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خمتصر أكادميي
 يحمل دكتوراه دولة يف علم اجتماع املعرفة ودبلوم دراسات عليا يف األنرتوبولوجيا.
 عميد سابق ملعهد العلوم االجتماعية يف الجامعة اللبنانية
 رئيس املركز الثقايف للحوار والدراسات يف لبنان.
 املشرف العام على مشروع إحياء الرتاث الوثائقي والثقايف يف طرابلس.
 املشرف على موقع ذاكرة طرابلس وتراثها:
/http://www.tourathtripoli.com 
 عضو إتحاد الكتاب اللبنانيني.

 صدر له العديد من الكتب واألبحاث وشارك يف عشرات املؤتمرات والندوات ،ونشرت أعماله يف
مختلف دور النشر والدوريات اللبنانية والعربية .منها:
الكتب:
 .1الجهاز الديني يف لبنان ،قراءة سوسيولوجية يف سجالت محكمة طرابلس الشرعية ،إصدار معهد
العلوم اإلجتماعية  -الفرع الثالث يف الجامعة اللبنانية207( .1986 ،ص)
 .2السلطة يف بالد الشام يف القرن الثامن عشر ،دراسة يف سجالت املحاكم الشرعية يف دمشق
وحلب وطرابلس ،دار النفائس ،لبنان344( .1993 ،ص)
 .3الوحدة العربية ،الوعي امللتبس واملشروع املؤجل ،املركز الوطني للدراسات ،بريوت.1996 ،
(119ص)
 .4سوسيولوجيا اإلنتخابات البلدية يف طرابلس ،املرشح والناخب بني العائلة والطائفة والحي،
جروس برس ،لبنان212( .2000 ،ص)
 .5ثقافة العنف يف سوسيولوجيا السياسة الصهيونية ،دار الطليعة208( .2001 ،ص)
 .6البيئة واإلنسان ،دراسات يف جغرافية اإلنسان ،املعاش والسياسة (مشرتك مع د .عاطف عطية)،
جروس برس( ،ط)1998 ،1؛ ط ،2صادرة عن دار مختارات ،بريوت300( .2002 ،ص)
 .7مجتمع طرابلس زمن التحوالت العثمانية ،دار اإلنشاء ،طرابلس -لبنان ،ط 285( .2002ص)

 .8صناعة اإلرهاب ،يف البحث عن موطن العنف الحقيقي ،دار النفائس ،بريوت.)2003( ،
 .9العرب والعالم بعد  11ايلول  /سبتمرب (عمل مشرتك مع مجموعة من الباحثني) ،مركز دراسات
الوحدة العربية.)2003( ،
 .10عبء اآلخر ،صورة العدو يف العقل السياسي األمريكي ،دار اإلنشاء ،لبنان.)2004( ،
 .11سوسيولوجيا العمل االهلي والبلدي يف طرابلس ،دار اإلنشاء ،لبنان.2004 ،
 .12سوسيولوجيا االنتخابات البلدية يف امليناء ،دار اإلنشاء ،ط .2004
 .13حاكمية اهلل وسلطان الفقيه ،قراءة يف خطاب الحركات اإلسالمية املعاصرة ،دار الطليعة ،بريوت،
168( ،1997ص)؛ والطبعة الجديدة املزيدة واملنقحة صدرت أيضا عن دار الطليعة عام .2005
( 208ص)
 .14االقتصادات العربية وتناقضات السوق والتنمية (عمل مشرتك مع مجموعة من الباحثني ) ،مركز
دراسات الوحدة العربية.)2005 ( ،
 .15الحركات اإلسالمية يف لبنان ،إشكالية الدين والسياسة يف مجتمع متنوع ،دار الطليعة ،بريوت،
طبعة أوىل367( .2006 ،ص)
 .16منهجية البحث يف علم االجتماع ،اإلشكاليات والتقنيات ،دار الطليعة ،بريوت183( .2007 ،ص )
 .17البحث اإلجتماعي ،منهجيته وتقنياته ومراحله ،جروس برس ،طرابلس ،لبنان148( .2002 ،ص)؛
ط ،2صدرت عن دار الطليعة.2007 ،
 .18سوسيولوجيا الثقافة :املفاهيم واإلشكاليات من الحداثة اىل العوملة ،مركز دراسات الوحدة
العربية ،بريوت ،ط363( .2006ص)؛ وطبعة ثانية .2008
 .19طرابلس وتحديات العيش الواحد من خالل الوثائق والسري والتواري (إعداد وتحرير) ،دار مكتبة
اإليمان ،طرابلس – لبنان1431 ،هـ2010 /م.
 .20الثقافة وتكنولوجيا االتصال ،التغيريات والتحوالت يف عصر العوملة والربيع العربي ،املؤسسة
الجامع الجهاز الديني يف املجتمع املديني االسالمي ية للدراسات مجد ،لبنان2011 ،
 .21قسطنطني زريق ،الداعية واملفكر القومي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،سلسلة أوراق عربية،
بريوت.2012 ،

 .22إسالميو لبنان ،الوحدة واالختالف على ارض املستحيل .مركز املسبار للدراسات والبحوث،
.2012
 .23الحركات اإلسالمية يف الوطن العربي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،جزئني( 2013 ،وهو عمل
موسوعي شامل شارك فيه حوالي  30باحث عربي ،قمت باإلشراف عليه وتحرير وكتابة العديد
من مقدماته وفصوله).
 .24اإلسالميون بني الثورة والدولة ،إشكالية إنتاج النموذج وبناء الخطاب .مركز دراسات الوحدة
العربية ،بريوت.2013 ،
األحباث والدراسات ،منها:
 .52التكامل اإلقتصادي والسوق العربية املشرتكة ،مجلة املستقبل العربي ،بريوت ،العدد(،)520
إصدار 85-63( ،1999/5ص).
 .56فلسفة اإلرهاب وإيديولوجيا العنف من اليهودية إىل الصهيونية ،مجلة الفكر العربي ،بريوت،
العدد( ،)96السنة العشرون ،ربيع( ،1999الصفحات.)59-2
 .52الوحدة والتكامل بني املعوقات واملمكنات ،مجلة املستقبل العربي ،العدد ( ،)522إصدار(،)5000/2
( 18 -4ص).
 .58طرابلس بني العائلة والطائفة ،قراءة سوسيولوجية يف نتائج اإلنتخابات البلدية ،مجلة العلوم
اإلجتماعية ،تصدر عن مركز األبحاث يف الجامعة اللبنانية ،العدد السادس ،أيار /مايو( ،5000ص
).
 .59املقاومة واإلرهاب يف اإلطار الدولي ،مجلة املستقبل العربي ،بريوت ،العدد(-54( ،5005/1 ،)522
 41ص).
 .30جدلية العنف والدين يف الفكر التوراتي ،مجلة الحياة الطيبة ،بريوت ،تصدر عن معهد الرسول
األكرم (ص) العالي للشريعة والدراسات اإلسالمية ،العدد التاسع ،السنة الثالثة ،ربيع ،5005
( 110 -92ص).

 .31العادات االجتماعية يف طرابلس بني االنقطاع واالستمرار ،نشرت يف كتاب جمعية مكارم األخالق
اإلسالمية يف طرابلس ،الخاص بمناسبة شهر رمضان السنوي.5005 ،
 .35الحركات اإلسالمية يف لبنان ،جدليات الديمقراطية والشورى ،الجامعة اللبنانية ،معهد العلوم
االجتماعية ،وقائع ثالث ورش عمل انعقدت يف لبنان بني تشرين االول/اكتوبر

وكانون

األول/ديسمرب ،5005تحت عنوان الواقع واملمكن يف املمارسة الديمقراطية اللبنانية-169 ( ،
531ص).
 .33سوسيولوجيا العمل األهلي والبلدي ،طرابلس كنموذج ميداني .منشورات جامعة سيدة اللويزة،
ضمن حلقة دراسية بعنوان املدينة والريف ،املجال والهوية والتمدين يف لبنان الشمالي .عقدت
يف12و 18ايار . 5005
 .34الحرف الطرابلسية وسوسيولوجيا العالقة بني املسلمني واملسيحيني ،بحث ضمن كتاب يتضمن
أعمال املؤتمر املنعقد تحت عنوان (العالقات بني املسلمني واملسيحيني يف بالد الشام ،خالل
املرحلة العثمانية ،استنادا إىل معطيات وثائق املحاكم الشرعية) ،وقد نظم املؤتمر وأشرف على
صدور الكتاب كل من جامعة البلمند وجامعة القديس يوسف (اليسوعية) واملعهد الفرنسي
للشرق األدنى ،ط 22-20( ،5004ص).
 .32الغرب يف منظور املسلمني ،بحث ضمن كتاب عن أعمال املؤتمر السنوي التاسع ملركز اإلمام
موسى الصدر لألبحاث والدراسات ،املنعقد يف قصر االونيسكو يف بريوت ،يف  5و ،5004 15/ 3
تحت عنوان (موقع الحرية يف االصالح والتجديد) 132-118( ،ص).
 .36قراءة سوسيولوجية يف نتائج االنتخابات البلدية ،بحث ضمن كتاب يتضمن وقائع الندوات األربع
التي عقدتها املؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم بالتعاون مع مؤسسة اديناور ،تحت عنوان
الجغرافيا االنتخابية يف لبنان ،ط 539-513( ،5004ص).
" .32السلفية :النشأة ،املرتكزات ،الهوية" بحث نشر يف كتاب صادر عن معهد املعارف الحكمية ،لبنان،
 ،5004يتضمن وقائع الحلقة البحثية التي أقامها املعهد شتاء ذلك العام يف بريوت.
 .38البحث العلمي واستشراف املستقبل ،مجلة الجنان للبحث العلمي ،تصدر عن مركز االبحاث
والتنمية يف جامعة الجنان.5002 ،

 .39سنة لبنان وتحوالت الزمن الطرابلسي ،نشرت يف كتاب جمعية مكارم األخالق اإلسالمية يف
طرابلس ،الخاص بمناسبة شهر رمضان السنوي.5002 ،
 .40السلفية وإشكالية اآلخر بني املفاصلة واملفاضلة ،مجلة املستقبل العربي ،العدد ،354شباط – فرباير،
 23-22( ،5006/5ص).
 .41قراءة مختلفة لفعل املجزرة يف العقل اإلسرائيلي ،مجلة ماغازين ،الصادرة عن التمدن ملحق العدد
 ،1101طرابلس ،لبنان.5006 ،
 .45إشكالية اآلخر يف اإلسالم وفتنة املفاضلة والتكفري ،مجلة الغدير ،لبنان ،خريف  ،5002عدد .40
 .43خريطة الواقع الفكري العربي ودور مركز دراسات الوحدة العربية ،بحث نشر يف كتاب "األعوام
الثالثون األوىل يف حياة مركز دراسات الوحدة العربية ،دراسات وملحات ووثائق" صادر عن مركز
دراسات الوحدة العربية ،5002 ،تحرير وإشراف سمري كرم.
 .44بني املقاومة واإلرهاب والجهاد ،بحث نشر يف مجلة نقد ،مجلة الدراسات والنقد االجتماعي،
خريف/شتاء  ،5002الجزائر/فرنسا ،وقد صدر العدد تحت عنوان "الرعب واإلرهاب :الدولة
واملجتمع".
 .42السلفية الجهادية ...أو الفرقة الناجية ،مجلة الدفاع الوطني ،وزارة الدفاع اللبنانية ،عدد كانون
الثاني .5008
 .46دور الجمعيات األهلية يف طرابلس ،اإلشكاليات واملعوقات ،بحث نشر يف كتاب صادر عن
منشورات الجامعة اللبنانية ،معهد العلوم االجتماعية ،يتضمن أعمال املؤتمر الذي عقد تحت
عنوان "املدينة العربية بني التغريات االجتماعية وتحوالت املجال" والذي عقد يف 50 ،19 ،18
كانون األول .5008
 .42اإلسالمية السنية يف لبنان ،مركز املسبار للدراسات والبحوث ،الكتاب الثاني والعشرين،
اإلمارات العربية( ،أكتوبر /تشرين األول .)5008
 .48الجماعة اإلسالمية يف لبنان إشكاالت التأسيس ومشكالت املؤسسة ،بحث ضمن كتاب "لبنان
التاري والجغرافية والقوى السياسية" ،شارك فيه مجموعة من الباحثني ،ضمن املوسم الثقايف
الذي نظمه قطاع الرتبية والتعليم يف تيار املستقبل ،منشورات تيار املستقبل ،ط ،1بريوت .5008

 .49الجهاد واملقاومة إشكالية املفهوم واملمارسة ،بحث نشر يف كتاب "الحوار القومي – اإلسالمي"
ويتضمن بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع
املعهد السويدي يف اإلسكندرية عام .5008
 .20النظام املدرسي العثماني يف القرن الثامن عشر ،األطر ،الثقافة واملحددات ،نموذج بحثي من خالل
سجالت محكمة طرابلس الشرعية وتراجم سلك الدرر للمرادي ،بحث قدم يف املؤتمر الدولي
حول نظام التعليم يف شرقي املتوسط بني العصرين اململوكي والعثماني بتنظيم من الجامعة
اللبنانية – كلية اآلداب ،الفرع الثالث ،واملعهد األملاني لألبحاث الشرقية ،وذلك يف قاعة عباس
علم الدين يف مبنى الجامعة اللبنانية بني  13و 12تشرين الثاني .5008
 .21حاكمية اهلل ووالية الفقيه ،مجلة الغدير ،بريوت ،العدد  ،42للعام (.)5009
 .25خارطة الحركات اإلسالمية السنية يف لبنان ،مجلة املسبار ،الكتاب الخامس عشر ،الصادر يف
مارس /آذار  5008تحت عنوان "اإلسالمية السنية يف لبنان".
" .23الوسطية منهج موحد لألمة" ،بحث نشر يف كتاب يتضمن أعمال مؤتمر الوسطية :مشروع
اإلنسانية الحضاري ،الذي عقد يف  13 – 15 – 11نيسان  ،5008طرابلس – فندق كواليتي إن.
 .24تنامي دور الكتاب غري املسلمني وتأثريه على املجتمع املحلي يف أواخر القرن الثامن عشر ،بحث
قدم يف املؤتمر الذي قامت بتنظيمه جامعة البلمند والجامعة اليسوعية واملعهد الفرنسي للشرق
األدنى واملعهد الشرقي يف بريوت يف  58و  59أيار ،بعنوان" تاري لبنان من خالل الرحالة ".
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 .28يف سوسيولوجيا العالقات والصراعات والعيش الواحد خالل العهد العثماني ،بحث قدم يف
املؤتمر الذي عقد يف فندق الكواليتي ان – طرابلس /لبنان ،بتاري  52و ،5009/3/ 58والذي
نظمه املركز الثقايف للحوار والدراسات وجمعية العزم والسعادة االجتماعية تحت عنوان "طرابلس
وتحديات العيش الواحد من خالل الوثائق والسري والتواري ".

 .29دراسة مقارنة بني التجربتني اإليرانية والرتكية ،مجلة الغدير ،لبنان ،ربيع  ،5010عدد .20
 .60التعليم الديني يف لبنان ،اإلشكاليات واملحددات التاريخية ،مجلة املسبار ،الكتاب التاسع
والثالثون ،الصادر يف مارس /آذار  5010تحت عنوان "التعليم الديني".
 .61الوحدة العربية من منظور إسالمي ،بحث قدم يف جامعة الجنان بتاري  ،5011/4/16ضمن أعمال
املؤتمر الذي نظمته جامعة الجنان– لبنان تحت عنوان "اإلسالم والوحدة" إحياء للذكرى الثانية
لوفاة الداعية اإلسالمي فتحي يكن.
 .65تيار االجتهاد الفقهي ،بحث نشر يف كتاب الثقافة العربية يف القرن العشرين (حصيلة أولية) وهو
عمل موسوعي ضخم أشرف عليه عبد اإلله بلقزيز ،وصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية،
بريوت ،آب/أغسطس ( .5011ص)93-82
 .63خطاب االعتدال اإلسالمي – املنهج الوسطي ،بحث نشر يف كتاب الثقافة العربية يف القرن
العشرين (حصيلة أولية) وهو عمل موسوعي ضخم أشرف عليه عبد اإلله بلقزيز ،وصدر عن مركز
دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،آب/أغسطس ( .5011ص)98-94
 .64إصالحية إسالمية متجددة ،بحث نشر يف كتاب الثقافة العربية يف القرن العشرين (حصيلة أولية)
وهو عمل موسوعي ضخم أشرف عليه عبد اإلله بلقزيز ،وصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية،
بريوت ،آب/أغسطس ( .5011ص)110-99
 .62مقدمات فكرية لخطاب اإلحيائية اإلسالمية :من السلطنة إىل االستقالل القومي إىل الخالفة
محمد رشيد رضا نموذجا ،بحث نشر يف كتاب الثقافة العربية يف القرن العشرين (حصيلة أولية)
وهو عمل موسوعي ضخم أشرف عليه عبد اإلله بلقزيز ،وصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية،
بريوت ،آب/أغسطس ( .5011ص)112-111
 .66موضوعة الشريعة اإلسالمية مصدر التشريع ،بحث نشر يف كتاب الثقافة العربية يف القرن
العشرين (حصيلة أولية) وهو عمل موسوعي ضخم أشرف عليه عبد اإلله بلقزيز ،وصدر عن مركز
دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،آب/أغسطس ( .5011ص)149-141

 .62حاكمية اهلل :املعطيات ،املفهوم ،الخطاب ،بحث نشر يف كتاب الثقافة العربية يف القرن العشرين
(حصيلة أولية) وهو عمل موسوعي ضخم أشرف عليه عبد اإلله بلقزيز ،وصدر عن مركز دراسات
الوحدة العربية ،بريوت ،آب/أغسطس ( .5011ص)166-160
 .68يف نقد أطروحة الحاكمية اإللهية ،بحث نشر يف كتاب الثقافة العربية يف القرن العشرين (حصيلة
أولية) وهو عمل موسوعي ضخم أشرف عليه عبد اإلله بلقزيز ،وصدر عن مركز دراسات الوحدة
العربية ،بريوت ،آب/أغسطس ( .5011ص)192-162
 .69نقد نظرية اإلمامة ووالية الفقيه ،بحث نشر يف كتاب الثقافة العربية يف القرن العشرين (حصيلة
أولية) وهو عمل موسوعي ضخم أشرف عليه عبد اإلله بلقزيز ،وصدر عن مركز دراسات الوحدة
العربية ،بريوت ،آب/أغسطس ( .5011ص)182-180
 .20مفهوم الثورة االجتماعية يف الفكر املاركسي العربي ،بحث نشر يف كتاب الثقافة العربية يف القرن
العشرين (حصيلة أولية) وهو عمل موسوعي ضخم أشرف عليه عبد اإلله بلقزيز ،وصدر عن مركز
دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،آب/أغسطس ( .5011ص)312-313
 .21املاركسية العربية وتحليل للبنى االجتماعية العصبوية ،بحث نشر يف كتاب الثقافة العربية يف
القرن العشرين (حصيلة أولية) وهو عمل موسوعي ضخم أشرف عليه عبد اإلله بلقزيز ،وصدر عن
مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،آب/أغسطس ( .5011ص)356-353
 .25يف تحليل املجتمع العربي :املنظومات الكربى .بحث نشر يف كتاب الثقافة العربية يف القرن
العشرين (حصيلة أولية) وهو عمل موسوعي ضخم أشرف عليه عبد اإلله بلقزيز ،وصدر عن مركز
دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،آب/أغسطس ( .5011ص)322-368
 .23خطاب التمدين أو نقد البداوة :خلدونية جديدة يف الفكر العربي ،بحث نشر يف كتاب الثقافة
العربية يف القرن العشرين (حصيلة أولية) وهو عمل موسوعي ضخم أشرف عليه عبد اإلله بلقزيز،
وصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،آب/أغسطس ( .5011ص)385-328
 .24خطاب الريف والرتييف يف التأليف السوسيولوجي العربي ،بحث نشر يف كتاب الثقافة العربية
يف القرن العشرين (حصيلة أولية) وهو عمل موسوعي ضخم أشرف عليه عبد اإلله بلقزيز ،وصدر
عن مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،آب/أغسطس ( .5011ص)382-383

 .22تاري السرية وصدر اإلسالم ،بحث نشر يف كتاب الثقافة العربية يف القرن العشرين (حصيلة أولية)
وهو عمل موسوعي ضخم أشرف عليه عبد اإلله بلقزيز ،وصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية،
بريوت ،آب/أغسطس )421-462( .5011
 .26الجماعات والتيارات اإلسالمية السنية يف لبنان  ،املواقف واالنقاسامات واالصطفافات ،مجلة
املسبار ،الكتاب الخامس والخمسون ،الصادر يف يوليو /تموز  5011تحت عنوان "كيف ينظر
اإلسالميون إىل بعضهم البعض".
 .22الرتبية على اإليمان :التدين القلق يف مجتمع متنوع ،بحث قدم يف مؤتمر جامعة سيدة اللويزة
يف الشمال ،بتاري  18تشرين الثاني  5011تحت عنوان "الشبيبة وإشكالية اإليمان".
 .28االتجاهات العروبية والقومية يف لبنان ،بحث نشر يف موسوعة الحركات القومية العربية يف
الوطن العربي ،الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت.5015 ،
 .29الحركات الناصرية يف لبنان ،إشكاليات التعدد واإلنقسام والتحول ،بحث نشر يف موسوعة
الحركات القومية العربية يف الوطن العربي ،الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت،
.5015
 .80الربيع العربي ولبنان ...والثورة السورية ،بحث نشر على موقع العربية االلكرتوني ،بالتنسيق مع
معهد العربية للدراسات والتدريب بتاري  18يوليو/تموز  5015أنظر الرابط:

http://www.alarabiya.net/articles/2012/07/18/227111.html .81

 .85تطور الفكر العربي تجاه مسألة الوحدة العربية ،بحث نشر يف كتاب "من أجل الوحدة العربية –
رؤية للمستقبل" ،بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي تنظمها مركز دراسات الوحدة العربية يف
بريوت ،5009 ،ونشرت أعمال الندوة كاملة يف مجلد صادر عن مركز دراسات الوحدة العربية يف
كانون الثاني /يناير .5010
 .83تأثري العوامل الدينية والثقافية على التوحيد القومي تعقيب نشر يف كتاب "من أجل الوحدة
العربية  -رؤية للمستقبل" ،صادر عن مركز دراسات الوحدة العربية يف كانون الثاني /يناير .5010

 .84الذاكرة الجماعية ،تجربة مركز إحياء الرتاث الوثائقي يف طرابلس ،بحث قدم يف مؤتمر املرصد
الثقايف وسياسات املتاحف ،يف الجامعة اللبنانية -معهد العلوم االجتماعية (الفرع الثالث) نهاري
االربعاء والخميس ( 11و )5015 ، 15وجامعة البلمند الجمعة ( 13كانون الثاني .)5015
 .82الدولة الدينية والدولة املدنية ،املفارقات والسجاالت على وقع الثورات العربية ،مجلة الغدير،
لبنان ،العدد 22شتاء .5015
 .86السلفية :النشأة ،الخطاب والتيارات ،مجلة رشد ،لبنان ،العدد الثاني ،حزيران/يونيو .5015
 .82الحراك اإلسالمي والربيع العربي ،بحث قدم يف مؤتمر الجامعة األمريكية يف بريوت تحت عنوان
"الحراك الشعبي العربي :مقاربات ومقارنات سوسيولوجية" ،بتاري  51-50آذار .5015
 .88اإلسالميون وتحديات ترسي التعددية السياسية ،مجلة الغدير ،لبنان ،العدد 29صيف .5015
 .89نحو قراءة سوسيولوجية للثورات العربية ،مجلة االتصال والتنمية ،العدد  ،2أيار  ،5015دار
النهضة العربية ،بريوت.
 .90الجماعات الصوفية واإلسالمية واألنماط الجديدة للتدين يف سوريا ،مجلة املسبار ،الكتاب
السادس والستون ،الصادر يف يونيو /حزيران  5015تحت عنوان "اإلسالم النائم ،التصوف يف
بالد الشام".
 .91خطاب املواطنة واإلسالم السياسي املعتدل ،مجلة املسبار ،الكتاب السابع والستون ،الصادر يف
يوليو /تموز  5015تحت عنوان "األقليات الدينية واإلثنية بعد الربيع العربي".
 .95األقليات ،املسألة الطائفية ،ورقة قدمت يف الندوة اإلقليمية "السلفيون وأسئلة املشاركة السياسية"
التي عقدها مركز الدراسات االسرتاتيجية بالجامعة األردنية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش
ايربت األملانية ،يف  9و 10تشرين األول .5015
 .93نحو بداية تلبنن العروبيني يف لبنان قبل االستقالل ،حزب النداء القومي نموذجا .بحث قدم يف
مؤتمر عقدته الجامعة اللبنانية – كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية – الفرع الثاني (قسم التاري )
بمشاركة الجمعية التاريخية اللبنانية تحت عنوان "لبنان يف الحرب العاملية الثانية" بتاري 59
و 30تشرين الثاني .5015

 .94الفكر اإلسالمي وتحديات بناء الدولة ،ورقة بحثية قدمت يف املؤتمر الذي نظمته مؤسسة الفكر
اإلسالمي املعاصر ،يف  5015/6/6حول "مفهوم الدولة يف الفكر اإلسالمي بني النظرية والتطبيق"
يف بريوت ،منشور على الرابط التالي:
. http://www.islammoasser.org/ArticlePage.aspx?id=526 .92
 .96القاعدة والسلفية الجهادية يف سوريا .بحث نشر يف كتاب املسبار العدد  ،23الصادر يف يناير/
كانون الثاني  5013عن مركز املسبار للدراست والبحوث  ،اإلمارات العربية املتحدة ،تحت
عنوان "ربيع القاعدة :سوريا – سيناء – مالي".
 .92الفكر القومي والفكر اإلسالمي وتحديات الربيع العربي .دراسة قدمت يف ندوة بعنوان "الربيع
العربي ..الواقع واآلفاق" نظمها مركز الدراسات اإلسرتاتيجية واملستقبلية يف الجامعة اللبنانية
الدولية ،وعقدت بتاري  5013/2/58يف بريوت.
 .98السلفيون يف لبنان :إشكالية العبور من الدعوة إىل السياسة يف مجتمع متنوع .بحث قدم يف
مؤتمر عقده مركز الدراسات االسرتاتيجية يف الجامعة األردنية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش
إيربت ،تحت عنوان "التحوالت السلفية :الدالالت ،التداعيات ،واآلفاق" ،يف عمان -األردن بتاري
 1تموز .5013
الندوات واملؤمترات :التي شارك فيها وقدم أحباث ونشرت أعماهلا يف كتب ودور نشر ومنها:
 .99الواقع واملمكن يف املمارسة الديموقراطية اللبنانية ،وقائع ثالث ورش عمل انعقدت يف بريوت –
طرابلس – صيدا ،يف تشرين األول – كانون األول .5005
.100

كلمة سواء ،موقع الحرية يف اإلصالح والتجديد ،مؤتمر ملؤسسة اإلمام موسى الصدر

لألبحاث والدراسات.)5005( ،
.101

بني املدينة والريف ،املجال والهوية والتمدين يف لبنان ،أعمال مؤتمر من تنظيم جامعة

سيدة اللويزة يف  18/12أيار  ،5005قدمت فيه بحثا بعنوان :سوسيولوجيا العمل األهلي
والبلدي :محددات التكامل وعناصر التباعد ،نموذج طرابلس.

.105

الجغرافية االنتخابية يف لبنان ،أعمال املؤتمر الذي نظمته املؤسسة اللبنانية للسلم

األهلي الدائم.)5004( ،
.103

العالقات بني املسلمني واملسيحيني يف بالد الشام ،أبحاث املؤتمر عن املرحلة العثمانية

من خالل معطيات وثائق املحاكم الشرعية يف مدن حلب ،بريوت ،دمشق ،طرابلس ،بتنظيم من
جامعة البلمند واملعهد الفرنسي للشرق األدنى وجامعة القديس يوسف يف آذار  ،5004قدمت
فيه بحثا تحت عنوان :الحرف الطرابلسية وسوسيولوجية العالقة بني املسلمني واملسيحيني.
.104

حلقة بحثية تحت عنوان :السلفية ،نظمها معهد املعارف الحكمية يف بريوت ،عام ،5004

وقدمت فيها بحثا تحت عنوان :السلفية :النشأة ،املرتكزات والهوية.
.102

حصيلة العقالنية والتنوير يف الفكر العربي املعاصر ،مداخالت ومناقشات وتعقيبات يف

الندوة التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية )5002( ،يف بريوت.
.106

الخطاب السياسي يف لبنان ،املفهوم واملمارسة ،أيار  ،5006أعمال املؤتمر الذي نظمه

املجلس الثقايف للبنان الشمالي بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايربت.
.102

دولة الرفاهية االجتماعية ،بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات

الوحدة العربية بالتعاون مع املعهد السويدي باإلسكندرية.5006 ،
.108

الحرب اإلسرائيلية على لبنان ،بحوث ومناقشات الندوة الفكرية واالسرتاتيجية التي

نظمها مركز دراسات الوحدة العربية اثر حرب تموز  5006يف بريوت ونشرت أعمال الندوة مطلع
العام .5002
.109

األعوام الثالثون األوىل يف حياة مركز دراسات الوحدة العربية ،دراسات وملحات ووثائق،

.5002
.110

الحوار القومي اإلسالمي ،بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها ونشرها مركز

دراسات الوحدة العربية يف االسكندرية بالتعاون مع املعهد السويدي ( ،)5008قدمت فيه بحث
بعنوان :الجهاد واملقاومة :إشكلية املفهوم واملمارسة".
.111

أعمال املؤتمر الدولي حول نظام التعليم يف شرقي املتوسط بني العصرين اململوكي

والعثماني ،بتنظيم من الجامعة اللبنانية – كلية اآلداب  -الفرع الثالث واملعهد األملاني لألبحاث

الشرقية ،وذلك يف قاعة عباس علم الدين يف مبنى الجامعة اللبنانية ،بني  13و  12تشرين
الثاني .5008
.115

لبنان :التاري والجغرافية والقوى السياسية ،مؤتمر من تنظيم الدائرة الثقافية والرتبوية

يف تيار املستقبل ،وقد صدرت أعمال املؤتمر يف كتاب بتاري  5008بمشاركة  52باحث ،ولي فيها
"الجماعة اإلسالمية يف لبنان إشكاالت التأسيس ومشكالت املؤسسة".
.113

مؤتمر الوسطية :مشروع اإلنسانية الحضاري ،يف  13 – 15 – 11نيسان  ،5008طرابلس

– فندق كواليتي إن ،صدرت أعمال املؤتمر مطبوعة ولي فيها بحث بعنوان "الوسطية منهج موحد
لألمة".
.114

املدينة العربية بني التغريات االجتماعية وتحوالت املجال ،مؤتمر نظمته الجامعة

اللبنانية ،معهد العلوم االجتماعية ،يف  50 ،19 ،18كانون األول  ،5008قدمت فيه بحثا بعنوان:
دور الجمعيات األهلية يف طرابلس :اإلشكاليات واملعوقات.
.112

طرابلس وتحديات العيش الواحد من خالل الوثائق والسري والتواري  ،األعمال الكاملة

للمؤتمر الذي نظمه مشروع احياء الرتاث الوثائقي والثقايف يف طرابلس ،دار االيمان ،لبنان،
.5009
.116

املدينة العربية واملجال املديني ،أعمال املؤتمر الذي نظمه معهد العلوم االجتماعية – الفرع

الثالث يف الجامعة اللبنانية ،تحت الطبع.5009 ،
.112

من أجل الوحدة العربية – رؤية للمستقبل ،مؤتمر نظمه مركز دراسات الوحدة العربية يف

بريوت ،عام  ،5009وقدمت فيه بحث تحت عنوان :تطور الفكر العربي تجاه مسألة الوحدة
العربية .كذلك قدمت بحثا بعنوان :تأثري العوامل الدينية والثقافية يف التوحيد القومي.
.118

مؤتمر "تاري لبنان من خالل الرحالة" ،الذي قامت بتنظيمه جامعة البلمند ،والجامعة

اليسوعية ،واملعهد الفرنسي للشرق األدنى ،واملعهد الشرقي يف بريوت يف  58و  59أيار .5009
.119

مؤتمر مكتبة اإلسكندرية حول إحياء وإصدار مختارات من الرتاث النهضوي اإلسالمي،

يف  52 – 53ديسمرب /كانون األول .5009

.150

مؤتمر نظمته جامعة الجنان– لبنان تحت عنوان "اإلسالم والوحدة" إحياء للذكرى

الثانية لوفاة الداعية اإلسالمي فتحي يكن ،بتاري .5011/4/16
.151

مؤتمر "الشبيبة وإشكالية اإليمان" الذي نظمته جامعة سيدة اللويزة يف الشمال ،بتاري

 18تشرين الثاني  5011وكان لي فيه بحث تحت عنوان "الرتبية على اإليمان :التدين القلق يف
مجتمع متنوع".
.155

مؤتمر الجامعة األمريكية يف بريوت تحت عنوان "الحراك الشعبي العربي :مقاربات

ومقارنات سوسيولوجية" ،بتاري  51-50آذار .5015
.153

مؤتمر "املرصد الثقايف وسياسات املتاحف" ،يف الجامعة اللبنانية -معهد العلوم االجتماعية

(الفرع الثالث) نهاري االربعاء والخميس ( 11و )5015 ، 15وجامعة البلمند الجمعة ( 13كانون
الثاني .)5015
.154

الندوة اإلقليمية "السلفيون وأسئلة املشاركة السياسية" التي عقدها مركز الدراسات

االسرتاتيجية بالجامعة األردنية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايربت األملانية ،يف  9و 10تشرين
األول .5015
.152

اإلسالميون ونظام الحكم الديمقراطي ،تجارب واتجاهات ،املؤتمر األول الذي نظمه املركز

العربي لألبحاث ودراسة السياسات يف الدوحة والذي عقد بتاري

 6 - 7 - 8تشرين األول /

أكتوبر– . 2012
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مؤتمر عقدته الجامعة اللبنانية – كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية – الفرع الثاني (قسم

التاري ) بمشاركة الجمعية التاريخية اللبنانية تحت عنوان "لبنان يف الحرب العاملية الثانية"
بتاري  59و 30تشرين الثاني  .5015وقدم فيه بحث بعنوان  :نحو بداية تلبنن العروبيني
اللبنانيني ،حزب النداء القومي نموذجي.
.152

"مفهوم الدولة يف الفكر اإلسالمي بني النظرية والتطبيق" عنوان املؤتمر الذي نظمته

مؤسسة الفكر اإلسالمي املعاصر ،يف  5015/6/6يف بريوت ،وقدم فيها ورقة بحثية بعنوان "الفكر
اإلسالمي وتحديات بناء الدولة" ،منشور على الرابط التالي:
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http://www.islammoasser.org/ArticlePage.aspx?id=526

.130

"الربيع العربي ..الواقع واآلفاق" ندوة نظمها مركز الدراسات اإلسرتاتيجية واملستقبلية يف

الجامعة اللبنانية الدولية ،وعقدت بتاري  5013/2/58يف بريوت ،وقدم فيه دراسة بعنوان "الفكر
القومي والفكر اإلسالمي وتحديات الربيع العربي".
.131

التحوالت السلفية :الدالالت ،التداعيات ،واآلفاق عنوان املؤتمر الذي نظمه مركز

الدراسات االسرتاتيجية يف الجامعة األردنية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيربت ،يف عمان-
األردن بتاري  1تموز  ،5013وقدم فيها ورقة بحثية بعنوان "السلفيون يف لبنان :إشكالية العبور
من الدعوة إىل السياسة يف مجتمع متنوع".
.135

"اإلسالميون والحكم الديمقراطي :الحركات اإلسالمية مطالبة بتطوير فكرها عن الدولة

واملواطنة ،عنوان املؤتمر الذي عقد يف الدوحة بدعوة من املركز العربي لألبحاث ودراسة
السياسات ،بتاري  31 – 30 – 59سبتمرب  ،5013وقدم خاللها بحث بعنوان "اإلسالميون
والدولة :املقاربات والرؤى وإشكالية النموذج".
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مستقبل اإلسالميني يف الوطن العربي عنوان املؤتمر الذي عقد يف بريوت ونظمه مركز

دراسات الوحدة العربية بتاري  30تشرين الثاني .5013
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