصیت های برجسته به 
مسلمان  اقلیت های  و  ملت ها  از  نمایندگی 
در آن حضور دارند و شرط عضویت در این 
شورای  است.  دینی  امور  در  فعالیت  شورا 
سیاست گذاری طبق پیشنهاد حداقل سه نفر 
عضو برای فعالیت های رابطة العالم اسالمى 
و  می کند  صادر  دستورالعمل  و  برنامه ریزی 
مبلغی  عضویت  ازای  در  شورا  اعضای  به 
سازمان  این  هم اکنون  نمی شود.  پرداخت 
در  نمایندگی هایی  وابسته،  مؤسسة  چندین 
پنج قارة دنیا و مراکزی آموزشی، فرهنگی و 

دینی  در چندین کشور مسلمان نشین و غیر 
اسالمی دارد. در سازمان علمی، آموزشی و 
صندوق  و  »یونسکو«  متحد  ملل  فرهنگی 
کودکان ملل متحد »یونیسف« نیز عضویت 
دارد. به عنوان عضو ناظر در سازمان کنفرانس 
در  و  دارد  نیز مشارکت  به اصطالح اسالمی 
تمام اجالس های سازمان کنفرانس، اعم از 
اجالس وزرای خارجه و دیگر برنامه های آن 
این سازمان عضو  حضور می یابد. همچنین 
ناظر شورای اقتصادی اجتماعی سازمان های 
متحد  ملل  سازمان  مشاور  و  غیردولتی 
را  اسالمى  العالم  رابطة  ریاست  می باشد. 
عبداهلل بن  عبدالمحسن  دکتر  حاضر  حال  در 

 شورای سیاست گذاری
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افرادی  تاکنون  و  دارد  عهده  به  الترکی 
مانند دکتر عبدالعزیز التویجری و دکتر احمد 
محمد علی رئیس فعلی بانک توسعة اسالمی 
اسالمى  العالم  رابطة  ریاست  عهده  دار  نیز 
تبرئة  در  همیشه  عربستان  سران  بوده اند. 
سازمان  این  از  ابزاری  استفادة  برای  خود 
کوشیده اند، اما شکی نیست که رابطة العالم 

منادی تفکرات وهابیت بوده است. 

دکتر عبداهلل  بن  عبدالمحسن الترکی

پس از مرگ محمد بن ابراهیم آل الشیخ، عالم 
وهابی دیگر، عبدالعزیز  بن باز، ریاست شورای 
مؤسسان را بر عهده گرفت و در حال حاضر، 
را  آن  ریاست  آل شیخ  عبدالعزیزبن عبداهلل 
عهده دار است که هر سه رئیس هيئة كبار 
العلماء عربستان هستند. گرچه در اساسنامة 
بین المللی  سازمان  این  که  شده  ذکر  آن 
تعلیم  و  اسالم  پیام  ترویج  برای  اسالمی 
توطئه  های  با  مبارزه  و  آن  مبانی  و  اصول 
ضد اسالمی است و به هیچ کشوری تعلق 
ندارد، به دلیل اینکه 90درصد بودجة آن را 
عربستان تأمین می کند، سیاست های آن را 

نیز عربستان مشخص می کند.
در تصویر زیر، چارت سازمانی رابطة العالم 

اسالمى را می توان مشاهده کرد:
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کلیة  اسالمى  العالم  رابطة  سازمان     
مد  اسالم  احکام شریعت  با  موافق  امکانات 
نظر خود را در راستای تحقق اهداف خود به 

کار می گیرد، از جمله:
• دعوت به اجرای احکام شریعت اسالمی در 

مسائل فردی، گروهی و جهانی.
فعاالن  تالش های  هماهنگ کردن   •
اسالمی در جهان و همکاری آنان با یکدیگر 
در  تبلیغ  و  دعوت  روش های  اصالح  و 

چارچوب قرآن و سنت.

تبلیغی،  رسانه ای،  امکانات  سطح  توسعة   •
مسلمانان  بین  فرهنگی  و  آموزشی  تربیتی، 

و باالبردن کارآمدی آن ها.
• برگزاری همایش ها، دوره های تخصصی، 

تربیتی و رسانه  ای.
راستای  در  حج  موسم  از  بهره گیری   •
نظر  و  اندیشه   اصحاب   هماهنگی  و  تقریب 
علمی  راهکارهای  ارائة  به  آنان  تشویق  و 
برای پیشرفت مسلمانان در جهان، اشراف بر 
فعالیت های مجمع فقه اسالمی و کمک به 

 آرمان ها و اهداف تأسیس
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اهداف آن در ارائة راه حل های اسالمی برای 
نیازهای عصر حاضر.

زبان  گسترش  فعالیت های  از  حمایت   •
عربی و باالبردن کیفیت آموزش آن در میان 

ملت های مسلمان عرب و غیر عرب.
برای  اسالمی که  مراکزی  و  دفاتر  ایجاد   •

اهداف اسالمی فعالیت  کنند.
• امدادرسانی فوری به مسلمانان آسیب دیده 
در جنگ ها و حوادث طبیعی و مشارکت در 
راه اندازی و ساخت مساجد و فعالیت در آن.
شناخت مختصر از »رابطة العالم اإلسالمى«
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1. چاپ و نشر و ترجمة قرآن کریم در میان 
ملّت هاِی مسلمان.

2. تحکیم شریعِت اسالمی.
کوشش هاِی  از  بهره گیری  و  هماهنگی   .3

به کار گرفته شده برای انتشار اسالم.
4. بهره گیری از فرصت موسم حّج در مجال 
برپایی  و  اسالمی  آگاهی بخشِی  و  بیداری 

کنگره ها و سمینارها.
راه  در  به کسانی که  و مساعدت  5. کمک 

اهداف اسالم مشغول اند.
6. توزیع کتب و مجالت اسالمی.

7. تشویق تألیفات و مجالت و روزنامه هایی 

که به نشر دعوت اسالم کمک می کنند.
و  مسلمان  اقلّیت های  دربارة  پژوهش   .8
به  کمک  و  آن ها  خواسته هاِی  از  پشتیبانی 

آن ها.
مؤسسات  و  سازمان ها  از  پشتیبانی   .9
اسالمی که با رابطة العالم اإلسالمى مرتبط 

هستند و هماهنگی با آن ها.
10. نشر تعالیم اسالمی از طریق تأسیس و 
پشتیبانی مدارس و مؤسسات آموزش عالی 

اسالمی.
از  زیان دیده  مسلمانان  از  دستگیری   .11

حوادث و بالیا و کمک رساندن به آن ها.

 شرح وظایف
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1. کنفرانس عمومی اسالمی
* این کنفرانس باالترین مرجع تصمیم گیری 
علمای  از  تعدادی  از  و  است  سازمان  در 
مناطق  از  مبلّغان  و  اندیشمندان  و  اسالمی 
و  مردمی  سطح  در  اسالم،  جهان  مختلف 

رسمی تشکیل می گردد.
دربارة  انعقاد،  هنگام  به  کنفرانس  این   *
قضایای جهان اسالم بحث می کند و براِی 

حلِّ آن قضایا، به چاره اندیشی می پردازد.
* تشکیل نخستین شورای مؤسس رابطه به 

عهدة این کنفرانس است.
عمومی  کنفرانس  نخستین  تشکیل   *
اسالمی در سال 1318 هجری برابر با سال 

1962 میالدی در مّکه مکّرمه بود.
در سال  دوم،  اسالمی  کنفرانس عمومی   *
با سال 1965 میالدی  برابر  1384 هجری 

تشکیل گردید.
* کنفرانس عمومی اسالمِی سوم، در سال 

1408 هجری برابر با سال 1987 برپا شد.

2. شورای مؤّسس
شورای مؤسس اکنون مرکب از شصت عضو 
و  اندیشمندان  دانشمندان،  تعداد  این  است. 
مبلّغان اند که خود نمایندة ملّت های مسلمان 
غیر  کشورهاِی  در  مسلمان  اقلّیت هاِی  و 

اسالمی است.
و سیاست هاِی  اصول، خط مشی  این شورا 

 هیئت ها و شوراهای رابطة العالم اإلسالمی
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چارچوب  و  اإلسالمى  العالم  رابطة 
کند،  می  ترسیم  را  آن  فعالّیت هاِی 
اهداف  به  بتواند  سازمان  این  که  آن گونه 
همچنین  یابد.  دست  خود  از پیش تعیین شدة 
ابالغ مصّوبات و توصیه ها در برابر قضایاِی 
است.  شورا  این  به  مربوط  شده،  مطرح 
انتخاب دبیرکل هم از وظایف این شورا به 
اعضا  سه چهارم  با  شورا  این  می آید.  شمار 
این  در  رسمّیت می یابد. شرکت و عضویت 

شورا افتخاری است.

3. شورای عالی جهانِی مساجد
رسالت  سمینار  کنفرانس  تصویب  بنابر 
با  برابر  هجری   1395 سال  در  که  مسجد، 

سال 1975 میالدی به دعوت رابطة العالم 
موجودیت  شورا  این  گردید،  برپا  اإلسالمى 
که  نفراند   60 مجلس  این  اعضاِی  یافت. 
نمایندة ملت ها و تجمعات اسالمی جهان اند. 
از این تعداد، 26 عضو دائمی که به عنوان 
هیئت مؤسس و 34 تن اعضایی هستند که 
توسط هیئت مؤسس انتخاب می شوند. این 

انتخاب هرسه سال یک بار انجام می گیرد.
اهداف این شورا، عبارت است از: تدوین نظر 
عمومی اسالم در قضایا و موضوعات مختلف 
رسالت  احیای  سّنت،  و  کتاب  چارچوب  در 
تجاوز  مقابل  در  مساجد  از  حمایت  مسجد، 
و تصّرف توسط غاصبان، نگهبانی از اوقاف 
اسالمی،  تجّمعات  حقوق  از  دفاع  اسالمی، 
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فّعال کردن تبلیغ اسالم و دفاع از آزادی نشر 
اسالم.

شوراهای  مساجد،  جهانی  عالی  شورای  از 
شده  منشعب  زیرمجموعه  صورت  به  ذیل 

است:
1. شورای مساجد در اروپا )مقّر این شورا در 

مادرید پایتخت اسپانیا است.(
2. شورای مساجد در آمریکا )مقّر این شورا 

در نیویورک است.(
3. در بعضی کشورها، صندوق هاِی کمک به 
تقویت  و  تأسیس  به  که  دارد  مساجد وجود 
می کند.  کمک  جهان  سراسر  در  مساجد 
بودجة این صندوق 20 میلیون ریال در سال 
پرداخت  را  آن  پادشاه  ساله  همه  که  است 

می کند.

4. مجمع فقه اسالمی
در  مؤسس  شورای  تصویب  با  مجمع  این 

سال 1398 هجری تأسیس شد.
اعضای این شورا مرکب اند از: رئیس، نایب 

رئیس و بیست عضو از علما و فقها.
مسائل  دربارة  تحقیق  مجمع،  اهداف  از 
اسالم  جهان  برای  که  است  مستحدثه ای 
دین  حکم  بیان  و  می آید  پیش  مسلمین  و 
که  است  آن  بر  مجمع  این  آن ها.  دربارة 
تفّوق فقه اسالمی را بر جمیع قوانین وضعی 
فقهی  میراث  و  نشان دهد  و شرایع موجود 

اسالم را زنده کند.

جهانی  کمک رسانی  هیئت   .5
اسالمی

با هدف  در سال 1399 هجری  هیئت  این 
ناگواری های  و  مصائب  کاستن  در  یاری 
و حوادث  اثر جنگ  بر  مسلمانان جهان که 

طبیعی و جز آن پیش می آید، تأسیس شد.
آفریقا،  قارة  به  هیت  این  فعالیت هاِی 
و  بیمارستان ها  و  شده  کشیده  اروپا  و  آسیا 
کارهای دستی  آموزش  مراکز  و  درمانگاه ها 
در این مناطق تأسیس شده است. همچنین، 
مراکز  و  اجتماعی  و  خیریه ای  طرح های 
پرورش ایتام از سوِی این هیئت به اجرا در 
خیریه ،  طرح های  این  جملة  از  است.  آمده 
كفالة  الیتیم،  کافل  الخیر،  سنابل  از:  باید 

المعّلم و كفالة الطبيب یاد کرد.

6. هیئت اعجاز علمی قرآن کریم و 
سنّت مطّهر

عالی  شورای  نشست  نهمین  در  هیئت  این 
در سال 1404 هجری  که  پاگرفت  مساجد 
در مکه مکّرمه تشکیل شد و آن هیئتی است 
و  دارد  مستقل  اعتباری  شخصّیت  و  علمی 
در صورت های گوناگون اعجاز علمی قرآن 
آن  نشر  و  تحقیق  و  شریف  سّنت  و  کریم 

صور فعالیت می کند.
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7. نظام اداری
این بخش شامل واحدهای ذیل است:

العالم  رابطة  سازمان  عمومی  دبیرخانة   .1
اإلسالمى که در رأس آن دبیرکل سازمان 

قرار دارد، دو معاون در امور زیر دارد:
* معاون دبیرکل در امور تبلیغ و پژوهش و 

آموزش و مجمع فقهی.
و  مالی  و  اداری  امور  در  دبیرکل  معاون   *

رفاهی.
2. ادارة عمومی تبلیغات

و  بین المللی  روابط  عمومی  ادارة   .3
کنفرانس ها

در  رابطه  اسالمی  مراکز  و  دفترها  ادارة   .4
خارج از کشور عربستان، تعداد این دفاتر به 

46 می رسد.
مجالت و نشریات:

ـ »جريدة العالم اإلسالمى«، این نشریه هر 
هفته روزهای دوشنبه منتشر می شود.

مجلّه  این  )عربی(  الرابطة«،  »مجّلة  ـ 
ماهیانه منتشر می شود.

مجلّه  این  )انگلیسی(  الرابطة«،  »مجّلة  ـ 
هرماه منتشر می شود.

منتشر  ماهیانه  الحق«،  دعوة  »سلسلة  ـ 
می شود.

ـ »مجلة مجمع الفقه اإلسالمى«، این مجله 
را ادارة مجمع فقه اسالمی منتشر می کند.

که  ماهیانه  است  نشریه ای  »اإلغاثة«،  ـ 
جهان  کمک رسانی  و  فریادرسی  هیئت 

اسالم منتشر می کند.
و  القرآن  فى  العلمى  اإلعجاز  »مجلة  ـ 
علمی  اعجاز  هیئت  را  مجلّه  این  السنّة«، 
قرآن کریم و سّنت در رابطه منتشر می کند.

رابطه پژوهش ها  یاد شده،  ـ غیراز مجالت 
و تألیفاتی دربارة قضایای مهِم جهان اسالم 

دارد.
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اهداف خود،  برای تحقق  اتحادیة جهانی    
مؤسسات و سازمان  هایی را برای فعالیت  در 

زمینه هایی گوناگون تأسیس کرده است:

1. مجمع فقه اسالمی مکه مکرمه
این مجمع، هیئتی علمی، اسالمی است که 
فعالیت   اسالمى  العالم  رابطة  پوشش  تحت 
فقها و  از  برگزیده ای  از مجموعه  و  می کند 
علمای اسالم که تابع سیاست های سازمان 
باشند، در سال 1397 هـ./ 1977م. تشکیل 

شده است.
بیان احکام شرعی مشکالت و مسائل جدید 

مسلمین در سراسر جهان طبق منابع معتبر 
اسالمی، برتری فقه اسالمی بر قوانین بشری 
اسالمی  فقه  آمادگی  و  شمولیت  اثبات  و 
برای حل کلیة مسائل امت اسالمی، انتشار 
گنجینة فقه اسالمی و دگرگونی و بازنویسی 
اصطالحات  توضیح  و  مفاهیم  روش ها، 
فقهی به زبان روز، تشویق به مباحث علمی 
در زمینه های فقهی، گردآوری فتاوا و آرای 
و  محقق  علمای  و  دانشمندان  معتبر  فقهی 
به شبهات  پاسخ  و  با شبهات  رویارویی  نیز 
جمله  از  شرعی،  احکام  دربارة  شده  مطرح 
العالم  رابطة  اسالمی  فقه  مجمع  وظایف 

 مؤسسات تابع
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اسالمى می باشد.

2. شورای جهانی مساجد
همایش رسالت مسجد در رمضان 1395ق/ 
1975م. در مکه مکرمه برگزار شد و بنا بر 
مسلمانان،  زندگی  در  مسجد  اساسی  نقش 
تصویب  مساجد  جهانی  شورای  تشکیل 

گردید.
و  مسائل  دربارة  مشخص  خط مشی  تعیین 
و  کتاب  چارچوب  در  اسالمی  موضوعات 
سنت، مبارزه با تهاجم فرهنگی و رفتارهای 
از مساجد  الی  اهلل، حمایت  انحرافی، دعوت 

و اوقاف اسالمی و دارایی های آنها و دفاع از 
حقوق اقلیت های مسلمان از اهداف شورای 

جهانی مساجد است.
نفر  را چهل  اعضای شورای جهانی مساجد 
از نمایندگان ملل و جوامع اسالمی تشکیل 
می دهند که داوطلبانه و بدون اخذ دستمزدی 

به عضویت شورا درآمده اند.

3. هیئت جهانی تحفیظ  القرآن
مؤسسة  قرآنی  فعالیت های  از  هیئت  این 
آمده  پدید  اسالمی  بین المللی  امدادرسانی 
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است که بنا بر تصویب شورای سیاست گذاری 
1421ق  شعبان  در  اسالمى  العالم  رابطة 
آغاز  مستقل  به صورت  را  فعالیت های خود 

کرده است.
اولین  القرآن  تحفیظ   بین المللی  هیئت 
بیش  در  که  می باشد  خود  نوع  در  سازمان 
هیئت  دارد.  فعالیت   جهان  کشور  چهل  از 
قرآنی  مراکز  خود  پوشش  تحت  مناطق  در 
و مسابقات قرآنی برپا می کند. دانش آموزان 
هر  در  قرآن  حفظ  به  عالقه مند  و  مستعد 
مدارس  در  شبانه روزی  صورت  به  کشور 
برنامة  یا سه سال طبق  دو  در مدت  نمونه 
حفظ  به  القرآن،  تحفیظ   هیئت  ارائه شده 
و  می پردازند  آن  علوم  فراگیری  و  قرآن 
آشنا  مسلّط،  حافظان  عنوان  به  نهایت،  در 
استادی  صالحیت  دارای  و  شرعی  علوم  با 

قرآن کریم فارغ التحصیل می شوند.
حفظ  اتمام  نبوی،  سنت  و  عقیده  آموزش 
قرآن همراه با تجوید، شرکت در فعالیت های 
داخلی مدرسه، فراگیری زبان عربی، توانایی 
اهدف  از  خطابت،  و  امامت  و  قرآن  تعلیم 
جهانی  هیئت  قرآنی  مراکز  برپایی  مهم 

تحفیظ القرآن به شمار می رود.
بین المللی  هیئت  سیاست گذاری  شورای 
تشکیل  عضو   56 از  کریم  القرآن  تحفیظ  
کشورهای  از  آنان  نفر  چهار  که  است  شده 
و  پاکستان  سودان،  عربی،  متحده  امارات 

دکتر  و  هستند  عربستان  اهل  بقیه  و  یمن، 
بین المللی  هیئت  دبیرکلی  بصفر  عبداهلل 

تحفیظ قرآن کریم را به عهده دارد.

4. هیئت جهانی تازه مسلمانان
سفر  اسالم،  به  تشرف  با  نومسلمانان 
نیاز  که  می کنند  آغاز  را  سختی  و  دل انگیر 
دارند.  مسلمانان  حمایت  و  همکاری  به 
برای  و  منظور  بدین  اسالمى  العالم  رابطة 
هیئت  تازه مسلمانان  حمایت  و  راهنمایی 
است.  کرده  تأسیس  را  نومسلمانان  جهانی 
و  راهنمایی  به  نومسلمانان  جهانی  هیئت 
می پردازد  نومسلمانان  نیاز های  پاسخگویی 
ورزشی،  مختلف  برنامه های  وسیلة  به  و 
فرهنگی، توزیع کتاب و سی دی، و برپایی 
دوره ها و همایش  ها و جلسات سعی می کند 
سازد.  آشنا  اسالم  با  بیشتر  را  نومسلمانان 
فعال  اسالمی  مراکز  فعالیت های  همچنین 

برای تازه مسلمانان را هماهنگ می کند.

5. سازمان بین المللی امداد اسالمی

سازمان بین المللی امداد اسالمی یکی دیگر 
از مؤسسات وابسته به رابطة العالم اسالمى 
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برای  1978م.  1398ق/  سال  در  که  است 
حوادث  آسیب دیدگان  به  کمک رسانی 
طبیعی، جنگ ها، بحران ها و سایر محرومان 
به توسعة مناطق  نیز کمک  و مستمندان و 
سازمان  این  است.  شده  تشکیل  محروم 
گسترش  از  اعم  گوناگونی  فعالیت های  به 
فرهنگ قرآنی، آموزشی، بازسازی و عمران، 
می پردازد  اجتماعی  و  درمانی  و  بهداشتی 
دعوت  کمیته های  در  برنامه   ها  این  که 
و  بهداشت  آموزش،  مهندسی،  قرآن،  و 
اجرا  و  اجتماعی طراحی  و همکاری  درمان 
می شوند. برنامة  امدادرسانی فوری سازمان، 
کمک فراوانی را به جنگ زدگان، آوارگان و 
آسیب دیدگان حوادث طبیعی در آسیا، افریقا 
مهم  نمونة  آخرین  که  است  نموده  اروپا  و 
سونامی  آسیب دیدگان  به  کمک رسانی  آن 
بوده  عراق  مردم  و  پاکستان  زلزله زدگان  و 
با  و  مرکز  این  طریق  از  عربستان  است. 
77میلیارد  اسالمي  توسعة  بانک  از  استفاده 
ریال سعودی به 35 کشور اسالمی و عربی 
کمک کرد که بعد از آمریکا، دومین رتبه را 
درکمک رسانی به کشورهای عربی اسالمی 
1416ق  تا   1414 بین  کشور  این  دارد. 
ریال  میلیون  هفتصد  و  میلیارد  دو  از  بیش 
سعودی در بوسنی و هرزگوین هزینه کرده 
است. 877 مدرسه تحت کفالت آن هاست و 
150 مسجد ترمیم و تجهیز شده است. سه 

میلیون ریال سعودی کتاب به آ نجا فرستاده 
برگزارشده  عربی  زبان  آموزش  دورة  و64 

است.
بررسی  برای  که  جهانی  کنفرانس  در 
اسالم  ترویج  در  عربستان  تالش های 
در1432ق برگزار شد، گفته شد که در طول 
ریال  میلیارد   375 عربستان  اخیر،  دهة  سه 
 95 به  دالر  100میلیارد  با  برابر  سعودی 
کشور درحال توسعه کمک کرده است. این 
پول برابر چهار درصد سود ناخالص ملِی این 

کشور است.

مؤسسات دیگر
سازمان و مؤسسات دیگری که به عنوان زیر 
مجمو عه رابطه عالم اسالمی فعالیت دارند، 
هیئت  عمران،  خیریة  مؤسسة  از:  عبارت اند 
معرفی  هیئت  رسانه ها،  اسالمی  بین المللی 
آموزش  اسالمی  بین المللی  هیئت  اسالم، 
خانوادة  و  زنان  اسالمی  بین المللی  و هیئت 
فعالیت  مخلتف  حوزه های  در  که  مسلمان 

دارند.

آموزشکده ها
چندین دانشکده و آموزشگاه وابسته به رابطة 
العالم اسالمى در کشورهای اسالمی فعالیت 
در  مسلمین  فرزندان  آموزش  به  و  می کنند 
رشته های مختلف مشغول اند که می توان به 
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این مراکز اشاره کرد:
1. دانشکدة تربیت ائمه و مبلغان در عربستان 

سعودی، 
در  اسالمى  العالم  رابطة  دانشکدة   .2

موریتانی،
 3. آموزشگاه های سازمان در جزایر کومور 
که شامل 6 آموزشگاه در این کشور هستند،

العالم اسالمى در نیجر،  رابطة  5. دانشکدة 
6. مرکز فنی و حرفه ای در بنگالدش،

7. دانشکدة مرکزی اسالمی انویای نیجریه.
از  نیز  سعودی  عربستان  کشور  داخل  در 
سه  عربستان،  هفت گانة  دانشگاه های  بین 
در  پژوهش  و  آموزش  برای  بزرگ  دانشگاه 
علوم اسالمی و عربی به وجود آمد: الجامعة 
االمام  جامعة  منوره،  مدینة  در  االسالمية 
محمدبن سعود االسالمية در ریاض، جامعة 

ام القری در مکه مکرمه.
االسالمية:  محمدبن سعود  االمام  دانشگاه 
دانشگاه،  این  از  انشعاب هایی  حال  به  تا 
مطالعات  و  فقه  دانشکده های  صورت  به 
اسالمی، درکشورهای آمریکا، ژاپن، اندونزی، 
امارت، موریتانی، جیبوتی تأسیس شده است. 
حدود نود هزار دانشجو دراین مراکز تحصیل 
کرده اند که تا 1419ق بیش از بیست و یک 
هزار نفر از این افراد از دانشکده های خارج 
و  اسالمی  علوم  رشته های  در  عربستان  از 
زبان عربی فارغ التحصیل شده اند. همچنین 

بسیاری  با  توافق  پِی  در  دانشگاه  مسئوالن 
و  اسالمی  کشورهای  دانشگاه های  از 
صورت  به  را  دانشگاه  این  استادان  غربی، 
اسالم شناسی  مباحث  تدریس  برای  مهمان 
که  می کنند،  اعزام  سلفی گری  گرایش  با 

تاکنون 200حلقة علمی برگزار شده است.
دستور  به  دانشگاه  این  االسالمية:  الجامعة 
مدینه  شهر  در  در1381ق  سعود  ملک 
منظور  به  که  بود  دریافته  او  شد.  تأسیس 
نشر وهابیت، باید مراکز بزرگ و مجهز برای 
تحصیل تا سطح عالی تأسیس کند تا پس از 
جذب دانشجو از سراسر دنیا، به خصوص آسیا 
باز  خود  کشور  به  آنان،  آموزش  و  آفریقا  و 
گردانده شوند و درآنجا، با حمایت  های مادی 
گسترش  را  وهابیت  عربستان،  معنوِی  و 
دهند. به همین منظور، یکی از دانشگاه های 
مهم دینی در مدینه منوره در سال 1381ق 
این  شد.  تأسیس  االسالمية  الجامعة  نام  با 
سه  خصوصی  و  سنگین  بودجة  با  مرکز 
آغاز کرد.  را  ریال سعودی کار خود  میلیون 
اساس  بر  اسالم  فراگیری  دانشگاه،  این  در 
کتاب هاي سلفیه مورد تأکید است و هرگونه 
تفکر خارج از آن تخطئه مي شود. 85 درصد 
دانشجویان این دانشگاه از خارج از عربستان 
بورسیه می شوند و پانزده درصد نیز سهمیة 
این دانشگاه  تحصیل مردم عربستان است. 
شریعت،  دانشکدة  دارد:  دانشکده  پنج 



 »
  »

 
 »

  »
 

ره
جزی

ت ال
عا

طال
 م

کز
مر

169

دانشکدة دعوت و اصول دین، دانشکدة قرآن 
ادبیات  دانشکدة  اسالمی،  مطالعات  و  کریم 
عرب و دانشکدة حدیث که تا سال 1428ق، 
دانشکده ها بیش  این  فارغ التحصیالن  تعداد 
این  بر  عالوه  است.  بوده  نفر   10000 از 
دانشکده ها، پنج مرکز مطالعات اسالمی زیر 
نظر این دانشگاه مشغول آموزش هستند. در 
آماری که در سال 1419ق منتشر شد، گفته 
شد که تعداد 25062 نفر از 179 کشور جهان 
این  آمده اند.  دانشگاه  این  به  برای تحصیل 

افراد در پِی بازگشت به کشورهای خویش، 
مورد  وتربیت،  تدریس  جماعت،  امام  برای 
ایجاد  با  حمایت عربستان قرار می گیرند و 
مراکز علمی و فرهنگی و ترجمة کتاب های 
سلفیه از عربی به زبان بومی سهم بسیاری 
درگسترش سلفیت دارند. حدود 2400 نفر از 
فارغ التحصیالن تا 1418ق از این دانشگاه، 
جهان  مختلف  مراکز  به  تدریس  برای 

فرستاده شده اند.
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ش رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسالم / شماره هشتم
گزار

دنیا  قارة  پنج  در  اسالمى  العالم  رابطة    
که  دارد  نمایندگی  دفاتر  و  فرهنگی  مراکز 
به  خدمت رسانی  و  دینی  فعالیت های  به 

مسلمانان می پردازند.
اسپانیا،  ایتالیا،  در  اسالمی  فرهنگی  مراکز 
در  اسالمی  مرکز  فرانسه،  هلند،  بلژیک، 
مرکز  وین،  برزیل،  دانمارک،  هلسینکی 
مؤسسة  سوئد،  استکهلم  اسالمی  دعوت 
خادم الحرمین  مرکز  ژنو،  فرهنگی  اسالمی 
ملک  اسالمی  مرکز  فرانسه،  الژولی  مانت 
ملک  اسالمی  مرکز  کوناکری،  گینه  فیصل 
رابطة  پوشش  تحت  بنین،  کوتونو  فیصل 

العالم اسالمى فعالیت می کنند. رابطة العالم 
اسالمى درکشورهای مالزی، اردن، اندونزی، 
و  )نیویورک  امریکا  پاکستان،  بنگالدش، 
برونئی،  تایلند،  فلیپین،  مالدیو،  واشنگتن(، 
کومور، کنگو، برزیل، گابن، کنیا، موریتانی، 
سنگال،  نیجریه،  موزامبیک،  موریس، 
اوگاندا،  تانزانیا،  دارالسالم  آفریقای جنوبی، 
فرانسه  )کپنهاگ(،  دانمارک  سومالی،  توگو، 
)مسکو(،  روسیه  )لندن(،  انگلس  )پاریس(، 
اتریش، سودان، ایتالیا)رم(، کانادا، ، آرژانتین، 
و  دفتر  استرالیا  برستون  و  ترینیدادوتوباکو 

نمایندگی دارد. 

 شرح وظایف
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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


