
 
 

 

 



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 راشد الغنوشي

 التونسية، النهضة حركة وزعيم مؤسس. 1491 سنة مواليد من تونسي، وسياسي مفكر

 للشباب العاملية الندوة مؤسسي من. املسلمني لعلماء العاملي لالحتاد العام األمني ونائب

 يف الشرعية العلوم درس. اإلسالمي القومي املؤمتر تأسيس يف شارك كما اإلسالمي،

 واملقاالت الكتب عشرات له. والسوربون دمشق جامعيت يف والفلسفة الزيتونة جامع

 وواجب االختالف حق والغرب؛ حنن احلضارة؛ إىل طريقنا: مؤلفاته من. الفكرية

 املسلمني؛ وواقع القرآن بني املرأة الطرق؛ مفرتق يف الفلسطينية القضية الصف؛ وحدة

 يف مقاربات اإلسالمية؛ الدولة يف العامة احلريات اإلسالمية؛ الدولة يف املواطنة حقوق

 كاإلجنليزية، عديدة أجنبية لغات إىل كتبه بعض ترمجت. التغيري ومسألة اإلسالمية احلركة املدني؛ واجملتمع العلمانية

 شخصية 111الـ قائمة رأس على 1111 العام يف بوليسي فورن جملة اختارته. والفارسية واإلسبانية والرتكية، والفرنسة،

 .العامل يف تأثريا األكثر
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 عبد العالي حامي الدين

 اخلامس وحممد بطنجة السعدي املالك عبد جبامعيت السياسية العلوم أستاذ

 منتدى رئيس. املغربي والتنمية العدالة حلزب العامة األمانة عضو بالرباط،

 للعلوم املغربية للجمعية التنفيذي املكتب وعضو اإلنسان حلقوق الكرامة

 العديد له. الدستوري للقانون املغربية للجمعية التنفيذي املكتب عضو. السياسية

 امللكية،.. القوى موازين ورهان املغربي الدستور: "بينها من املؤلفات من

 له كما" والدميقراطية السلطوية بني 1111 دستور" ،"اإلسالميون األحزاب،

 .املنشورة العلمية الدراسات من العديد
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 عبد الحكيم بلحاج

 عرفه الذي  املراجعة مسار  يف ساهم. ليبيا يف اإلسالمية احلركة قادة أحد

 عبد محل". تصحيحية دراسات" كتاب الصدد هذا يف وألف هناك، اإلسالميون

 احلسم معارك أبرز الحقا ليقود فرباير 11 ثوار مع السالح ورفاقه بلحاج احلكيم

 بلحاج ترأس. طرابلس الليبية العاصمة يف القذايف معمر اللييب العقيد نظام ضد

 حزب وتأسيس السياسة غمار خوض يقرر أن قبل لطرابلس العسكري اجمللس

 ". الوطن"
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 محمد اليدومي

 على حاصل باليمن، لإلصالح اليمين التجمع حلزب العليا اهليئة رئيس

 سلك يف وظائف سابقا شغل صنعاء، جامعة من التاريخ قسم اآلداب ليسانس

 الرتب يف وترقى رفيعة ومسؤوليات مناصب وتوىل واملخابرات العام األمن

 املساعد العام األمني منصب شغل كما. عقيد رتبة إىل وصل حتى العسكرية

 .1441 قيامه إعالن بعد لإلصالح اليمين للتجمع
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 معاذ الخطيب 

 مجعية ورئيس سابقا، الكبري أمية بين جامع خطيب وهو ،1491 عام بدمشق ولد

 للعلوم احلسين الدين بدر الشيخ معهد أمناء جملس وعضو اإلسالمي، التمدن

 وهو دمشق، جبامعية التطبيقية اجليوفيزياء قسم من اخلطيب خترج. الشرعية

 .التفاوض فن يف ودبلوم الدولية والعالقات السياسية العلوم يف دبلوم على حائز
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 راشد الغنوشي :الديمقراطية وحقوق اإلنسان في اإلسالم 

 الغنوشي راشد الشيخ اإلسالمي للمفكر اإلسالم يف اإلنسان وحقوق الدميقراطية كتاب

 .مالحق بأربعة مشفوعني فصول أربعة منهما كل يضم بابني من يتكون

 السلطة إقامة تعترب حيث اإلسالم يف احلكم ملبادئ تعريفا الغنوشي الشيخ يقدم

 يف الدولة شرعية عند املؤلف ويقف.. اإلسالمية املذاهب عن إمجاع مسألة ومدنيتها

 مفهوم عند طويال يقف كما.. اإلسالمي احلكم عليها يقوم اليت واملفاهيم اإلسالم

 .بالسياسية الدين عالقة

 السياسي النظام يف األصل أن مبينا اإلسالم يف السياسية التعددية تعين ذا وما بالدميقراطية اإلسالم عالقة املؤلف وحيلل

 ثقافية منظومة حول عام إمجاع حصول بعدد إال التنافس فيه يستقر أن ميكن ى أنه ليرباليا أم كان إسالميا الدميقراطي

 .املدني اجملتمع يتوالها هوامش وتبقى داخلها، التنافس يدور جمتمعي ومشروع

 نصف أو الثاني الباب ويأتي. العربي العامل يف والدميقراطية اإلسالميني على األول الباب فصول آخر يف املؤلف ويركز

 .اإلسالم يف اإلنسان وحقوق للحريات ليتمحض األخري الكتاب

 الكتاب عن معلومات

 .للعلوم العربية الدار+  للدراسات اجلزيرة مركز :الناشر

 .111 :الصفحات عدد

 .1111 يناير :التاريخ

 :القتناء الكتاب، يرجى زيارة

 :موقع اجلزيرة شوب http://shop.aljazeera.net/ 

  : الدار العربية للعلوم ناشرونhttp://www.asp.com.lb/  

 

 

 

 

 

 إطالق كتاب 

http://shop.aljazeera.net/
http://www.asp.com.lb/


 
 

 

 

 

 

 

 

 فهمي هويدي

 اإلنرتنت، ومواقع الصحف من العديد يف بانتظام يكتب معروف، وكاتب صحفي

 من إيران: "بينها من املؤلفات من العديد له. والعروبة اإلسالم بقضايا يهتم

: طالبان" ،"املنقوص التدين" ،"الوعي تزييف" ،"والدميقراطية اإلسالم" ،"الداخل

 ".امليزان يف العلماني التطرف خطاب: املفرتون" ،"الغلط املعركة يف اهلل جند
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 المواطنة والحقوق السياسية | الثانيةالجلسة 



 
 

 

 

 

 

 

 

 الحاج علي وراق

 من السياسية والعلوم االقتصاد يف بكالوريوس على حاصل سوداني، وصحفي كاتب

 – 1119( احلرية أجراس) صحيفة حترير هيئة رئيس.  1499 اخلرطوم جامعة

 صحيفة حترير رئيس. 1111 إبوني قناة والتحرير اإلنتاج هيئة رئيس. 1111

.. الرتابي حركة: "ضمنها من مؤلفات عدة لديه. اآلن وحتى - 1111( حريات)

". الدميقراطية فهم يف أساسية مقدمات"و" املمارسة واجتاهات اخلطاب أسلوب

 .1111 التعبري حلرية ووتش رايتس هيومان جائزة على حائز
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 هاني لبيب

 يف والدراسات املقاالت من العديد له. إعالمي واستشاري مصري وباحث كاتب

 احلماية أزمة: "بينها من مؤلفات، عدة له. والعربية املصرية واجملالت الصحف

 واملواطنة.. اإلسالمي املسيحي احلوار" ؛"مصر يف والدولة الدين.. الدينية

 الدين توازنات.. املصرية الكنيسة" ؛"متغري جمتمع يف األقباط" ؛"والعوملة

 1119 لسنة التاريخ يف التشجيعية الدولة جائزة على حاصل لبيب هاني". والدولة

 .والعوملة املواطنة: كتابه عن
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 مصليالجميلة 

 العامة األمانة عضو ،1111 سنة منذ الربملان يف ونائبة املغربي النواب جملس أمينة

 واألسرة املرأة بقضايا مهتمة باحثة وأستاذة باملغرب، والتنمية العدالة حلزب

 وعضو واإلعالم، للمرأة الوطين للمرصد التأسيسية اللجنة عضو. النسائية واحلركة

 .املغرب فرع الفساد ضد برملانيني ملنظمة اإلداري املكتب
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 محمد مالكيا

 له املغرب، يف والسياسية الدستورية الدراسات مركز ومدير السياسية العلوم أستاذ

 لدى وحمكم خبري. والسياسي القانوني اجملالني يف وخباصة املؤلفات من العديد

 اإلمارات، البحرين، السعودية، تونس، يف والدراسات البحوث مراكز من العديد

 اإلمنائي، املتحدة األمم وبرنامج الدولي البنك لدى دراسات خبري. اليمن لبنان،

IFES، وUSAID .العربية اإلنسانية التنمية لتقريري اخللفية األوراق كتابة يف ساهم 

 عربية جمالت يف منشورة واملقاالت الدراسات من جمموعة له. 1112و 1119 لعامي

 .وأجنبية
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 شيخان دبعي

 إىل. للمياه العامة املؤسسة يف الربجمة قسم ورئيس الوزراء رئيس نائب مكتب مدير

 شيخان يتقلد لإلصالح، اليمين التجمع شورى جملس سر كأمني منصبه جانب

 الطالبي، القطاع مسؤول: بينها من األخرى واملسؤوليات املناصب عديد دبعي

 األمني بأعمال يقوم كما. احلزب يف االنتخابي العمل إدارة على باإلشراف ومكلف

 االجتماعي اإلصالح مجعية يف اإلدارية اهليئة عضوية يشغل. للتجمع املساعد العام

 .الكويت جامعة من رياضي وإحصاء حاسب علوم بكالوريوس على حاصل. اخلريية
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  الزيات صفوت

. 1499 عام العسكرية الفنية الكلية خريج. املصري اجليش يف سابق وضابط عميد

 حاصل. 1411 أكتوبر حرب ويف( 1411 – 1494) االستنزاف حرب يف شارك

 وهو العليا العسكرية ناصر أكادميية زمالة وعلى العسكرية العلوم ماجستري على

. احلروب عمليات بفنون وخبري واالسرتاتيجية القومي األمن شؤون يف حماضر

 الزيات اشتهر. االسرتاتيجي العسكري ختصصه يف املقاالت من العديد ولديه

 خالل خصوصا عديدة مناسبات يف املرئي اإلعالم يف االسرتاتيجية بتحليالته

 .1114 مطلع مع غزة قطاع ويف 1119 سنة لبنان جنوب يف اإلسرائيليتني احلربني
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  فيصل توجان

 يف عضوا انتخبت. باالنتخاب للموقع تصل امرأة أول كانت سابقة أردنية نائبة

 العمل أجل من برملانيون" يف وعضوا الدولي، الربملاني لالحتاد التنفيذية اللجنة

 اجلامعة من اإلجنليزي واألدب اللغة يف املاجستري درجة حتمل". الدولي

 صحف عدة يف املنشورة املقاالت مئات هلا سياسية وحمللة كاتبة. األردنية

. القطرية" الراية" وصحيفة" نت اجلزيرة" موقع بينها من وعربية أردنية ومواقع

 ويف وأوروبية عربية دول يف سياسية شؤون يف احملاضرات من العديد ألقت

 القدس إذاعة من اختيارها منها ودولية عربية تكرميات تلقت. املتحدة الواليات

 مرجعيات أبرز من. الشريف القدس وحترير الفلسطينية القضية عن املدافعة الشخصيات بني من" 1442 العام شخصية"

 ".الشعيب احلراك معتقلي مع للتضامن الوطنية اهليئة" يف مؤسس وعضو األردني، الربيع حراك
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  غليون برهان 

. بباريس السوربون جبامعة السياسي االجتماع علم وأستاذ سوري وأكادميي مفكر

 العلوم يف دكتوراه  على حاصل و  ، دمشق جامعة من االجتماع وعلم الفلسفة خريج

 بشار الرئيس لنظام املعارضني أبرز من.  السوربون جامعة من واإلنسانية االجتماعية

 غليون الدكتور نشر. االنتقالي السوري الوطين للمجلس رئيس أول وهو األسد

 باللغات العربية، البالد يف واجملتمع السياسة قضايا تعاجل اليت الكتب من العديد

 العوملة ثقافة األقليات؛ ومشكلة الطائفية املسألة: مؤلفاته من. واألجنبية العربية

 اغتيال الدميقراطية؛ أجل من بيان اإلسالم؛ يف السياسي النظام الثقافة؛ وعوملة

 .والدين الدولة: السياسة نقد األمة؛ ضد الدولة: العربية املأساة النخبة؛ جمتمع العقل؛

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 الثورة السورية | حوار مفتوح



 
 

 

 

 

 

 

  عبد الوهاب بدرخان

 على حائز. والدولية العربية الشؤون يف متخصص سياسي وحملل رأي وكاتب صحفي

" النهار" يف 1419 عام العمل بدأ. باريس جامعة من اإلعالم يف العليا الدراسات دبلوم

 إىل 1414 عام وانتقل. األهلية احلرب بدايات ميدانية تغطية يف وشارك بريوت يف

 عام يف. واألوروبية الفرنسية بالشؤون اهتم حيث باريس يف" والدولي العربي النهار"

 ثم ،1494 عام للتحرير مديرًا وعني لندن، يف" احلياة" جريدة تأسيس يف شارك 1499

 البلدان من العديد يف رئيسية أحداثًا ميدانيًا غطى. 1449 عام التحرير لرئيس نائبًا

 كبري عدد مع مقابالت أجرى كما ومصر، والسودان واجلزائر والعراق أفغانستان مثل

 .العربية الصحافة أوضاع حتليل يف متخصصة جامعية أحباث له. والسياسيني القادة من
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 الترابي حسن

 العربي العاملني يف والسياسية الفكرية اإلسالمية احلركة قيادات أبرز من

 عام باريس يف السوربون جامعة من الدكتوراه درجة على حاصل. واإلسالمي

 وساهم ،1499 عام اخلرطوم جبامعة القانون كلية عميد منصب تقلد. 1499

 ثم للعدل وزيرا وعمل اإلسالمي امليثاق جبهة أسس. 1499 أكتوبر ثورة يف بفاعلية

 للخارجية وزيرا ُعيِّن. منريي جعفر الرئيس حكم إبان اجلمهورية لرئيس مساعدا

 العربي الشعيب املؤمتر أسس ذاته العام ويف ،1441 عام الدميقراطية احلكومة يف

 عاما وأمينا ،1449 عام للربملان رئيسا أصبح ثم له، عاما أمينا واختري واإلسالمي

 يف السياسية املصطلحات اإلسالمي؛ الفكر جتديد: بينها من املؤلفات من العديد للرتابي. 1111 عام الشعيب للمؤمتر

 بعنوان الكريم القرآن تفسري يف مشروعه جانب إىل والكسب؛ والنهج التطور.. اإلسالمية احلركة واحلكم؛ السياسة اإلسالم؛

 .التوحيدي التفسري
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 بشير موسى نافع

 والدراسات املعاصر للتاريخ أستاذا عمل للدراسات، اجلزيرة مبركز أول باحث

 باللغتني الكتب من العديد نشر. بلندن اإلسالمية والكلية لندن جبامعة اإلسالمية

 صعود" ،"الفلسطينية والقضية واإلسالم العروبة" بينها من واإلجنليزية العربية

". اإلسالميون" ،"العشرين القرن يف اإلسالمي الفكر" ،"اإلصالحية احلركة وهبوط

 .اإلنرتنت ومواقع الصحف من العديد يف بانتظام يكتب
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  إبراهيم عرفات

 يعمل. القاهرة جبامعة السياسية والعلوم االقتصاد بكلية السياسية العلوم أستاذ

 الدراسات كلية لدى حماضر وهو قطر جبامعة الدولية الشؤون بقسم أستاذًا حاليًا

 اإلسالمية واجملتمعات العامة السياسة بربناجمي قطر مبؤسسية اإلسالمية

 إسالمية حركات" ؛"وتداعياتها جذورها األفغانية القضية: "مؤلفاته من. املعاصرة

 مقااًل عرفات إبراهيم يكتب ؛"املقارنة والسياسة العوملة" ؛"الوسطى آسيا يف

 مقاالت إىل باإلضافة املصرية الوطن جبريدة وآخر القطرية، الوطن جبريدة أسبوعيًا

 .املصرية باألهرام دورية غري
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 محمد المختار الشنقيطي

 بالفقه مهتم. قطر مؤسسة يف اإلسالمية الدراسات بكلية األديان تاريخ ومدرس باحث

-العربية والعالقات اهلوية، وقضية الطائفية، واملسألة األديان، ومقارنة السياسي،

 مدخل: السودان يف اإلسالمية احلركة: "العربية باللغة املنشورة كتبه من. األمريكية

 يف رسالة: الصحابة بني السياسية اخلالفات" ،"والتنظيمي االسرتاتيجي فكرها إىل

". والدولة الدعوة يف حوارات: سياسية فتاوى" ،"املبادئ وقدسية األشخاص مكانة

 اجلزيرة مبركز وحماضرات ببحوث ويسهم نت، اجلزيرة مبوقع بانتظام يكتب وهو

 .السياسات ودراسة لألحباث العربي وباملركز للدراسات
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 المرزوقي أبو يعرب

 على حاصل. واألملانية واليونانية العربية الفلسفة يف متخصص دكتور أستاذ

 بكلية للفلسفة أستاذا عمل ،(1441) واليونانية العربية الفلسفة يف الدولة دكتوراه

 للفلسفة معار كأستاذ حاضر. 1119-1491 الفرتة يف األوىل تونس جامعة – اآلداب

 معهد إدارة ترأس. 1112-1111 الفرتة يف مباليزيا العاملية اإلسالمية اجلامعة يف

 ودراسة ومقال حبث مائة من أكثر له. 1441-1491 بني احلكم بـبيت الرتمجة

 املختلفة، واإلنساني العربي الفكر قضايا يف واإلجنليزية والفرنسية بالعربية

 على ينيف ما وله. خمتلفة ةإلكرتوني ومواقع وصحف وجمالت كتب يف منشورة

 .وديين فلسفي منظور من العام الشأن ويف االختصاص يف مؤلفا عشرين
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 إبراهيم المصري

 ألمينها السابق والنائب ،1111 العام منذ لبنان يف اإلسالمية للجماعة العام األمني

 جملة حترير رئاسة وتوىل ،1491 إىل 1424 من بالتعليم عمل. 1119 العام منذ العام

 اجلماعة" تأسيس يف شارك. 1499 عام حتى 1499 عام من اللبنانية" اجملتمع"

 أصدرتها اليت" الشهاب" جملة حترير رئاسة وتوّلى ،1499 عام" اإلسالمية

 للطباعة اإلسالمية املؤسسة" تأسيس يف شارك. 1412و 1499 عامي بني اجلماعة

 .1414 عام منذ عنها الصادرة" األمان" جملة حترير وترأس" والنشر والصحافة
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 عزام التميمي

 على حاصل فيها، التحرير ورئيس الفضائية احلوار قناة إدارة جملس رئيس

 معهد أسس. 1449 عام بلندن وستمنسرت جامعة من السياسية الفلسفة يف الدكتوراه

 حماضًرا عمل. 1119 عام حتى وأداره 1449 عام لندن يف اإلسالمي السياسي الفكر

 وأستاًذا ،1119 إىل 1111 من بربيطانيا ليسرت يف العليا للدراسات ماركفيلد معهد يف

 باللغة منها كتب عدة له صدرت ،1112 عام باليابان كيوتو جامعة يف زائًرا

 ".اإلسالم يف السياسية الشرعية" ،"السلطة يف اإلسالميني مشاركة: "العربية
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 علي صدر الدين البيانوني  

 عامًا مراقبًا وانتخب بسوريا، املسلمني اإلخوان مجاعة يف قيادية مواقع يف تدرج

 حاليًا يشغل. 1111 عام واليته انتهت ثم مرتني، انتخابه وأعيد ،1449 عام للجماعة

 عمل. السياسية للشؤون العام للمراقب ونائبًا اجلماعة، يف الشورى جملس عضوية

 يعيش. بالدريس اشتغل كما وقانونية، إدارية مناصب وشغل السبعينيات يف حماميا

 من العديد يف شارك. 1111 عام منذ بريطانيا يف حاليًا ويقيم ،1414 عام منذ املنفى يف

 مناسبات يف احملاضرات من العديد وألقى والسياسية، العلمية والندوات املؤمترات

 .خمتلفة
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 رحيل غرايبة

 الشورى جملس وعضو باألردن، املسلمني اإلخوان جلماعة التنفيذي املكتب عضو

 واإلعالمية السياسية الدائرة رئيس منصب يشغل. اإلسالمي العمل جبهة حلزب

. واألحباث للدراسات األمة ملركز مديرا يعمل ذاته الوقت ويف اإلسالمية، للحركة

 الشريعة يف السياسية واحلريات احلقوق: "بينها من املؤلفات من العديد لديه

 ".اإلسالمية الشريعة يف واملواطنة اجلنسية"و ،"اإلسالمية األنظمة" ،"اإلسالمية
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  الشاطر خيرت

 مكتب عضو. واإلسالمي العربي العاملني يف اإلسالمية احلركة قيادات أبرز من

 النائب منصب حاليا ويشغل ،1442 العام منذ املسلمني اإلخوان جلماعة اإلرشاد

 كمرشح 1111 اجلمهورية رئاسة النتخابات اجلماعة رشحته. العام للمرشد األول

 فورين" جملة اختارته. مرسي حممد. د حمله وحيل استبعاده يتم أن قبل أول

 ماجستري على حاصل خريت. 1111 لعام عاملية شخصية مائة أبرز ضمن" بوليسي

 اإلسالمية الدراسات ودبلوم مشس، عني جامعة من اآلداب وليسانس اهلندسة،

 .اإلسالمية الدراسات معهد من
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 عبد الحي زلوم

 العليا الدراسات كلية يف العليا واإلدارة األعمال وإدارة اهلندسة درس اقتصادي، خبري

 قطاع يف سنة مخسني من ألكثر عمل. األمريكية املتحدة بالواليات هارفارد جبامعة

 عربية شركة أول أسس. وأفريقيا األوسط الشرق وبلدان وأوروبا املتحدة بالواليات النفط

 يف خصوصًا العربية الوطنية النفط لشركات واإلدارية اهلندسية االستشارات لتقديم

 من مؤلفات عدة له. العشرين القرن من السبعينيات بداية يف وذلك العربي اخلليج

 ،"الصليبية البرتول حروب" ،"اجلديدة الشر إمرباطورية" ،"العوملة نذر: "بينها

 .اإلجنليزية باللغة كتب مخسة له صدرت كما". نظام أزمة" ،"عربية بعيون أمريكا"
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 رضا السعيدي

 على وحاصل مهندس التونسية، احلكومة يف االقتصادي بامللف مكلف وزير

 بالدراسات املكلف التنفيذي املكتب عضو واإلنتاجية، اجلودة يف ماجستري

 عام للطلبة التونسي العام لالحتاد مؤسس عضو النهضة، حركة يف والتخطيط

 دراسة والتحّديات، الواقع: التونسي االقتصاد: "بعنوان منشور كتاب له ،1492

 ".نقدية حتليلية
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 السنوسي البسيكري

 املراقبة مركز يف باحثا عمل. 1111 فرباير منذ والتنمية للبحوث اللييب املركز مدير

 عضو منصب شغل. 1111-1114( املتحدة اململكة – لندن) األوسط الشرق ملنطقة

. 1111-1114( بريطانيا - لندن) واالستشارات للدراسات املنظور مركز إدارة جملس

 للنشاط حتليلية دراسة: اللييب االقتصاد يف أوراق: "منها عدة مؤلفات لديه

 إىل برشلونة عملية من: األورومتوسطية العالقات"و" 1111-1411 االقتصادي

 عن واملقاالت البحثية األوراق من العديد إىل باإلضافة ،"املتوسط أجل من االحتاد

 .وليبية وعربية أجنبية ومؤسسات مواقع يف منشورة واللييب والعربي الدولي الشأن
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 ناصر الصانع

 األمة جملس داخل الربملانية اللجان من العديد ترأس معروف، كوييت برملاني

 املعنية الربملانية واللجنة واالقتصادية، املالية الشؤون جلنة مثل الكوييت

 إدارة يف واملاجستري اإلداري، التطوير جمال يف الدكتوراه على حاصل. بالتوظيف

 للمنظمة مؤسس عضو. بالكويت التجاري املعهد يف بالتدريس عمل. األعمال

 لنفس التنفيذية اللجنة وعضو" الفساد مكافحة أجل من برملانيون" الدولية

 .اإلسالمية الدستورية للحركة العام األمني مساعد منصب يشغل. املنظمة
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 اجلزيرة للدراساتمركز 

 رحبية غري حبثية مؤسسة للدراسات اجلزيرة مركز

 اإلعالمية، اجلزيرة شبكة ضمن 6002 عام تأسست

 ةــاسيــالسي وراتــــالتط وحتليل برصد وتهتم

 وحميطه العربي العامل يف اإلسرتاتيجية والتــــــوالتح

 .والدولي اإلقليمي

 

 لفهم وحتليله الواقع دراسة يف علميًا منهجًا املركز يعتمد

 ووضعها املستقبلية، مآالته واستشراف احلاضرة دينامياته

 الكلية صورتها جتميع و فهمها، على يساعد سياق يف

 .املركز بإنتاج املهتمني مجهور من وتقريبها

 

 

 

 الدراسات ونشر إعداد على املركز يعمل ذلك، لتحقيق

 تنظيم إىل باإلضافة والكتب، املعمقة التحليلية والتقارير

 منتديات من والفكرية البحثية الفعاليات من العديد

 جماالت يف تصب دراسية، وحلقات وندوات وملتقيات

 .اهتمامه

 

 املركز إصدارات

 6002 عام نشأته منذ للدراسات اجلزيرة مركز دأب

 من العديد إصدار على اإلعالمية اجلزيرة شبكة من كجزء

 تدخل متنوعة قضايا والدراسة بالبحث تتناول اليت الكتب

 حول أوىل بدرجة وترتكز البحثية، املركز أولويات ضمن

. اجليوسرتاتيجية والتحوالت السياسية التطورات

 القضايا مبعاجلة إصداراته يف املركز يهتم ذلك إىل باإلضافة

 العربي العامل تهم اليت الكربى اإلشكاالت وحبث الفكرية

 .عامة واإلسالمي خاصة

 

 فئتني، إىل للدراسات اجلزيرة مركز إصدارات تنقسم

 املعاجلة ذات" اجلزيرة أوراق" سلسلة حتت األوىل تندرج

 من الثانية الفئة أما املتوسط، أو الصغري واحلجم املكثفة

 العربية باللغة منها كتب ما سواء حجما أكرب فهي الكتب

 إصدارات جتاوزت وقد. أخرى لغات من إليها ترجم ما أو

 من متميزة خنبة تأليف من عنوانا 00 نشأته منذ املركز

 .واملفكرين الباحثني كبار

 

 

 



 
 

 

 التواصل مع املركز
 الباحثني مبساهمات للدراسات اجلزيرة مركز يرحب

 دائرة ضمن تدخل اليت املوضوعات يف واملتخصصني

 ما بكل تتعلق األوىل بالدرجة وهي املركز، اهتمامات

 والدولية اإلقليمية التفاعالت وحتليل برصد عالقة له

 التحوالت ودراسة واإلسالمي، العربي عاملنا يف املؤثرة

 أو السياسي املستوى على سواء العاملية اإلسرتاتيجية

 الفكري. أو االقتصادي

 التالية: للموضوعات املركز أهمية يولي كما

 

 اخلليجية الدراسات 

 اآلسيوية الدراسات 

 الصني، روسيا، اهلند، أمريكاالصاعدة  القوى( 

 مسألة يف جتربتها والدروس املستفادة من الالتينية(

 النهوض.

 والعلوم السياسي بالفكر اخلاصة الدراسات 

 االجتماعية

 عام بشكل العربي اإلعالم حول اإلعالمية الدراسات 

 يف الفضائي اإلعالم وأثر خاص بشكل واجلزيرة

 املنطقة يف والسياسية االجتماعية التحوالت

 

 

 

 البحثية املساهمات شروط
 الشروط املركز يف نشره املراد العمل يستويف أن جيب 

 واعتماد وموضوعية ودقة عمق من املطلوبة، العلمية

 كمؤسسة املركز هوية مع ينسجم مبا األصيلة، املصادر

 جادة. حبثية
 

 يف نشرها يسبق ومل جديدة، املرسلة املادة تكون أن 

 أخرى. إعالمية أو فكرية أو حبثية مواقع أو جهات
 

 طرف من للتحكيم ختضع املركز يتلقاها اليت األعمال 

 نشرها. على املوافقة قبل املركز من معتمدين حمكمني

 

 حصرية بصورة املعتمدة املادة نشر حقوق املركز ميتلك 

 نشرها. على املوافقة حال يف

 

 املوضوعات يف للمركز الكتابة يف الراغب الباحث حيدد 

 ويرسل أدناه، موضح هو كما مساهمته نوع الذكر سابقة

 عن كلمة 500 حدود يف وملخص مساهمته بعنوان

 بسريته مصحوبة األساسية وحماوره املوضوع أهمية

 الذاتية.

 

 حال يف مساهمته على مالية مكافأة الكاتب يتلقى 

 يف املعتمدة املالية اللوائح وفق املادة، نشر على املوافقة

 املركز.

 

 



 
 

 

 البحثية املوضوعات نوع

 اجلزيرة أوراق وسلسلة الكتب 

 املرتمجات 

 للحوار قضايا 

 اإلعالمية الدراسات 

 والعلوم السياسي بالفكر اخلاصة الدراسات 

 االجتماعية
 

________________________ 

 :املركز يرجى زيارة كتبللحصول على 

 :موقع النيل والفرات( 1)

www.neelwafurat.com 

 

 موقع اجلزيرة شوب:( 2)

shop.aljazeera.net 

 :الدار العربية للعلوم ناشرون (3)

www.asp.com.lb 

 

 

 

 على العناوين التالية: ميكنكم التواصل معنا

 Tel: +974 4493 0181 

 Tel: +974 4466 3454 

 Tel: +974 4015 8384 

 Fax: +974 4483 1346 

 P.O. Box:  23123  Doha, Qatar 

 jcforstudies@aljazeera.netEmail:  
 

 

والدراسات كما ميكنكم االطالع على التقارير 

 واألوراق اليت يصدرها املركز على موقعه:

http://studies.aljazeera.net/ 

 

ويسرنا أن تتابعونا على شبكات التواصل 

 االجتماعي التالية:

 facebook.com/ajstudies 

 twitter.com/aljazeerasc 

 youtube.com/aljazeerasc

 

 

 

 

 

 لالستفسار حول الندوة:

 السيد/ حممد عبد العاطييرجى التواصل مع املنسق العام للندوة 

 00978480هاتف: 
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