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 مقدمه 
های مختلف برای کسب قدرت و جلب منافع ها و جریانپیچیده شدن روابط در دنیای مدرن و تالش روزافزون دولت

حرکت به سمت  چگونگیگیری برای داری و تصمیمبیشتر در این دنیای محدود ولی پر زرق و برق، باعث شده حکومت

بینیم عمدتاً از این روست که میها رسید. آن سابق به های سنتیتر شود و نتوان با روشاین قدرت و منافع هم پیچیده

بعد از جنگ جهانی دوم، مؤسساتی در غرب تأسیس شدند و رواج یافتند که هدف اصلی خود را مطالعات راهبردی قرار 

ز، هریتیج، آشنایی همچون بروکینگز، َرند، امریکن اینترپرایرا برای خود برگزیدند؛ مؤسسات نام« Think tank»داده و نام 

های تمّدن غرب، این نهاد خیلی دیر به کشورهای برخالف برخی دیگر از زاییده شورای روابط خارجی آمریکا و کارنگی.

 اسالمی وارد شد. 

اند که خلل معروف شدند، امروزه در تالش« مرکز دراسی»و در کشورهای عربی به « اندیشکده»این مراکز که در ایران به 

برای خود و شناخت راهبردی نسبت به دنیای پیرامون خود را بکاهند، هرچند که فاصله بسیاری با  برنامه راهبردی

 کشورهای غربی دارند.

برابر چند اندیشکده،  1800بینیم کشور آمریکا با دارابودن بیش از ها در جهان نگاه کنیم، میاگر فقط به تعداد اندیشکده

 وراکز غربی دارد چه مقدار فاصله با ممراکز دارد! فارغ از اینکه اّوالً کیفیت این ورزی مرکز اندیشه منطقهکّل کشورهای 

 ادند همین اهمیت ها و نه بالعکس.وابسته یا متّصل به مراکز غربی هستند و تأثیرپذیر از آن منطقهثانیاً بسیاری از مراکز 

مهمترین عوامل قدرت کشورهای غربی در مقابل  کر و علم، ازریزی راهبردی و اتّصال صحنه عمل به صحنه فبرنامه به

 رقبای خود بوده است.

گیریم؛ و وقتی ارتباط نگیریم، به همین امری ها ارتباط نمیورزی عربی را نشناسیم، آنگاه با آنوقتی نهادهای اندیشه

می صرفاً در ی اسالهای مختلف در کشورهامی اکنون دچار آن است: ارتباط با گروهشویم که جمهوری اسالمبتال می

سنت به ما های اهلسطح سیاسی و امنیتی برقرار است؛ ما حتی با حماس و جهاد اسالمی هم که نزدیکترین گروه

های پس از انقالب شکل ها داریم، هیچ ارتباط فکری مؤثری در تمام سالا آنسیاسی خوبی ب-هستند و ارتباط نظامی

باید سطح ارتباطات ما از و لذا ت، انقالب ما جنبشی فکری و روشنگرانه اس ایم. این در حالیست که از اساس،نداده

 های فکری و نخبگانی و علمایی و سپس نهادهای مردمی بیاید، و این هدف میّسر های سیاسی و امنیتی به الیهالیه
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هادهای مردمی ایران با این امر، تفکران و نخبگان و علما و نها و در ادامه درگیر کردن مالیه شود مگر با شناخت ایننمی

 !و نه نگاه امنیتی و نظامِی صرف

ورزی این کشورها و پیگیری سیاست مناسب در قبال کشورهای عربی، نیازمند شناخت مناسبی از مراکز اندیشه

ط در این تا کمکی به اندیشمندان، اهل فکر و مسئولین مرتبتالشی  مجموعهشان است. این ها و نوع اثرگذاریگیریجهت

 حوزه نماید.

 مرکز رسانه ای اندیشه ای شعوبا
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 نگاهی گذرا به شناسنامه مرکز 
  :وبگاهwww.alzaytouna.net https://  
 بیروت ، لبنان : مکان 
 م.( 2004)برابر  1383 :تاسیس 
  :دکتر محسن محمد صالح مدیر 
 

 درآمد 
، ارزشمندتر و واالتر از آن است که در اختالفات میان کشورهای اسالمی و عربی و یا «فلسطین» و« مقاومت»...»

های مقاومت باید قدر اختالفات داخلی کشورها و یا اختالفات قومی و مذهبی درگیر شود. فلسطینیان، بخصوص گروه

«.جایگاه ارزشمند خود را بدانند و به این اختالفات ورود نکنند
1   

الم رهبر فرزانه نظام است که در آن به خطری جدی اشاره دارند؛ خطر درگیر شدن فلسطین و مقاومت در این ک

های سالجهان اسالم است فراموش شود. فتنه ۀترین مسالفلسطین که محوری قضیۀهای سیاسی که به تبع آن درگیری

فلسطین پشت ابرهای فراموشی برود.  ۀمسالهای اخیر که دست اغیار آن را در میان امت نهاده بود موجب شد که 

ت در توان گف، واقعا تنها ماند و به جرئت می2014در سال های تنهاسوم یا همان انتفاضه چاقو یا شورش گرگ ۀانتفاض

 های فلسطینی هم حمایت الزم از آن نشد. میان گروه

خود را  وشان دست بردارند اصلی ۀها از دغدغد آناما در این میان بودند افراد و موسساتی که التهابات منطقه باعث نش

های جدی به یبا وابستگ-آزادی قدس و بحر تا نهر را رها کنند. مرکز زیتونة ایدرگیر یمین و شمال کنند و طریق وسط

 فلسطین  ۀبه مسال نکه تاسیس شده است در پرداخت 2004شمرد. از سال  عداد توان دراینمی را -تشکیالت حماس

شود و کارهای جدید هم می هنوز با قوت منتشر 2«نشرةفلسطین الیوم» اش مانند کارهای قدیمی هی نکرده است؛کوتا

 تقدیر است. ۀشایست  -جدای از مباحث دیگر - . این همت و ثباتافزوده استهای خود فعالیت ۀبه مجموع

                                        
  1395اسفند  3، المللی حمایت از انتفاضه فلسطینبین ی ششمین کنفرانسدر مراسم افتتاحیهبیانات  1

http://www.kfcris.com/
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 جایگاه

 میزان اثرگذاری و اهمیت

حوزه فلسطین کارهای مرکز زیتونة همواره جزو کارهای نمونه این حوزه به شمار در عرصۀ شناخت بسیاری از اتفاقات 

آید. با توجه به ضعف اجرایی و عملیاتی مرکز و ارتباطات نسبتا ضعیف آن برای جذب و دعوت از افراد متنفذ سیاسی می

-وآید، جستسمت بعد به تفصیل میاش که در قو اجتماعی، باید اثر و اهمیت مرکز را در دایره همان تولیدات تحقیقاتی

قضیه فلسطین: پیشینه »های مختلف تا کنون منتشر شده است. برای مثال کتاب های الزیتونه به زبانجو کرد. کتاب

های ترجمه شدۀ به فارسی در مورد مسالۀ از محسن محمد صالح مدیر مرکز از بهترین کتاب« تاریخی و تحوالت معاصر

ای مانند مرحوم محمد َعمارههای پرآوازهمرکز نیز نام . در شورای مشورتیفلسطین در ایران است
3

، طارق سویدان
4

 

شود. این های دیگر مرکز دیده نمیشود که البته نشانی از آنها در فعالیتوبرخی وزرای سابق کشورهای عربی مشاهده می

 خاورمیانه قرار دارد. ام66های اخیر در جایگاه ورز در سالمرکز در رنکینگ مراکز اندیشه

 فعالیت و نحؤه اثرگذاری

های مرکز حول چاپ و ای قرار داده است و اغلب فعالیتهای مطالعاتی و کتابخانهمرکز بیشترین تمرکزش را بر پژوهش

 کند.ها و جلساتی هم برای بررسی موضوعی خاص برگزار میمرکز نشست انتشار کتاب، مقاله و ... قرار دارد. البته 

نفر  20یا  15برگزار شده که شخصیت های مهمی معموال در آن حضور ندارند و با « حلقة نقاش»جلساتی تحت عنوان

-تر مرکز که معموال به صورت انفرادی یا با همکاری مراکز دیگر در یکی از هتلهای عمومیالبته نشست  شود.برگزار می

تر است و مهمانان مهمی هم گاهی درآن دیده میشودتوجه و قابل شود این گونه نیست های  بیروت برگزار می
5
.  

 

                                                                                                                                         
2

شماره از آن منتشر شده است. یعنی از سال  5910( 1401جدی مرکز است که مهم ترین اخبار فلسطین را روزانه منتشر می کند. تاکنون)مرداد یکی از کارهای  

 تقریبا بدون تعطیلی !!! 2004

3
مجالت و روزنامه ها افزون بر تعداد مطالب و مقاالتی است که وی در عماره، بیش از صد کتاب تألیف و تحقیق کرده است، این تفکر محقق و اسالم شناس معاصر. محمد 

 دار فانی را وداع گفت. 1398وی در اواخر سال  .ها منتشر کرده است

4
باشند. می دانشگاه ایالتی پنسیلوانیاهندسی نفت از دکتری م است. وی دارای مدرک کویتاهل  شناساسالمو  نویسنده، مورخ، کارآفرینطارق محمد السویدان  

گرایشات وی اخوانی است و از شبکه الرساله که متعلق  .شوداست و بیشتر به عنوان یک مبلغ اسالم شناخته میهایی در مورد اسالم منتشر کردهالسویدان مقاالت و کتاب

 یسم در ایران ترجمه کتاب وی است.به ولید بن طالل است به علت مخاالفت با کودتای سیسی علیه حکومت مرسی اخراج شد.کتاب دانشنامه صهون
 درنشستی تحت عنوان »اإلسالمیون في العالم العربي والقضیة الفلسطینیة في ضوء التغیرات والثورات العربیة« محمد بدیع مرشد اخوان پیامی به این نشست 5

ور داشته اند.ی از کشورهای مختلف در این نشست حضداده و خالد مشعل هم بصورت ویدیو کنفرانس سخنرانی داشته است.رمضان عبدهللا و اسالمگرایان  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C_%D9%BE%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C_%D9%BE%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7


                 

7 

 

ها دهد این نشستمهم دیگری که نشان می عامل

شود این را شامل نمی  بخس زیادی از کار مرکز

مرکز معموال وزن های خود است که در گزارش

شود و بیشتر به ها داده نمیزیادی به این همایش

معرفی محصوالت مرکز شامل کتب،نشریات و .... 

  پردازد.می

 

 ترین تولیدات مرکز بدین صورت است : مهم

6گزارش راهبردی فلسطین - ترین اتفاقات فلسطین در ترین گزارش چاپ شدۀ توسط مرکز است که مهماصلی: 

را بررسی کرده، در آغازین روزهای  2019و  2018کند. آخرین شمارۀ آن که اتفاقات سال آوری میعسال را جم

بینی نیز پیش 2021و  2020داده، اتفاقات سال منتشر شد. در این گزارش عالوه بر مرور حوادث رخ 2020سال 

 شده است.

7بینی راهبردیپیش - مدت منتشر شده و تا های کوتاهو با بازه ها و مقاالتی که به صورت مقطعیسلسله گزارش :

کنون
8

ها به یک موضوع پرداخته شده و شماره از آن در وبگاه مرکز قرار گرفته است. در این مجموعه 130 

 شود. سناریوها و احتماالت آینده آن مساله بررسی می

9گزارش اطالعات - های یک عات و دادهمجموعۀ کتبی است که به واحد آرشیو مرکز اختصاص دارد و اطال :

کنند و در مورد مسائلی که کار شده، منبع و دایرة المعارف کوچک خوبی موضوع خاص را یکجا جمع آوری می

 شماره منتشر شده که چند نمونه اش به صورت زیر است:  29تدوین شده است. تا کنون 

o (رفتار دولت ترامپ در قبال مساله فلسطین 29گزارش اطالعات :) 

                                        
 التقرير االستراتيجي الفلسطيني 6
 تقدیر االستراتيجي 7
 1401مرداد  8
 تقریر معلومات 9

 2018نشست در مورد سالگرد هفتادم روز نکبت با همکاری مرکز مطالعات الجزیره سال 
 در بیروت



 8 
 

 

o   (2015تا  2011های ه)بین سالواقعیت پناهندگان فلسطینی در سوری(: 28اطالعات)گزارش 

o (احزاب عربی در داخل مرزهای اشغالی 25گزارش اطالعات :)1948 

o .. و 

1اسناد فلسطینی - 0 -کتابی که اسناد حوزه فلسطین را منتشر می : 

 شماره از آن به چاپ رسیده است. 7کند. تاکنون 

1خبرنامۀ فلسطین امروز - 1 یکی از کارهای استوار و جدی مرکز : 

است که به صورت گردآوری اطالعات، مهم ترین اخبار روزانه 

شماره از آن  5910( 1401تاکنون)مرداد  کند.فلسطین را منتشر می

 تقریبا بدون تعطیلی !!! 2004منتشر شده است. یعنی از سال 

از سال  یةالیومیات الفلسطینبرپایه همین اطالعات کتابی با عنوان 

  شود.به بعد منتشر می 2014

1آیا تو انسان نیستی؟»هایسلسله کتاب - 2 هاا و دردهاایی ها نشان دادن رنجهدف این سلسله کتاب«: 

اند. دردهاایی کاه هار است که مردم فلسطین بخاطر اقدامات جنایتکارانۀ رژیم صهیونیستی متحمل شده

هاایی از آن هام باه مورد از آن به عربی منتشر شده و شماره 13سازد. تاکنون ای را متاثر میانسان آزاده

مختلفای نیاز در حاوزه فلساطین و عمادتا  هاایها،کتاابعالوه بر این فعالیت انگلیسی ترجمه شده است.

 هایشان بدین شرح هستند:ترین کتاباسالمگرایان آن چاپ شده که قابل توجه است. برخی از مهم

های تاریخی و تحوالت معاصرمسالۀ فلسطین، پیش زمینه -
1 3  

2015تا  1987مقاومت فلسطین در برابر اشغالگران صهیونیست در بیت المقدس بین سالهای  -
1 4  

حرکت مقاومت اسالمی حماس؛ مطالعاتی در مورد اندیشه و تجربه حماس -
1 5  

                                        
1  لوثائق الفلسطينيةا 0
1  نشرة فلسطين الیوم 1
1  سلسلة أولست إنساناً؟ 2

1  القضية الفلسطينية: خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة 3

1  0152-1987المقاومة الفلسطينية لالحتالل اإلسرائيلي في بيت المقدس  4
1 حركة المقاومة اإلسالمية حماس: دراسات في الفكر والتجربة 5
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 تخمین تعداد فعاالن

باشند. البته الزیتونه در مدت حیات ن میت10های مختلف مجموعه را دارا هستند، کارشناسان مرکز که مسئولیت بخش

ترین این افراد فّراس ابوهالل، سردبیر پایگاه خبری خود افراد دیگری را نیز در سیاهۀ پژوهشگران خود دیده که برجسته

21عربی
1 6

است. تقریبا نه استاد برجستۀ دانشگاهی مانند طالل عتریسی 
1 7

 کنند.هم همیشه با مرکز همکاری می 

  

                                                                                                                                         

 
1 تأسیس شد. مدیریت آن بر عهدٔه  2013است که  در سال « قطری-محور ترکی»هایپاتوق جوانان اِخوانی و ازجمله موثرترین رسانه« 21عربی» 6
ن نویسندگان گیر جوانان ِاخوانی که عمدتاً مصری هستند در میایک جوان اِخوانی مصری و کارشناس ثابت الجزیرة است. حضور چشم« فراس ابوهالل»

نوشته « 21عربی»های بسیاری برای اشاره کرد که یادداشت« صابر گل عنبری»توان به از جوانان ایرانی متمایل به اِخوان نیز می هود است.این وبگاه مش
1است. 6 ه المسلمین است. تعطیلی این وبگاتحلیلی اتفاقات منطقه از موضع اِخوان-گرایی اِخوانی و پوشش خبریخروجی کلی این وبگاه تقویت اسالم  

 جزو شروط رفع حصر قطر بوده است. 
1  از اساتید دانشگاه درلبنان و نزدیک به محور مقاومت و حزب الله؛ دانش آموخته دانشگاه سوربن فرانسه 7
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 ناسیشجریان
 های مورداهتمام مرکزموضوع

گیارد. اماا مرکاز در شود در دایره کارهای مرکز زیتونه قارار مایهر آن چه به فلسطین و موضوعات حول آن مربوط می

بندی و تدوین جدید از اطالعات و تاریخچه اتفاقات مختلفی آوری اسناد، دستهموضوعاتی شامل گردآوری اطالعات، جمع

های اصلی منتشر شده در مرکز که به فارسی هام افتد، تمرکز بیشتری دارد. برای نمونه یکی از کتابکه در فلسطین می

باشد که تاریخ تحوالت فلسطین می« های تاریخی و تحوالت معاصرمسالۀ فلسطین، پیش زمینه»ترجمه شده است کتاب 

مقاومت فلساطین ضاد اشاغالگری اسارائیل در »هایی مانند آوری کرده است. در همین قالب کتابجمع 2011را تا سال 

2015تا  1987های بیت المقدس بین سال
1 8

پژوهشی در مورد اندیشه و تجربۀ حرکت مقاومت اسالمی حمااس»، «
1 9

» ،

بررسی تطبیقی مصر در دوران مرسی و سیسی»سلسله مجموعۀ 
2 0

تر و ... توسط زیتونه منتشر شده که در نوع خود کم« 

 است. گونه پرداخته شدهاین

 گرایش فکری و مذهبی

مرکز زیتونة اسالمگرا است و آن هم از نوعی که بشدت نگاه همدالنه ای نسبت به 

دهد و در حوزه حماس دارد. البته مرکز در فضای اجتماعی و سیاسی نظراتش را ارائه می

دهد. های بنیادین مانند ضرورت تشکیل حکومت اسالمی و ....  نظری ارائه نمیاندیشه

مابعد سکوالریزم؛ بازگشت به » ای تحت عنوانمحسن محمد صالح مدیر مرکز، در مقاله

دین
2 1

دار است. به رغم دین در دل مردم دنیای اسالم اصیل و ریشه»نویسد:گونه میاین« 

ای که تالش کردند دین را از صحنه های سکوالر و ساختارهای سیاسیهای استعماری غربی و حکمرانی حکومتدوره

 کند. مردم مسلمان هنگامی که در چنان نقش اساسی در منظومۀ زندگی این مردم ایفا میزندگی حذف کنند، دین هم

                                        
1  0152-1987المقاومة الفلسطينية لالحتالل اإلسرائيلي في بيت المقدس  8
1  حركة المقاومة اإلسالمية حماس: دراسات في الفكر والتجربة 9
2  صر بین عهدین مرسی و سیسی؛ دراسة مقارنةم 0
2  مابعد العلمانية... العودة إلی الدین 1

24/06/2019https://www.alzaytouna.net/ 

https://www.alzaytouna.net/2019/06/24/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a/#.XrlgLmgzbD4
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 هایی که اسالم راهای آن و جریانصورت عمومی اسالم، ارزشفضای آزادی و رقابت حزبی عادالنه زندگی کنند، به

 «بینند.بین دین و سیاست نمی شمرند؛ زیرا مردم تعارضیکنند را مقدم مینمایندگی می

 

. سید قطب.. ذلك المظلومنویسد با این عنوان که داند و مقاله میحتی محسن محمد صالح سید قطب را شهید می

برند اما من)محسن صالح( دفاع از ای که طرفدارانش هم با خجالت از او نام میگونهاند بهگوید سید را بد معرفی کردهمی

کنم.دانم که بدان فخر میسید را شرفی می
2 2

 

 رابطه با کشورهای عربی و اسالمی 

مرکز زیتونة برایش فلسطین و الجئین)پناهندگان( فلسطین مهم است و لذا در نظرگاهش اردن ، مصر، لبنان و حتی 

جهان سوریه که پناهندگان فلسطینی در آن هستند بسیار مهم تر از کشوری مانند عربستان است که داعیه رهبری 

 اسالم و عرب را دارد اما نسبتش با فلسطین اندک است.

البته روشن است که مصر با توجه همسایگی اش با غزه بیشتر از بقیه کشورها مهم است و تصریح شده که مصر در   

راف هم اعت-وزیر خارجه سابق ترکیه-حمایت از مردم فلسطین نقش مرکزی دارد. به این اهمیت فراوان مصر داود اوغلو

 نقش ترکیه می تواند کمک کننده یا مکمل باشد »کرده و مرکز این اعتراف را پوشش داده است. داود اوغلو گفته بود : 

 

                                        
2 2 https://www.alzaytouna.net/2016/08/31 



 12 
 

 

«ولی هیچگاه نمی تواند نقش مصر را بگیرد
2 3

البته روشن است مصر مرسی در این حمایت داود اوغلو بی تاثیر نبوده ولی  

 بیندیشند محل تامل است! که در مورد مصر سیسی هم همین گونهاین

نقش ترکیه در بازیگران منطقه توسط مرکز حد وسط ترسیم شده است! در عین حال که اعتراف شده اگر ترکیه به محور 

یابد، اما قائلند شرایط داخلی و خارجی ترکیه مقاومت بپیوندد محبوبیتش در میان مسلمانان و مردم منطقه افزایش می

دهد. لذا چه از این بهتر که ترکیه به محور تسویه یا خواهند به حکمرانان اسالمگرای ترک نمیاین اجازه را حتی اگر ب

مذاکره نپیوندد و نقش وسط را بین این دو طیف بازی کند. البته مرکز مانند دیگر اسالمگرایان فلسطینی، روابط ترکیۀ 

گذرد! نارش به راحتی میکند و از کاردوغانی و اسرائیل را تاویل به ناگزیری و ناچاری می
2 4

البته رابطۀ خوب این  

وقتی »ای تحت عنوانتاثیر بر زیتونه نیز نبوده است. محسن محمد صالح در مقالهروزهای اسالمگرایان عرب با ترکیه بی

«ها از فلسطین غروب کردکه خورشید عثمانی
2 5

 نویسد:آوا با تفکر احیای عثمانی میهم 

و کاهش سایۀ نفودش از فلسطین)و بقیه نقاط مشرق عربی(، گرایشی موجود بود که  علیرغم سقوط دولت عثمانی»

ونه ای گ( بهاعتقاد داشت زوال نفوذ عثمانی، ضربۀ به اسالم و مسلمین بود... )عالوه بر این سقوط اتفاقات دیگری نیز افتاد

ه و آرزوی بازگشتش را داشته باشند. در ا با خیر بسیار یادآوری کردر -وران عثمانید-شانکه اهالی)فلسطین( گذشته

عالقۀ به  های قدس به تصاویر آتاتورک آراسته شد وخیابان 1922ها در سپتامبر سال ها بر یونانیهای ترکنتیجه پیروزی

 هاییبخش اسالم است. همچنین جشناو در مناطق دیگر فلسطین نیز عمومیت یافت؛ به این اعتبار که آتاتورک رهایی

رسال شخصیت فلسطینی تلگرافی را به آتاتورک ا 45، 1922ترکیه بلند شد. در دسامبر  بلس و غزه برگزار و پرچمدر نا

 کردند و در آن از او استقالل کامل فلسطین تحت حمایت و قیمومیت ترکیه را خواستار شدند. اما اعالم جمهوری در

ل کردن احساساتی شد که برای عثمانی و ایامشان موجب عدو 1924و الغای خالفت در سال  1923ترکیه در سال 

 «برانگیخته شده بود.

 

                                        
2 عترفت أنقرة بذلك قائلة على لسان أحمد داود أن التحرك التركي في غزة تحديداً، ال يمكن له أن يتجاوز، لعوامل مختلفة، الدور المصري. وقد ا 3

 .”إن الدور التركي يمكن له أن يكون مساعداً أو مكمالً، لكنه لن يحل محل الدور المصري“أوغلو: 
2 4 http://www.alzaytouna.net/06/05/2014 

2  عندما غابت شمس العثمانیین عن فلسطین؛  5
https://www.alzaytouna.net/2018/12/08/ 
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وقتی حوادث سوریه که ذهن تمام منطقه را به خود جلب کرد، باعث نشد که مرکز زیتونه از آرمان فلسطین دست 

را به سمتی از بردارد، طبعا آشکار شدن اختالفات عربستان و دیگر کشورهای عربی با قطر چیزی نیست که بتواند مرکز 

های مقاومت فلسطینی این است که اوال بشدت مراقب باشند اش هم در این میان به گروهاین دعوا هل دهد! توصیه اصلی

کند و به کشورهای درگیر هم توصیه می های نزاع وارد نشوندتا در این اختالف در جهت منافع هیچ کدام از طرف

و نگذارند آمریکا و اسرائیل در این میان میانجی منازعه باشند. خودشان دعوای میان خودشان را حل کنند
2 6

در عین  

حال وحدت کشورهای اسالمی یا حداقل بخشی از جامعه اسالمی موجب سرور زیتونه و البته همۀ دوستداران فلسطین 

کواالالمپور کند. از همین جهت اجالسشود؛ از این جهت که مسالۀ اساسی امت یعنی فلسطین را نیز احیا میمی
2 7

در 

مورد حمایت و تقدیر قرار گرفت. 2019سال 
2 8

 

 رابطه با ایران و شیعه و محور مقاومت

در آثار  شود، عنوانی است که در مورد ایرانهایی که هر از گاه در مورد حمله به ایران منتشر میای و بحثموضوع هسته

دافع جایی که ایران یکی از کشورهای همیشگی مت و از آنمرکز زیاد بررسی شده است. نگاه مرکز به ایران همدالنه اس

در  گری کهتواند نگاهش به ایران منفی باشد. مساله طائفهمحور مقاومت بوده با توجه به گرایشات اسالمی مرکز نمی

 یاستشود که سشود توسط مرکز این گونه از آن تعبیر میهای اخیر بشدت به سیاست خارجی ایران نسبت داده میسال

ری های اخیر در عراق، یمن و سوریه توسط بسیاری از اهل سنت درک نشد و از آن شائبۀ طائفه گخارجی ایران در سال

 به مشام آمد.

جا نآکند. گناه حماس را البته این زبان مالیم اگر به محل تنازعات ایران و حماس کشیده شود اوضاع را متفاوت می 

ن آخواستۀ مردم تونس و مصر ایستاد و هم بر خالف میل و نظر محور مقاومت)ودر راس  پندارد که حماس هم درکنارمی

 ه تصویر های اختالف ایران و حماس را این گونترین محلایران( درکنار خواستۀ مردم سوریه. از طرف دیگر برخی از بارز

                                        
2  تداعیات االزمة الخليجية علی القضية الفلسطينية6

https://www.alzaytouna.net/ 2017/07/20  
2  27) دسامبر 21 تا 17 نشست سران کواالالمپور به ابتکار ماهاتیر محمد و با حضور سران چند کشور مسلمان از جمله ایران، ترکیه، پاکستان و قطر  7
 گرفت.ای کشورهای اسالمی مورد بحث و بررسی رهبران جهان قرار هذرماه( برگزار و مهمترین چالشآ 30 تا

2  أ. د. محسن صالح …قمة كوااللمبور: خطوة في االتجاه الصحيح  8



 14 
 

 

کند ولی برخی تبعیت کند را رد می خواهد مستقل باشد واین که در منازعات منطقه از طرفیکنند که حماس میمی

خواهند بر حماس هیمنۀ کامل داشته باشند.گیران در صحنۀ داخلی ایران میتصمیم
2 9

 

-سیاست های ملموس در مورد دوری ازهای خود به ایران و حماس عالوه بر اینکه ایران را به دادن تضمینالبته درتوصیه

هر دو طرف را به پایبندی بر اصول مشترک فرامی خواند؛ و چه اصل  کند، امابرانگیز مذهبی دعوت میهای شائبه

 مشترکی بزرگتر از آزادی قدس شریف و مبارزۀ با رژیم صهیونیستی.

ه بای شارهشود و رابطۀ خوبی هم با ایران دارد، اما هیچ نشان و اجالب است با این که زیتونه در جبهۀ مقاومت تعریف می

 شود.و یا کارهای پژوهشی مرکز مشاهده نمیروز قدس در میان مقاالت 

 های فلسطینی رابطه با گروه

انند طور که گفته شد مرکز زیتونه مرکزی اسالمگرا است و روشن است که باید رابطه اش با گروه های اسالمگرا مهمان

ک یبا حماس فراتر از  اششود و رابطهطور که اشاره شد اساسا الزیتونه ذیل حماس تعریف میحماس خوب باشد. همان

 همراستایی ایدئولوژیک است؛ البته در این مجال سعی شده است که به زیتونه به عنوان یک شخصیت مستقل نگاه شود.

گوید که حماس درزمانی از سوریه داند و میخروج حماس از سوریه را نشانۀ احترام حماس به ارادۀ ملت سوریه می 

افتد و امتیازاتی مانند کاهش فشار از نوار غزه و ... را که برخی عامل ه چه اتفاقاتی میخارج شد که معلوم نبود در آیند

کند. در مورد سند سیاسی حماسدانند را رد میخروج حماس از سوریه می
3 0

و   2013گوید که حماس ازسال نیز می 

 داشت و ربطی به تحوالت سیاسی اخیر  قبل از کودتای سیسی علیه مرسی و فشار بر اسالمگرایان قصد انتشار این سند را

 

 

                                        

2  (: مستقبل العالقة بين حماس وإيران65تقدير استراتيجي ) 9
 
3 عنوان است که در این سند  11بند در  42شامل سند "اصول و سیاست های عام" حماس ؛ 1396سند سیاسی حماس منتشر شده در اردیبهشت سال  0

سی مساله صول اسااجنبش حماس، به تعریف خود، آرمان و رویكردهایش برای پروژه آزاد سازی فلسطین و نظام سیاسی می پردازد و این سند متضمن 
 .فلسطین، وحدت ملت، سرزمین و قضیه فلسطین و تعریف نظام سیاسی آن است
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کند بخصوص از دو بند بحث برانگیز قبول تشکیل دولت ندارد. هم چنین وی از سند سیاسی حماس هم بشدت دفاع می

و هم چنین عدم ذکر وابستگی به اخوان المسلمین. 1967فلسطینی در مرزهای 
3 1

 

کند که ایستد و تصریح میدانند، میهای حماس میرا موشک محسن صالح در مقابل کسانی که عامل فشار بر نوار غزه

ها هم بوده است و کرانۀ باختری نیز که در آن خبری از موشک نیست،فشارهای زیادی را فشارها قبل از مسالۀ موشک

اند حماس مانع حمله موشکی به های مقاومت فلسطینی که مدعیکند. از سوی دیگر خطاب به برخی گروهتحمل می

اش بر مقاومت بنا شده است و اگر اآلن حماس جوهره»گوید: کند، میشود و از مرزهای اسرائیل دفاع میاسرائیل می

منعی دارد می خواهد در شرایط محاصره، استحکامش را بیشتر کند و در این شرایط باید بتواند روند توسعه را در نوار 

«.غزه بهبود بخشد
3 2

 

ت اختیار ابومازن منتقدانه است اما آنها ابومازن نگاه مرکز اگرچه به فتح تح

دهند در عین حال که درگیری را بر فردی همچون محمد دحالن ترجیح می

دانند نه دلسوزی برای دحالن و محمود عباس را منازعه برای قدرت می

مردم فلسطین. البته اگر ماشۀ فتح به سمت حماس و اسالمگرایان باشد 

شود. مثال مرکز در واکنش به وزیر اوقاف حکومت طبعا واکنش هم سخت می

خود مختار که نوار غزه را مسجد ضرار نامیده بود بشدت به مدیریت کرانه 

هزار آیا جایی که در هر تابستان ده»گوید: باختری)فتح( حمله کرده و می

« کند؟کند ضرار است یا جایی که از کازینو اریحا حرامخواری میحافظ قرآن تربیت می
3 3

 

                                        

3 ملف ، أ.وائل المبحوح… (: حماس بين الميثاق والوثيقة: قراءة في الثابت والمتغير 4مقالة علمية محّکمة )اره: برای مثال در این ب 1
 (: وثيقة حماس السياسية: المواقف وردود األفعال23معلومات )

3  د. محسن صالح… حماس وحكاية عودة االبن الضال  2
 :أیهما هو مسجد الضرار یا قاضي القضاة33

 !طين التاريخية؟من فلس %77على إسالمية وعروبة كل فلسطين وعدم التفريط في أي جزء منها، أم البيت المؤسس على التفريط في  البيت المؤسس
عشرة آالف حافظ للقرآن، أم  البيت الذي ُيخرّج أبناؤه كل صيف نحو لبيت الموَسَّس على المقاومة، أم البيت المؤسس على التنسيق األمني مع العدو؟؟ا
م ب، أم البيت الذي قلَّالبيت الذي خاض ثالث حروب ضد العدو الصهيوني مرّغ فيها أنف العدو بالترا !بيت الذي يأكل السُّحت من كازينو أريحا؟ال

 أربابه؟ “اشمئزاز”أصحابه أظافرهم وقلعوا أسنانهم منذ أن دخلوا في نفق أوسلو، فأصبحت المقاومة تثير رفض، بل و



 16 
 

 

جدای از مسائل جاری و اتفاقات روز سیاسی، نگاه مرکز به رابطه با اسرائیل و رویکرد فتح مخالفت و مانند بقیۀ 

ای پیمان اسلواسالمگرایان منتقدانه است. برای مثال در مقاله
3 4

دانند که اشغالگری اسرائیل را به اشغالگری را توافقی می 

بخش فلسطین و رژیم صهیونیستی امضا شده، در تاریخ که بین سازمان آزادی شاید پیمان اسلو» ستاره تبدیل کرد.5

ای است که بین نمایندگان مردم تحت اشغال و بین قدرت اشغالگر اسرائیلی بسته شده نامهعنوان بدترین پیمانمعاصر به

 «است.

 افراد شاخص 

    محسن محمد صالح 

تنها نام شناخته شدۀ مرکز دانست. نام وی محسن صالح مدیر مرکز زیتونه را شاید بتوان 

ای در شود و تقریبا جز وی فرد شناخته شدهدر میان همه کارهای اصلی مرکز دیده می

شود. وی سفرهایی هم به ایران داشته است و کتابش با میان فعالین اصلی مرکز دیده نمی

فارسی ترجمه شده  به« های تاریخی و تحوالت معاصرمسالۀ فلسطین، پیش زمینه»عنوان 

قضیۀ فلسطین، دغدغه همۀ امت اسالم در مواجهه با صهیونیسم بین »است. در رونمایی از همین ترجمه بود که گفت:

ای است که امام خمینی)ره(، حسن ها به تنهایی توان آزادسازی فلسطین را ندارند. این نکتهالملل است زیرا فلسطینی

 «اندکید کردهالبنا و شیخ احمد یاسین بر آن تا

هایش ترینترین و تازهشود شرکت داشته که یکی از مهمهای متعددی که با موضوع فلسطین برگزار میوی در کنفرانس

 ( بوده است.12شرکت در نشست ساالنۀ مرکز مطالعات الجزیره)منتدی الجزیره 

                                        
3 وزیر وقت رژیم صهیونیستی در بخش فلسطین و اسحاق رابین، نخستمیان یاسر عرفات، رهبر سازمان آزادی 1993ر سال ای که دتوافقنامه 4

هت جرسمی مستقیمی است که میان اسرائیل و فلسطینیان امضا شد و از این  این معاهده نخستین توافقنامه.متحده امضا شدواشنگتن، پایتخت ایاالت
ا حضور بیل بکه مذاکرات در خصوص توافقنامه در اسلو پایتخت نروژ انجام شد اما این توافقنامه در واشنگتن و به رغم اینای دارد. اهمیت ویژه

 نتقالی فلسطینی که بعدها به تشكیالت خودگردان فلسطیناین توافقنامه، ایجاد دولت خودمختار ا.جمهور سابق آمریكا به امضا رسیدکلینتون، رئیس
به رسمیت  وكیل دو دولت ت. راهكار تشگرفباختری و نوار غزه را دربرمی یز تشكیل شورای قانونگذاری منتخب ملت فلسطین در کرانهمعروف شد و ن

 از نتایج این قرارداد است. 1967شناخته شدن اسرائیل در مرزهای 





 


