
ــر  ــز الفك مرك
االســتراتيجي 
للــــدراســـات





ســة  مركــز الفكر االســتراتيجي للدراســات هو مؤسَّ

ــام  ــي الع ــس ف ــة تأس ــر ربحي ة غي ــتقلَّ ــة مس بحثيَّ

2013، فــي بيــروت وانتقــل فــي العــام 2015 م الــى 

إســطنبول كمقــر رئيســي،وله فــرع فــي بيــروت. 

  ُيعنــى المركــز بالمســاهمة فــي تعزيــز الوعــي 

الثقافــي والسياســي، ودراســة الظواهــر والقضايــا 

المســتجدة؛ مــن خــال تقديــم الــرؤى الفكريــة 

والتحليليــة لهــا، وإثــراء التفكيــر المبنــي علــى منهج 

ــليم.  ــي س علم
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ــة. ــات العربي ــي المجتمع ــري ف ــي الفك ــتوى الوع ــع مس  رف
س

1.  رفع مستوى الوعي في مختلف القضايا. 

2.  اإلسهام في تأسيس الوعي الثقافي. 

3.  إثراء الرأي العام اإلقليمي والدولي. 

4.  مواكبــة المتغيــرات العالميــة والعربية، وإعــداد األبحاث، وتقديم 

االستشــارات بمــا يخدم هــذا المجال. 

الرؤية

األهداف
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الوسائل

1.  االعتنــاء بالدراســات واألبحــاث واالستشــارات والتقاريــر بما يتناســب 

مــع رؤيــة المركز. 

2.  التواصــل والتنســيق مــع المراكــز والمؤسســات البحثيــة العربيــة 

والعالميــة. 

3.   االهتمــام بقضايــا األطيــاف الفكريــة بمــا يؤصــل لضروريــات 

الفاعلــة.  والمشــاركة  الســلمي،  التعايــش 

4.  إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش. 

5.  رعاية الشباب الباحثين المتميزين. 
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تتنــوع مجــاالت العمــل فــي المركــز بتعــدد أهدافــه وأقســامه، 

وبتنــوع أنشــطته وبرامجــه ومجاالتــه، كمــا يـــأتي: 

مجاالت العمل
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يقــوم المركــز على إعــداد الدراســات واألبحاث وفــق المنهجية 
العلميــة فــي مجــاالت تخصص المركــز، وهي: 

1.  األبحاث والدراسات:

1-  الدراسات السياسية واالستراتيجية. 

2-  الدراسات االجتماعية والثقافية. 

3-  دراسات التيارات والجماعات الفكرية. 

3-  الدراسات الحضارية والتنموية. 

3-  دراسات الفكر اإلسامي. 
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يســعى المركــز لتقديــم االستشــارات والحلــول فــي مجــاالت 

ــة؛  ــمية واألهلي ــات الرس ــه، للجه ــز واهتمامات ــاص المرك اختص

الفكريــة  القضايــا  تجــاه  العــام  الــرأي  قيــاس  خــال  مــن 

الثقافيــة،  والشــؤون  واالجتماعيــة،  السياســية  واألحــداث 

بالتعــاون مــع فريــق علمــي ُمــدرَّب وُمتعــدد المهــارات.

2.  االستشارات وقياس الرأي:

يســهم المركــز فــي نشــر الدراســات واألبحــاث مــن خــال 

النشــر. وســائل 

3.  النشر:
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للمركــز قيــم يتســم بهــا ويعمــل عليهــا بشــكل واضح؛ 

وهي: 

قيم المركز

1.  الحيادية والموضوعية واتباع المنهجية واألمانة العلمية . 

2.  اعتماد الوضوح والشفافية وحسن النوايا في التعامل. 

3.  التواصل، واعتماد مبدأ الحوار. 

4.  السعي للتميز من خال المهنية العالية في األداء، والحرص 

على اإلبداع والتجديد. 

5.  التــدرج فــي التوســع بمجــاالت عمــل المركــز وأنشــطته، والحــرص 

ــى التخصص.  عل
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ــل  ــة عم ــي المنطق ــر ف ــورات والظواه ــة التط ــة لمواكب ــي محاول وف

المركــز علــى دراســة وبحــث قضايــا وملفــات هامــة، حيــث قامــت 

علميــة  مــادة   220 مــن  أكثــر  بإنتــاج  التخصصيــة  المركــز  وحــدات 

محكمــة متوزعــة بيــن التحليــل والفكــر واالستشــراف، ويحــرص المركز 

علــى تقديــم اضافــة علميــة ومعرفيــة فــي إنتاجــه وذلــك مــن خــال 

ــد  ــى تزاي ــذي أدى إل ــر ال ــة األم ــدة ومفصلي ــث جدي ــاالت بح ــار مج اختي

ــدد  ــد ع ــن تزاي ــا ع ــز فض ــات المرك ــب ودراس ــاء كت ــى اقتن ــال عل اإلقب

ــي  ــل متابع ــث وص ــي حي ــل االجتماع ــبكات التواص ــى ش ــن عل المتابعي

صفحــة المركــز علــى فيســبوك 370 الــف متابــع، وكذلــك اكثــر مــن 75 

ــر. ــى تويت ــع عل ــف متاب ال

ويوجــد فــي المركــز أربع وحــدات رئيســية هي: وحــدة الرصــد والتحليل، 

وحــدة الدراســات واألبحــاث، وحــدة النشــر والتوزيــع ووحــدة العاقــات 

واإلعام.
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ــة  ــن 33 نقط ــر م ــه أكث ــا أن ل ــه كم ــاص ب ــر خ ــز دار نش ــك المرك ويمتل

توزيــع منتشــرة فــي 13 دولــة وقــد شــارك في 32 معــرض كتــاب دولي.

أربــع  فــي  وعضــو  أبحــاث  مراكــز  خمســة  مــع  شــراكات  وللمركــز 

منظمــات عالميــة وفــي مجــال تشــجيع الباحثيــن الشــباب يقــدم 

ــرق  ــي الش ــن ف ــا الباحثي ــس عليه ــنوية يتناف ــة س ــزة بحثي ــز جائ المرك

األوســط وشــمال افريقيــا.

  وفــي ســبيل مســاعدة الباحثيــن الشــباب فــي امتــاك مهــارات البحــث 

أصــدر المركــز مشــروع الباحــث السياســي والــذي يقــدم مــادة تدريبيــة 

مبســطة حــول البحــث السياســي والمشــروع يتكــون مــن أربعــة أجــزاء.

والمركــز عضــو فــي مؤشــر بنســلفانيا العالمــي الــذي يعنــي بتقييــم 

مراكــز األبحــاث علــى مســتوى العالــم.
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إصدارات 
المركز



1.  اإلصدارات السياسية:
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إعداد
نجيب مكاوي ويحيى صهيب وتامر بدوي

عدد الصفحات
(344)

االستراتيجية اإليرانية
في الخليج العربي 

تتنــاول هــذه الدراســة طبيعــة النظــام السياســي اإليرانــي، وتركيبتــه، والقــوى المؤثــرة فــي صنــع السياســة الخارجيــة 

اإليرانيــة عمومــًا، وتجــاه دول الخليــج تحديــدًا، وحــدود االختالفــات والخالفــات بيــن تلــك القــوى، وكيفيــة انعكاســها علــى 

صيغــة التفاعــل اإليرانــي مــع دول الخليــج؛ خطابــًا وممارســة. وتتطــرق الدراســة إلــى األفضليــات االســتراتيجية الثابتــة 

للنظــام اإليرانــي، وتبحــث كذلــك تأثيــر المتغيــرات اإلقليميــة والدوليــة فــي االســتراتيجية اإليرانيــة تجــاه دول الخليــج، 

والعالقــات بيــن الطرفيــن، فــي محاولــة لقــراءة تلــك المتغيــرات بعــد )الربيــع العربــي(، ومــا نتــج عنه من تغيير فــي المعادلة 

اإلقليميــة برمتهــا، وفهــم طبيعــة العالقــات الحاليــة، ووضــع تصــور عــن مــآالت تلــك العالقــات، ومســاراتها المتوقعــة، 

وآثــار ذلــك علــى المنطقــة بأكملهــا.
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إعداد
 وحدة الدراسات بالمركز

عدد الصفحات
(494)

الليبرالية في السعودية 
الفكرة .. الممارسات .. الرؤى 

المستقبلية

تتنــاول هــذه الدراســة مفهــوم الليبراليــة المحليــة والعربيــة عمومــًا، والتيــار الليبرالــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية بوجــه 

الخصــوص، مــن حيــث الفكــر والممارســة؛ وذلــك بمناقشــة تاريــخ ذلك التيار وتطــوره ومحتواه الفكري، ومــدى تأثره بالعوامل 

الداخليــة والخارجيــة. وتقــدم الدراســة كذلــك قــراءة جديــدة فــي مضاميــن بعــض األدبيــات الليبراليــة فــي الســعودية، ســواء 

تلــك المحســوبة عليهــم أو المعارضــة لهــم.

تهــدف الدراســة إلــى إعــادة حالــة التقييــم الموضوعــي للمشــروع الليبرالــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ومحاولــة 

فهــم طبيعــة المرحلــة أو البوابــة القادمــة، وأثرهــا فــي حيثيــات المشــروع برمتــه، فكــرًة وأقالمــًا وتأثيــرًا، مــع تقديــم توصيــات 

منهجيــة عمليــة تدعــم حالــة األصالــة الحضاريــة المتناميــة والمتضمنــة للممانعــة الراشــدة.
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إعداد
 إبراهيم حمامي

عدد الصفحات
(110)

الدولة العلوية ... خيار األسد 
األخير

ــة بتولــي هــذه األســرة  تقــدم هــذه الدراســة لمحــة تاريخيــة عــن األســرة الحاكمــة فــي ســوريا، وعالقــة الطائفــة العلوي

مقاليــد الحكــم، ثــم تعــرج علــى قــراءة أحــداث مــا بعــد 15 مــارس/آذار 2012، وتتنــاول المخطــط الطائفــي وبدايــة تنفيــذه، 

ــران، وروســيا، وإســرائيل، وغيرهــا..( حيــال هــذا المخطــط، وتختــم بالحديــث عمــا هــو مطلــوب  والمواقــف اإلقليميــة )إي

إلجهــاض هــذا المخطــط الطائفــي.
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إعداد
 رفيق عبد السالم

عدد الصفحات
(100)

الواليات المتحدة األمريكية 
.. بين القوة الصلبة والناعمة

تســلط هــذه الدراســة الضــوء علــى واقــع القــوة الناعمــة األمريكيــة، وصلتهــا بظاهــرة الهيمنــة الواســعة التــي كانــت- ومــا زالــت- تتمتــع 

بهــا الواليــات المتحــدة منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة. وتقــدم عرضــًا لمفاهيــم القــوة الناعمــة وتطبيقاتهــا واالســتفادة مــن 

تجاربهــا، راصــدة المتغيــرات الحاصلــة فــي المنــاخ الدولــي العــام بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، وتأثيــر هــذه المتغيــرات فــي 

النفــوذ األمريكــي علــى الســاحة الدوليــة، ورؤيــة شــعوب العالــم لــدور القــوة األمريكيــة ومــدى مشــروعيتها األخالقيــة والمعنويــة.
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إعداد
 شون ماكفيت

ترجمة
إبراهيم البيلي محروس وأحمد مكي زيدان

عدد الصفحات
(335)

المرتزقة الجدد .. 
الجيوش الخاصة وما تعنيه 

للنظام الدولي

تحــاول الدراســة اإلجابــة عــن عــدة تســاؤالت حــول المرتزقــة؛ مــن ضمنهــا: لمــاذا تختــار دول قويــة مثــل الواليــات المتحــدة أن تعيــن 

قــوات عســكرية خاصــة بعــد مضــي قــرون علــى حظــر تلــك القــوات؟ وهــل تــؤدي خصخصــة الحــرب إلــى إحــداث تغييــر فــي طبيعــة 

ــه خصخصــة القــوات  ــذي ُتنبــئ ب ــر هــذا فــي المخرجــات االســتراتيجية؟ ومــا ال األعمــال الحربيــة؟ وإذا كان األمــر كذلــك فهــل يؤث

العســكرية فيمــا يتعلــق بالعالقــات الدوليــة؟ هــذا وتســلط الدراســة الضــوء علــى األســباب والكيفيــة التــي جعلــت مجــال جيــوش 

المرتزقــة يعــود مــن جديــد فــي العصــر الحديــث.
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إعداد
 أحمد حسن وسعد القحطاني

 وعاتق جار اهلل ومطهر الصفاري

عدد الصفحات
(326)

القوة الناعمة في المنطقة 
العربية )السعودية، تركيا، إيران(
دراسة في االستراتيجيات والتأثير 

ــران(،  ــا- وإي ــرؤى واالســتراتيجيات التــي تتبعهــا كلٌّ مــن )الســعودية- وتركي ــة عــن أســئلة تتعلــق بال تســعى هــذه الدراســة إلــى اإلجاب

وقدرتهــا علــى توظيــف أدواتهــا وإمكاناتهــا الدبلوماســية؛ ومنهــا: كيــف تنظــر هــذه الــدول إلــى مفهــوم القــوة الناعمــة وأهميتهــا؟ 

ومــا مصــادر القــوة الناعمــة التــي تديــر بهــا الــدول الثــالث مصالحهــا فــي مناطــق نفوذهــا؟ وإلــى أي مــدى اســتخدمت الــدول الثــالث 

)الســعودية- وتركيــا- وإيــران( القــوة الناعمــة علــى مســتوى السياســة الخارجيــة؟ ومــا مســاحة التنســيق والتشــبيك مــع المؤسســات 

المحليــة لــدول مناطــق النفــوذ المبحوثــة؟ ومــا األدوات التــي تؤثــر بهــا القــوة الناعمــة المرتبطــة بــإدارة الــدول لمصالحهــا فــي مناطــق 

نفوذهــا؟ ومــا الدالئــل والمؤشــرات واإلحصائيــات الدالــة علــى ذلــك؟ وأيــن تكمــن نقــاط الضعــف والقــوة فــي توظيــف القــوة الناعمــة 

للــدول الثــالث )الســعودية- وتركيــا- وإيــران(؟
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إعداد
 محمد الخير حامد عبد العزيز

عدد الصفحات
(113)

مستقبل المنطقة العربية .. 
بعد الربيع العربي

تناقــش الدراســة األحــداث السياســية فــي المنطقــة العربيــة، وتســتعرض المشــهد السياســي العربــي الكلــي قبــل حــدوث مــا ُســمي 

بالربيــع العربــي، وفــي أثنائــه، وبعــده، وتحلــل األوضــاع السياســية واالجتماعيــة التــي كانــت فــي هــذه المرحلــة. وتســعى إلــى تقديــم 

ــة التــي ستتشــكل  ــة فــي الســنوات القادمــة، والكيفي ــه المنطقــة العربي ــة اســتراتيجية واستشــرافية لمــا يمكــن أن تكــون علي رؤي

عليهــا فــي أعقــاب االحتجاجــات العربيــة، بنــاًء علــى شــكل التحالفــات والتكتــالت اإلقليميــة، وذلــك مــن خــالل تقديمهــا ســيناريوهات 

مســتقبلية متوقعــة للمنطقــة، وتحديــد ماهيــة الفاعليــن اإلقليمييــن الذيــن يمكــن أن يــؤدوا أدوارًا سياســية محوريــة فــي المنطقــة 

العربيــة فــي المرحلــة القادمــة.
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إعداد
اغ  مطهر الصفاري وعاتق جار اهلل وأحمد الصبَّ

عدد الصفحات
(200)

العرب .. التفتيت الذاتي
دراسة في بواعث الصراعات 

ومساراتها المستقبلية

تســعى الدراســة إلــى توضيــح ماهيــة الصــراع وخلفياتــه )الفكريــة والدينيــة والسياســية....(، وأشــكاله، وأســبابه، وأدواتــه )الداخليــة 

منهــا والخارجيــة(، وتتضمــن عــرض أهــم حــاالت الصــراع القائمــة فــي المنطقــة، والمعالجــات الوقائيــة لقطــع الطريــق أمــام موجــات 

الصراعــات مســتقباًل، كمــا تطــرح أهــم األطــر الحاكمــة لمســتقبل الصــراع بالمنطقــة العربيــة، خاصــة مــا يتعلــق بإمكانيــة ظهــور 

عوامــل جديــدة قــد تســهم فــي زيــادة حــدة الصــراع الداخلــي فــي العالــم العــرب.
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دول الخليج العربي ..
مسارات الصعود في المؤشرات 

العالمية 2019 – 2020 م 

إعداد
سهام الدريسي

عدد الصفحات
(126)

تناولــت الدراســة دول الخليــج العربــي فــي أبــرز المؤشــرات العالميــة للعــام 2019- 2020 مــن خــالل البحــث فــي أكثــر مــن عشــرة مؤشــرات عالميــة 

تتســم بالمصداقية والموضوعية والدقة العلمية، من أبرزها مؤشــر برتلســمان، وتقرير التنمية البشــرية، ومؤشــر الرخاء لمؤسســة ليقانوم، ومؤشــر 

االبتــكار العالمــي، وغيرهــا مــن مؤشــرات 2019. وبهــدف اإللمــام بمختلــف أبعــاد الموضــوع البحثــي، فقــد تناولــت مختلف آليات تجميــع المعلومات 

وتحليلهــا مــن طــرف المؤسســات الدوليــة التــي بدورهــا تســتبطن مســتويات عاليــة مــن الهيمنــة المعرفيــة والماليــة عالميــًا. كذلــك، ســعت الدراســة 

لتقديــم العوامــل والسياســات التــي مكنــت أغلــب دول الخليــج مــن التموقــع فــي المراتــب األولــى عالميــًا، بجانــب اســتقراء التحديــات والمعوقــات. 

وحــددت الدراســة شــروط ومعاييــر التقييــم لــدى مختلــف مؤشــرات الدولــة المختــارة، والتــي تحظــى بثقــة صنــاع القــرار والمراكــز البحثيــة واإلعــالم 

حــول العالــم؛ مــن خــالل اســتقراء االســتنتاجات العامــة حــول تموقــع دول الخليــج فــي ســبعة مجــاالت كبــرى )الحوكمــة/ الشــفافية/ اقتصــاد 

المعرفــة...(، وقــد ُكشــف عــن مظاهــر النقلــة النوعّيــة إحصائيــًا بجانــب عــرض إجمالــي ومقــارن بيــن مختلــف دول الخليــج العربــي.   
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إعداد
مصطفى الحباب

عدد الصفحات
(170)

فن الحكم 
تهذيب لكتاب تسهيل النظر وتعجيل 

الظفر لإلمام الماوردي الشافعي

إن كتــاب )تســهيل النظــر وتعجيــل الظفــر( نــص عالــي المســتوى ذو رصانــة، مــن العمــل التحليلــي السياســي االجتماعــي، ســرعان 

مــا تصــل إلــى عمــق الخبــرة السياســية فيــه فتعجــب ببعــض األفــكار الواقعيــة التــي تناســب عصرنــا، وكأنــه أحــد كبــار خبــراء العمــل 

السياســي.

إال أن اإلمــام المــاوردي كتبــه لتلــك الحقبــة الزمنيــة، ولذلــك وردت فيــه بعــض العيــوب المنهجيــة؛ مــن اســتطرادات خارجــة عــن 

مــدى الحاجــة، ونقــوالت وأمثلــة طويلــة لفكــرة فرعيــة، فــكان ال بــد مــن عمليــة تهذيبيــة لهــذا النــص العميــق وفــق طريقــة موزونــة 

منهجيــًا فــي االختصــار واإلبقــاء تكــون سلســة وقريبــة مــن الجميــع.

يته )فن الُحكم( ليطرق هذا االسم البسيط القارئ، ويكون مباشرًا للمضمون الذي قصده الماوردي رحمه الله. وقد سمَّ



2.  اإلصدارات الفكرية:
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إعداد
 محمد عبد الفتاح حليقاوي

عدد الصفحات
(162)

المثقفون العرب .. دراسة 
في الحاالت واألدوار

تناولــت الدراســة دول الخليــج العربــي فــي أبــرز المؤشــرات العالميــة للعــام 2019-2020 مــن خــالل البحــث فــي أكثــر مــن عشــرة مؤشــرات عالميــة 

تتســم بالمصداقيــة والموضوعيــة والدقــة العلميــة، مــن أبرزهــا مؤشــر برتلســمان، وتقريــر التنميــة البشــرية، ومؤشــر الرخــاء لمؤسســة ليقانــوم، 

ومؤشــر االبتــكار العالمــي، وغيرهــا مــن مؤشــرات 2019. وبهــدف اإللمــام بمختلــف أبعــاد الموضــوع البحثــي، فقــد تناولــت مختلــف آليــات تجميــع 

المعلومــات وتحليلهــا مــن طــرف المؤسســات الدوليــة التــي بدورهــا تســتبطن مســتويات عاليــة مــن الهيمنــة المعرفيــة والماليــة عالميــًا. كذلــك، 

ســعت الدراســة لتقديم العوامل والسياســات التي مكنت أغلب دول الخليج من التموقع في المراتب األولى عالميًا، بجانب اســتقراء التحديات 

والمعوقــات. وحــددت الدراســة شــروط ومعاييــر التقييــم لــدى مختلــف مؤشــرات الدولة المختــارة، والتي تحظى بثقة صناع القــرار والمراكز البحثية 

واإلعــالم حــول العالــم؛ مــن خــالل اســتقراء االســتنتاجات العامــة حــول تموقــع دول الخليــج فــي ســبعة مجــاالت كبــرى )الحوكمــة/ الشــفافية/ 

اقتصــاد المعرفــة...(، وقــد ُكشــف عــن مظاهــر النقلــة النوعّيــة إحصائيــًا بجانــب عــرض إجمالــي ومقــارن بيــن مختلــف دول الخليــج العربــي.   
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إعداد
سعد القحطاني وعاتق جار اهلل
 وسهام الدريس وأحمد الجالد 

عدد الصفحات
(302)

التحول المدني في 
السعودية .. دراسة في 

المقومات والمستقبل

تبحــث هــذه الدراســة الوضــع القائــم لمؤسســات المجتمــع المدنــي الســعودي، واآلليــات المنظمــة للمؤسســات الحاليــة، والتشــريعات 

ســة، ومــدى إحاطتهــا بــاألدوار المطلوبــة مــن هــذه المؤسســات، ومالءمتهــا للتطــورات الحاصلــة فــي المجتمــع. المؤسِّ

وترمــي الدراســة إلــى إيجــاد إطــار عصــري ومتطــور لمؤسســات المجتمــع المدنــي؛ مــن خــالل عقــد مقارنــات مــع تجــارب ناجحــة لبعــض 

دول الخليــج العربــي، وتحديــد األدوار الغائبــة فــي منظومــة المجتمــع المدنــي فــي الســعودية، إلــى جانــب طــرح مقاربــات ُتعنــى بتطوير 

ــل الــدور الشــعبي وتزيــد مــن اســتقالليته. أداء هــذه المؤسســات، والترغيــب فــي مأسســة المجتمــع الســعودي وفــق آليــات تفعِّ
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إعداد
محمد يتيم

عدد الصفحات
(116)

في منهج التغيير الحضاري

تتنــاول هــذه الدراســة عــددًا مــن الجوانــب المتعلقــة بالتغييــر الحضــاري ودور اإلنســان فيــه، والتصــور اإلســالمي والغربــي لإلنســان، 

ج علــى دراســة الخطــاب اإلســالمي ومــا يتعلــق بــه؛  وتعقــد مقارنــة بيــن قانــون الــروح وقانــون الجســد فــي التغييــر الحضــاري وتعــرِّ

كمنطــق العصــر والتوجيــه الفكــري وعمليــة اإلنقــاذ والســلطة والمشــاركة والديمقراطيــة، مســتفيضة فــي الحديــث عــن الحركــة 

اإلســالمية مــن الداخــل، واألبعــاد المغيبــة فــي تحليــل ظاهــرة الحركــة اإلســالمية؛ كالبعــد الدينــي والتاريخــي والتجديــدي، إضافــة 

إلــى رؤيــة حركــة التوحيــد واإلصــالح المغربيــة للفكــر الديمقراطــي.
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إعداد
  فيصل أمين البقالي

عدد الصفحات
(102)

من أجل رؤية فكرية جديدة 
.. تساؤالت في المشروع 

اإلسامي

تســتعرض هــذه الدراســة عــددًا مــن التســاؤالت المتعلقــة بالمشــروع اإلســالمي، ســواء تلــك التــي تعتــرض علــى المشــروع اإلســالمي؛ 

كســؤال األمــة واإلنســانية والمجتمــع، أو تلــك المتعلقــة بالمشــروع نفســه؛ كســؤال المنهــج واالنتمــاء والتنظيــم.

وجــاءت هــذه الدراســة اســتئنافًا لمــا انقطــع فــي غمــار المســتجدات التــي عرفتهــا الســاحة السياســية والثقافيــة والحركيــة عربيــًا 

وعالميــًا، وعيــًا بالمــآزق التــي ال تنكــر، والعوائــق التــي ال تغفــل، ومــا يســتوجبه ذلــك مــن ضــرورة النظــر فــي أســبابها، والرجــوع بالســؤال 

والنقــد علــى أربابهــا.
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عدد الصفحات
(194)

سؤاالت في المنهج .. 
مقاربات أصولية وفكرية 

إلشكاالتنا المعاصرة

تحــاول هــذه الدراســة اإلجابــة عــن عــدد مــن األســئلة المتعلقــة بالمنهــج فــي الخطــاب الدينــي، ومنهــا ســؤال التجديــد وســؤال 

التفكيــر النقــدي ومــدى عالقتــه بالجــدل األصولــي، وكــذا التســاؤالت المتعلقــة بالفهــم والممارســة والعلمانيــة والتاريــخ واألخــالق 

والدولــة والطائفــة، وســؤال الزمــان وســؤال المــكان، إضافــة إلــى تســاؤالت العقــل العربــي عــن األحــداث التــي تصيبــه؛ كيــف 

يفهمهــا؟ وكيــف يتعامــل معهــا؟ وكيــف يتفــادى آثارهــا؟ وغيرهــا مــن التســاؤالت.

وتناقش الدراسة كذلك سبل إصالح المؤسسات الدينية؛ كالمؤسسة القضائية ومؤسسة الفقه واالجتهاد.
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آراء جديدة في العلمانية 
والدين والديمقراطية

تبحــث هــذه الدراســة فــي قضايــا العلمانيــة واإلســالم والديمقراطيــة، وتتنــاول العلمانيــة مــن الزاويــة النظريــة، والتنقيــب عــن داللتهــا 

اللغويــة والفكريــة بالغــة التشــعيب؛ مــن خــالل الرجــوع إلــى أهــم مصادرهــا وألمــع منظريهــا فــي العصــر الحديــث، وتتنــاول العلمانيــة 

بصفتهــا ظاهــرة تاريخيــة اجتماعيــة، ومــدى تنوعهــا. وتبيــن الدراســة عالقــة العلمانيــة باإلســالم، ومواطــن التوافــق والتعــارض بينهمــا، 

وتقــدم قــراءة فــي حركــة العلمنــة فــي اإلســالم، ثــم تبحــث فــي الديمقراطيــة الجوهريــة واإلجرائيــة وعالقــة العلمانيــة بالديمقراطيــة.

إعداد
 رفيق عبد السالم

عدد الصفحات
(292)
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إعداد
سعد الدين العثماني

عدد الصفحات
(204)

في فقه الدين والسياسة

تناقــش هــذه الدراســة عــددًا مــن المســائل المتعلقــة بفقــه الديــن والسياســة، وخصوصــًا مــا يتعلــق بعلــم أصــول الفقــه والفقــه 

المقاصــدي والســنة، وعالقــة هــذه األبــواب بالحيــاة عمومــًا وبالسياســة علــى وجــه الخصــوص. وتتنــاول الدراســة كذلــك مــا يتعلــق 

بالتــراث والتجديــد، وواقــع اإلســالميين المعاصــر ومفاهيمهــم، كمــا تناقــش الفــرق بيــن أحــكام )الديــن(، وهــو مــا كان مطلوبــًا 

)لمصالــح اآلخــرة(، وأحــكام السياســة التــي تدخــل ضمــن مــا هــو مطلــوب )لمصالــح الدنيــا(، وتخضــع لرؤيــة الديــن العامــة لإلنســان 

وللمجتمــع، وتلتــزم بمبادئــه وأخالقــه وإطــاره العــام.
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المجتمع المدني السعودي 
.. المامح واألدوار

تســعى هــذه الدراســة إلــى إلقــاء نظــرة معمقــة علــى مفهــوم المجتمــع المدنــي؛ بــدءًا مــن ســياقه التاريخــي والمعرفــي فــي الغــرب، 

وصــواًل إلــى انتقالــه إلــى العالــم العربــي، وبالتحديــد المملكــة العربيــة الســعودية. وترصــد الدراســة واقــع المجتمــع المدنــي ومكوناتــه، 

ــا الرئيســة التــي تشــغله، والمســتهدفات التــي يضعهــا القائمــون عليــه، وكذلــك المســتهدفات التــي يــرى المتحمســون لــه  والقضاي

ة  ــي وبعــض األطــر السياســيَّ ــن المجتمــع المدن ــادل بي ــر المتب ــك تناقــش هــذه الدراســة التأثي ــى ذل ضــرورة اضطالعــه بهــا. عــالوة عل

ة، الداخليــة والخارجيــة، ومــن بينهــا مــدى ارتباطــه بالخــارج، وعالقتــه باألطــراف الدينيــة والقــوى  ة وغيــر الرســميَّ ــة الرســميَّ والدينيَّ

االجتماعيــة الفاعلــة فــي المملكــة، وفــي الوقــت نفســه تحــاول الدراســة أن ترصــد تأثيــرات نشــاط المجتمــع المدنــي فــي المجتمــع 

الســعودي وعاداتــه وتقاليــده.

إعداد
 ممدوح الشيخ وسعد القحطاني

عدد الصفحات
(157)
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إعداد
علي جبلي و مطهر الصفاري و أحمد الصباغ

عدد الصفحات
(271)

الديمغرافيا السعودية .. 
التحوالت والمستقبل 

تتنــاول الدراســة الخريطــة الديمغرافيــة للســعودية، وتشــمل نظــرة عامــة عن ســكان المملكة، وعرض التنوعــات الدينية والمذهبية، 

وأماكــن وجودهــا، والمشــتركات مــع الجــوار، باإلضافــة إلــى بســط الحديــث عــن التكوينــات القبليــة والحاضــرة المدنيــة، وعــرض 

الخصائــص المناطقيــة ثقافيــًا واجتماعيــًا.

وتتنــاول الدراســة كذلــك بعــض القضايــا والملفــات المالزمــة لتطــور المجتمع الســعودي والمتأثــرة بالديمغرافيا؛ كقضايــا المواطنة 

والطائفيــة والحساســية المناطقيــة والبــدون، واألعــراق الموجــودة في المملكــة كالروهينغا وغيرهم.

تحــاول الدراســة مناقشــة هــذه القضايــا فــي إطــار رؤيــة تدعــو الســتثمار هــذا التنــوع، وإدارٍة تعدديــة لهــذا الخليــط الدينــي والثقافــي 

تضمــن تناغمــه وتطوره.
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الحالة الدينية في 
السعودية .. المنطلقات 

والتحوالت

ــة  ــة تاريخيــة ومفاهيميــة وواقعيــة للحال َتهــِدف هــذه الدراســة التــي أعدهــا مركــز الفكــر االســتراتيجي للدراســات، إلــى تقديــم مقارب
الدينيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، مــن خــالل بيــان األهميــة الدينيــة لبــالد الحرميــن، والجــذور الدينيــة التأسيســية للدولــة 
م قــراءة للمقاربــات الكالســيكية والمعاصــرة للمذهــب الوهابــي لمســائل إدارة الشــأن السياســي والحكــم، إضافــة  الســعودية، كمــا ُتقــدِّ
إلــى مناقشــة واقــع التديــن الســعودي وخصائصــه، وبيــان أهــم الفاعِليــن الرســميين وغيــر الرســميين للمشــهد الدينــي فــي الســعودية، 
والعالقــة بينهــم وبيــن النظــام والمجتمــع، وحــاالت تفاعــل الظاهــرة الدينيــة مــع األنســاق األخــرى السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة، 
وأبــرز التحديــات التــي تواجــه االســتثنائية الدينيــة الخاصــة فــي المملكــة، ســواء تلــك المرتبطــة بالجانــب السياســي، كالحريــات العامــة 
والخاصــة والتنــوع المذهبــي، أو المرتبطــة بالجانــب الثقافــي كســؤال التجديــد والتحديــث واالبتعــاث الثقافــي، أو فيمــا يتعلــق بالقضايــا 

االجتماعيــة، كمظاهــر اإلســراف والتعصــب الرياضــّي والقبيلــة والموقــف مــن المــرأة، إضافــة إلــى التحديــات الخارجيــة المختلفــة.

إعداد
علي جبلي وسهام الدريسي و أحمد الصباغ

عدد الصفحات
(280)
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إعداد
إلهام الحدابي ومطهر الصفاري
وسهام الدريسي و أحمد الصباغ

عدد الصفحات
(325)

كيف يفكر الغرب ؟ 
دراسة تحليلية في مراكز 

األبحاث الغربية

تقــدم هــذه الدراســة قــراءات مــن داخــل الواقــع البحثــي الغربــي،  فــي معايشــته ألغلــب المتغّيــرات للعديــد مــن الدراســات 

والمنشــورات التــي تعكــس فــي مضامينهــا األشــكال الجديــدة المعتَمــدة لــدى القــوى الدوليــة لتطويــع اإلنتــاج الفكــري البحثــي 

ــة،  ــة العميقــة، والمقــوالت السياســية واأليديولوجي ــالت، والدول ــل: التموي بة، مث ــا أخــرى متشــعِّ ــح قضاي كقــّوة ناعمــة، كمــا تفت

وشــرعنة الهيمنــة الغربيــة علــى المنطقــة العربيــة، وغيرهــا مــن األجنــدات ›الخفيــة‹، إضافــة إلــى أن الدراســة تســعى فــي فصولهــا 

إلــى منــح المتلقــي العربــي )القــارئ/ صانــع القرار/اإلعالمــي...( قــراءة لمضاميــن المراكــز البحثيــة الغربيــة الرائــدة دوليــًا وتمّثالتهــا 

حــول قضايــا المنطقــة العربيــة )الربيــع العربــي/ واإلســالميين/ وتغييــر األنظمــة/ والديمقراطيــة...(؛ بتفكيــك مقاصدهــا وخلفياتهــا، 

والتفكيــر فــي أجنداتهــا.



3.  التيارات:
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السعوديون الشيعة .. 
الفكرة واإلشكاالت 

تقــدم هــذه الدراســة شــرحًا تفصيليــًا عــن شــيعة المملكــة العربيــة الســعودية؛ مــن حيــث الجغرافيــا والتاريــخ والثقافــة، وتفاعــالت 

هــذه األبعــاد فيمــا بينهــا، وتتنــاول كذلــك طبيعــة العالقــات بيــن الشــيعة والدولــة الســعودية فــي أطوارهــا المتعاقبــة مــن جهــة، 

والشــيعة والحكومــة اإليرانيــة مــن جهــة أخــرى.

ــا  ــرأي العامــة، والتغطيــة اإلخباريــة لإلعــالم الشــيعي الســعودي إزاء اآلخــر اإلســالمي، وقضاي وتقــدم الدراســة حالــة اتجاهــات ال

ــارة خــالل عــام 2014. المملكــة بعــد 2011، مــع تحليــل مضمــون نمــاذج مــن مــواد صحفيــة وإعالميــة منشــورة فــي مصــادر مخت

إعداد
 مصطفى الحباب وممدوح الشيخ ويحيى صهيب

 وأكرم خميس وحسين معلوم وعبد الوهاب عيسى

عدد الصفحات
(318)
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إعداد
 نجالء مكاوي ومحمد محمود

 السيد وهيثم سمير

عدد الصفحات
(306)

تنظيم الدولة.. دراسة 
تحليلية في بنية الخطاب 

تهــدف الدراســة إلــى رصــد المشــروع السياســي والفكــري لتنظيــم )الدولــة(، وتحليــل خطابــه اإلعالمــي مــن خــالل تحليــل كيفــي وكمــي 

ــل شــبكة  ــك تحلي ــة المختلفــة، وكذل ــة والسياســية، ووســائله اإلعالمي ــه الفكري ــم فــي أدبيات للمــواد المختلفــة التــي قدمهــا التنظي

المؤسســات اإلعالميــة التابعــة والمتعاطفــة، ومحتواهــا. كذلــك فقــد ناقشــت أهــم التحليــالت التــي تتعلــق بتنظيــم الدولــة )داعــش( 

فــي الدراســات العربيــة والغربيــة، محاِولــة االقتــراب مــن وجهــة النظــر األكاديميــة الغربيــة نحــو التنظيــم، وما هي األطروحــات المختلفة 

الموصــى بهــا- فيمــا يتعلــق بمواجهــة التنظيــم أو احتوائــه- فــي أوراق السياســات المقدمــة للمؤسســات التنفيذيــة الحكوميــة الغربيــة 

وغيرها.
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حزب العدالة والتنمية 
التركي.. دراسة في الفكرة 

والتجربة

تبحــث هــذه الدراســة منهجيــة حــزب العدالــة والتنميــة التركــي وإدارتــه للتحــوالت الداخليــة والخارجيــة، مســتعرضة هيكليــة الحــزب 

اإلداريــة وُأطــره التنظيميــة وقنــوات التواصــل بينهــا، ومراكــز وآليــة اتخــاذ القــرار فيــه. وتكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي تحليــل آليــة 

تعاطــي حــزب العدالــة والتنميــة مــع التحديــات التــي حالــت دون نجــاح المحــاوالت الســابقة خــالل القــرن الماضــي.

وقــد أجــرى فريــق البحــث مقابــالت مباشــرة مــع عــدد مــن قــادة الحــزب وصنــاع القــرار فيــه، فضــاًل عــن تحليــل مضمــون خطــاب 

الحــزب لإلجابــة عــن التســاؤل المركــزي: كيــف تــم ذلــك؟ بعيــدًا عــن المبالغــة فــي ســرد األرقــام، أو التقليــل مــن حجــم اإلنجــازات 

ــا. والتحــوالت االســتراتيجية التــي شــهدتها تركي

إعداد
محمد إلهامي وعماد قدورة

 ويحيى صهيب وعاتق جار اهلل 

عدد الصفحات
(332)
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إعداد
 عاتق جار اهلل وسعد القحطاني

 ورائد الحامد وسهام الدريسي

عدد الصفحات
(284)

األذرع المسلحة اإليرانية في 
المنطقة العربية

تتنــاول هــذه الدارســة أهــم المليشــيات الشــيعية اإليرانيــة التــي تتحــرك فــي الفضــاء العربــي، معّرفــة بهــا، وبنشــأتها، ومراحــل تطورهــا، 
ومنطلقاتهــا العقديــة والفكريــة، وهيكلتهــا التنظيميــة، وإمكاناتهــا العســكرية، ومصــادر تســليحها الداخليــة والخارجيــة، وتحديــدًا 
اإليرانيــة. وتعــرج أيضــًا علــى أبــرز المعــارك التــي خاضتهــا هــذه التنظيمــات المســلحة، وانعكاســاتها علــى دولهــا سياســيًا ومجتمعيــًا، وما 
يجــب علــى الحكومــات حيالهــا الحتــواء مخاطرهــا، والحــد مــن انــزالق غيرهــا مــن الحــركات الشــيعية نحــو العنــف والتوظيــف اإليرانــي.

وتســعى هــذه الدراســة إلــى فهــم تحــوالت المكونــات الشــيعية فــي المنطقــة العربيــة إلــى مرحلــة التســلح المنظــم، ولفــت انتبــاه 
دول الخليــج التــي تعيــش فيهــا أقليــات شــيعية لمنــع مثــل هــذا التحــول داخــل المجتمعــات الشــيعية. وتركــز علــى دور فيلــق القــدس 
الــذي يمثــل الــذراع الخارجيــة للحــرس الثــوري اإليرانــي، وارتباطــه بالمليشــيات الشــيعية، ودوره فــي تغذيــة الصراعــات الطائفيــة، وَمــن 

هــم أبــرز قادتــه.



4.  دراسات استطالعية
وتقارير وأبحاث:   
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كيف يفكر السعوديون؟ .. 
أولويات واهتمامات

ــة، وكيــف  ــة اليومي وهــي دراســة اســتطالعية تهــدف إلــى كشــف آراء عــدد مــن الســعوديين فــي المجــاالت المعيشــية واالجتماعي
يتعامــل الســعوديون مــع اختياراتهــم فــي الحيــاة وســبل عيشــهم، وتســعى كذلــك إلــى عــرض كيفيــة تفكيــر الســعوديين فــي عــدد مــن 

الملفــات الداخليــة، واهتماماتهــم المتعلقــة بقضايــا سياســية واجتماعيــة متعــددة.
وقــد تكونــت هــذه الدراســة مــن مجموعــة مــن األســئلة التــي تناولــت األولويــات واالهتمامــات التــي تشــغل تفكيــر الســعوديين، 
والقضايــا المحليــة التــي يوليهــا الســعوديون أهميــة داخــل مجتمعهــم، إلــى جانــب أهــم القضايــا العربيــة والعالميــة التــي تدخــل فــي 

ــز اهتمامهــم، وكيــف يفضــل الســعوديون قضــاء وقــت فراغهــم؟ وأيــن؟ حي
كمــا اســتعرضت الدراســة مجــاالت القــراءة لــدى الســعوديين، والكيفيــة التــي يفضــل بهــا الســعوديون التصــرف فــي األمــوال الفائضــة 

لديهــم، ومجــاالت االســتثمار وقطاعــات العمــل المفضلــة لديهــم.

إعداد
 وحدة استطالع الرأي بالمركز

عدد الصفحات
(104)
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عدد الصفحات
(577)

تقرير مؤسسة برتلسمان 

وهــو عبــارة هــو مجموعــة مــن التقاريــر الُقْطريــة المنفصلــة التــي ترصــد التطــّورات السياســية داخــل دول المنطقــة، متناِولــة أغلــب 

التحــّوالت االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تحققــت مــا بعــد 2011. ويعــرض مؤشــر برتلســمان -الــذي تولــى المركــز ترجمتــه مــن اللغــة 

اإلنكليزيــة إلــى اللغــة العربيــة- التحــّول إلــى االســتراتيجيات التــي اتبعتهــا الحكومــات إلدارة الحكــم؛ مــن خــالل منهجيــة بحــث تقــوم 

ــات  ــات الكميــة والكيفيــة، وإعــادة تحليلهــا حســب تطّورهــا التاريخــي؛ إذ رصــد معهــد برتلســمان بيان باألســاس علــى تجميــع البيان

مؤشــرات التحــّول لــدى 129 بلــدًا مــن كّل القــارات فــي ســنة 2016، وقــد ترجــم )مركــز الفكــر االســتراتيجي للدراســات( التقاريــر 

القطريــة المفصلــة لـــ 10 دول مــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، التــي جــرى العمــل عليهــا بيــن فبراير/شــباط 2013 

ويناير/كانــون الثانــي 2015.
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مشروع الباحث السياسي 

تســعى هــذه المجموعــة التطويريــة البحثيــة )مشــروع الباحــث السياســي(، إلــى إرشــاد الشــباب الباحثين والمثقفين إلى إتقــــان الصنعــــة 

ــة، فحينمــا تســتعرض الجــزء األول المتخصــص فــي تقنيــات البحــث السياســي فهــو يســاعدك علــى الكتابــة بمنهجيــة علميــة،  البحثيـــ

تــدرك أصــول كتابــة األبحــاث بشــكل عــام والبحــث السياســي بشــكل خــاص. ثــم ننقلــك إلــى جــادة توصلــك إلــى تعميــق البحــث المعرفــي 

الفكــري لتتعــرف علــى حرفــة كتابــة تقديــر الموقــف الــذي يــدرس قضيــة أو ظاهــرة معينــة ثــم النظــر فــي شــكلها المســتقبلي. وفــي 

الجــزء الثالــث مــن المجموعــة نوصيــك بالتأنــي والتركيــز؛ فأنــت أمــام ُصلــب المشــروع أو الجوهــر؛ وهــو التحليــل السياســي وحينمــا 

تتقــن التحليــل السياســي يــؤذن لــك بالدخــول إلــى عالــم البحــث والتحليــل وحتــى االستشــراف، ويكــون اســتيعاب الجــزء الرابــع مــن هــذا 

المشــروع ســهاًل للغايــة، وهــو مكمــل وأساســي لتشــكيل عقليــة الباحــث السياســي وهــو الــذي يســمى تحليــل المضمــون.

إعداد
 وحدة الدراسات واألبحاث

عدد األجزاء
(4)



5.  الدراسات:   



47

إعداد
صالح بن محمد الخثالن

عدد الصفحات
(96)

الدين والسياسة الخارجية 
الروسية

تناقــش هــذه الدراســة حضــور الديــن فــي السياســة الخارجيــة الروســية، وأســباب ذلــك، وكيــف تتحــرك الكنيســة خارجيــًا، وتفســير 

السياســة الروســية تجــاه ســوريا فــي ضــوء ذلــك، معتمــدة علــى بيانــات وتصريحــات وأخبــار الكنيســة الروســية األرثوذكســية، وكذلــك 

المســؤولين الــروس، التــي تكشــف أن دور الكنيســة ال يقتصــر علــى مجــرد توظيــف سياســي للورقــة الدينيــة لكســب الدعــم للسياســة 

الخارجيــة، بــل يتعــدى ذلــك إلــى كونــه مؤثــرًا ال يقــل أهميــة عــن بقيــة االعتبــارات األخــرى التــي تحــرك السياســة الروســية. وفــي الختــام 

تقــدم الدراســة موجــزًا عــن العالقــة بيــن الكنيســة والسياســة الروســية خــالل ثــالث مراحــل مــن التاريــخ الروســي.
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اإلعام اإللكتروني ودوره 
في الصراعات الدولية

تتنــاول الدراســة عصــر المعلوماتيــة والثــورة اإللكترونيــة الجديــدة، وتأثيــر اإلعــالم اإللكترونــي فــي الــرأي العــام، كمــا تناقــش مــدى 

انتشــار وتفاعــل العالــم العربــي مــع الثــورة اإللكترونيــة، ودور اإلعــالم فــي الصراعــات اإلقليميــة، وكــذا دور مواقــع التواصــل 

االجتماعــي فــي الدبلوماســية السياســية، وتحــول اإلعــالم اإللكترونــي لقــوة ناعمــة مهيمنــة، والتغييــرات التــي نتجــت عــن توســع 

اســتخدام منصــات اإلعــالم اإللكترونــي ســواء مــن قبــل الــدول والمؤسســات الكبــرى أو التنظيمــات واألفــراد.

إعداد
وحدة الدراسات واألبحاث

عدد الصفحات
(75)



6.  األوراق السياسية:   
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إعداد
 وحدة الدراسات واألبحاث

عدد الصفحات
(60)

الحوثيون.. الحقيقة 
العسكرية ومصادر الدعم 

تتنــاول الدراســة التعريــف بالحوثييــن، وتوضيــح اإلطــار التنظيمــي والمفاهيمــي للحركــة مــن خــالل رصــد خريطتهــم الداخليــة؛ مــن 

حوثييــن عقائدييــن ومناصريــن وحلفــاء وأتبــاع ومرتزقــة. وحاولــت الدراســة كذلــك اإلجابــة عــن التســاؤالت اآلتيــة: ما طبيعــة العالقة 

التــي باتــت تربــط جماعــة الحوثــي بإيــران وكل مــن الرئيــس الســابق علــي عبــد اللــه صالــح؟ ومــا الحجــم الحقيقــي لقوتهم العســكرية؟

ف الدراسة بأهم أفكارهم ومعتقداتهم، ومصادر القوة ونقاط الضعف لديهم. وتعرِّ
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مراكز صنع القرار بإيران.. 
المحددات والتوجهات 

تتنــاول هــذه الدراســة الخلفيــة التاريخيــة لمراكــز صنــع القــرار بإيــران، واالهتمــام الــذي حظيــت بــه قبــل الثــورة اإليرانيــة، والتعثــر الــذي 

رافــق ذلــك حتــى بدايــة رئاســة خاتمــي، الــذي َأولــى مراكــز األبحــاث أهميــة بالغــة حتــى أصبحــت المســؤولة عــن صنــع القــرار اإليرانــي. ثــم 

تســتعرض عــددًا مــن المراكــز البحثيــة وعالقتهــا بصنــع القــرار اإليرانــي؛ كمركــز دراســات رئاســة الجمهوريــة، ومركــز دراســات البرلمــان، 

ومعهــد دراســات وزارة الخارجيــة الــذي يتكــون مــن تســع وحــدات بحثيــة تنطــوي علــى األولويــات اإليرانيــة الرســمية فــي دراســة 

الملفــات الدوليــة. وناقشــت الدراســة أيضــًا توجهــات المراكــز البحثيــة الخارجيــة.

إعداد
 محمد محسن أبو النور

عدد الصفحات
(60)
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إعداد
 وحدة الدراسات واألبحاث

عدد الصفحات
(102)

الدولة العميقة في اليمن

تتنــاول هــذه الدراســة ماهيــة الدولــة العميقــة عمومــًا، ومــن يقــف علــى رأســها فــي اليمــن علــى وجــه الخصــوص، وعالقــة الدولــة 

العميقــة فــي اليمــن بالمبــادرة الخليجيــة والعدالــة االنتقاليــة. وتناولــت الدراســة بالبحــث أدوات الدولــة العميقــة فــي اليمــن، التــي 

ســعت مــن خاللهــا إلــى إعاقــة أعمــال الحكومــة ومحاولــة إســقاطها، مســتخدمة المؤسســات المدنيــة والعســكرية التــي مــا زالــت 

تحــت ســيطرتها. ثــم تطرقــت إلــى مســارات الصــراع الداخلــي فــي اليمــن ونتائجــه، والموقــف اإلقليمــي والدولــي حيــال ذلــك.



53

واقع سنة العراق 
ومستقبلهم في ظل 

تنافس القوى اإلقليمية

تناقــش الدراســة مــا يعانيــه ُســنة العــراق منــذ الغــزو األمريكــي عــام 2003 مــن تهميــش واضــح فــي كل الجوانــب؛ السياســية 

واالجتماعيــة واالقتصاديــة، قادتــه األحــزاب والجماعــات الشــيعية بدعــٍم مطلــٍق مــن إيــران بهــدف القضــاء علــى أهــل الســنة، وذلــك 

بتنفيــذ عمليــات االغتيــال والتهجيــر واالعتقــال المنظمــة، ومحاولــة تغييــر ثقافــة الســكان عــن طريــق تغييــر المناهــج الدراســية فــي 

المــدارس والجامعــات، بمــا يضمــن بنــاء جيــل محمــٍل بالعقائــد واألفــكار اإلماميــة االثنــا عشــرية، ومــا قابــل ذلــك مــن تقاعــس عربــي 

وإقليمــي ودولــي، وضعــف وتشــرذم واضــح اعتــرى أهــل الســنة فــي العــراق. ثــم ُتعــرج علــى تطــورات المشــهد بعــد ســيطرة تنظيــم 

الدولــة )داعــش( علــى معظــم المناطــق العربيــة الســنية فــي شــمال العــراق وغربــه، وما تاله من تشــكيل ما ســمي )الحشــد الشــعبي(، 

لتتشــكل بذلــك ميليشــيا شــيعية خارجــة عــن ســلطة الدولــة وخاضعــة للســلطة الشــيعية اإليرانيــة.

إعداد
وحدة الدراسات واألبحاث

عدد الصفحات
(60)
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إعداد
ناصر محمد علي الطويل

عدد الصفحات
(70)

مستقبل اليمن بعد سيطرة 
الحوثيين على السلطة في 

صنعاء 

تناولــت هــذه الدراســة مســتقبل اليمــن بعــد ســقوط صنعــاء وعــدد مــن مؤسســات الدولــة والمحافظــات بيد الحوثييــن، وتتبعت 

مســار التطــورات التــي أوصلــت اليمــن إلــى الوضــع الراهــن، ورصــدت العوامــل التــي ســهلت اســتيالء الحوثييــن علــى الســلطة، 

دهــم؛ بهــدف ضمــان مواجهتهــم لتنظيــم القاعــدة. وعرضــت الدراســة كذلــك  ودور السياســة األمريكيــة الكبيــر فــي تســهيل َتمدُّ

العوامــل الحاكمــة التــي علــى ضوئهــا ســيتحدد مســتقبل اليمــن، فرســمت أربعــة ســيناريوهات لذلــك؛ أولهــا يــرى أن اليمــن يتجــه 

نحــو نمــوذج ثبــات المركزيــن المتنازعيــن، واآلخــر يرجــح الحــرب المفضيــة إلــى التشــظي، والثالــث يميــل إلــى إمكانيــة بنــاء توافــق 

وإن ظــل مرحليــًا، والســيناريو األخيــر يرجــح أن يتكــرر مــا حــدث بصنعــاء فــي عــدن وبقيــة المحافظــات، بحيــث يتمكــن الحوثيــون 

مــن الســيطرة علــى الســلطة فــي البــالد.
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الداخل السعودي وفرص 
اإلصاح السياسي 

تعــرض الدراســة تاريــخ اإلصــالح السياســي فــي الســعودية، وكيفيــة تطــور المؤسســات السياســية فــي المملكــة، وأهــم اللحظــات 

ــر واإلصــالح، وكيــف تعاملــت الحكومــة الســعودية مــع  ــة، التــي وفــرت مناخــًا مناســبًا نحــو التغيي ــة الحديث التاريخيــة فــي عمــر الدول

ــة، ورد فعــل الحكومــة تجاههــا. ــرز المطالــب اإلصالحي ــة، وأب ــداءات اإلصــالح المجتمعي ــم تنتقــل الدراســة لمناقشــة أهــم ن ذلــك، ث

وتتحــدث الدراســة أيضــًا عــن كيفيــة تأثــر مطالــب اإلصــالح بنمــو ظاهــرة العنــف، وعــن أهــم الملفــات الراهنــة والمؤثــرة فــي سياســة 

الســعودية داخليــًا وخارجيــًا، وأخيــرًا تقــف الدراســة مــع الوضــع الراهــن فــي عهــد الملــك ســلمان، وكيــف ســيكون مســتقبل اإلصــالح 

السياســي فــي الســعودية.

إعداد
 وحدة الدراسات واألبحاث

عدد الصفحات
(78)
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إعداد
شفيق شقير

عدد الصفحات
(63)

السنة في لبنان التقهقر 
المذهبي والصعود الوطني 

ــني فــي لبنــان، وتناقــش واقــع الســنة وقواهــم السياســية؛ كتيــار المســتقبل  تقــدم الدراســة لمحــة تاريخيــة عــن التقهقــر السُّ

والجماعــة اإلســالمية، وأهــم نقــاط القــوة والضعــف لديهمــا.

وختمــت الدراســة بالتركيــز علــى عامليــن رئيســيين إلعــادة ترتيــب البيــت الداخلــي الســني؛ األول بنــاء تحالــف سياســي ســني يشــكل 

رافعــة ألي تصــور للنهــوض بالطائفــة الســنية بعيــدًا عــن التطــرف واإلقصــاء، والثانــي وقــف التدهــور فــي أوضــاع الطائفــة فــي لبنــان 

بخطــة قصيــرة األمــد واســتعادة الكيــان اللبنانــي واإلقليــم علــى المــدى المتوســط.
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الصوفية الوظيفية .. الفكرة 
واألدوار

ترمــي هــذه الدراســة إلــى تفكيــك أشــكال االنخــراط الفعــال والمؤثــر للعديــد مــن الطــرق الصوفيــة ومشــايخها فــي خدمــة مشــاريع 

وأجنــدات ترتبــط ارتباطــًا مباشــرًا بالمشــهد السياســي، علــى الرغــم مــن مضامينهــا الروحانيــة وانســحابها الظاهــري مــن الفضــاء العــام 

فــت هــذه الطــرق الصوفيــة كفاعــل أساســي فــي تثبيــت أو قلــب موازيــن القــوى فــي العالــم  فــي زمــن مــا بعــد الحداثــة، بحيــث ُوظِّ

اإلســالمي، خاصــة فــي أوقــات احتــداد الصراعــات حــول الســلطة؛ ِلمــا تتمّيــز بــه مــن تأثيــر عميــق فــي وجــدان المســلمين، وشــّدة 

الوظيفــي  البعــد  المســلمة. ولكشــف هــذا  الثقافــي لألغلبيــة  بالمخــزون  المجتمعــي، وارتبــاط طقوســها  النســيج  تغلغلهــا فــي 

لهــا المقدمــة الديمغرافيــة للصوفيــة، وثانيهــا تاريــخ  البراغماتــي للطــرق الصوفيــة فقــد قســمت الدراســة إلــى ثالثــة محــاور كبــرى: أوَّ

ــا ثالثهــا فهــو الصوفيــة السياســية فــي العصــر الحديــث. الفكــر السياســي الصوفــي، أّم

إعداد
سهام الدريسي

عدد الصفحات
(84)
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إعداد
سهام الدريسي

عدد الصفحات
(97)

القومية في المنطقة 
العربية .. الواقع والمستقبل

تعطــي هــذه الدراســة لمحــة عامــة عــن تيــار القوميــة العربيــة وأسســه الفكريــة واأليديولوجيــة، ثــم تتنــاول الواقــع البراغماتــي 

القومــي، واستشــراف  العروبــي  التيــار  اســتقراء مرجعيــات  الوطنيــة، مــن خــالل  الحــركات  أفولهــا وصعــود  للقوميــة، ومراحــل 

مســتقبله السياســي، ومــا ظهــر مــن عــزوف شــعبي عــن مقارباتــه، خاصــة بعــد ظهــور العديــد مــن البدائــل؛ مثــل األحــزاب السياســية 

اإلســالمية، والتنظيمــات اإلرهابيــة، إلــى جانــب تضخيــم الهوّيــة الوطنيــة. وتتلمــس الدراســة حاضــر هــذه القوميــة ومســتقبلها فــي 

ــرات الجيوسياســية الحاليــة. ظــّل إرهاصــات التغّي
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األبعاد االستراتيجية لصعود 
الدب الروسي

تناقــش هــذه الدراســة طمــوح بوتيــن إلــى اســتعادة اإلمبراطوريــة الروســية، ومؤهــالت القــوة الروســية ومحــددات سياســتها الداخلية، 

ــر هــذا الصعــود فــي دول  ــة، وأيضــًا تأثي ــات المتحــدة األمريكي ــا والوالي ــر الصعــود الروســي فــي العالقــات مــع أوروب وتســتعرض تأثي

منطقــة الشــرق األوســط ومســتقبل المصالــح االســتراتيجية فيهــا، وكــذا تأثيــره فــي الملــف األبــرز بالمنطقــة؛ وهــو الملــف المرتبــط 

بالحــرب فــي ســوريا. وتختــم الدراســة برؤيــة استشــرافية حــول حســم الصــراع بيــن روســيا وأمريــكا.

إعداد
 أحمد حسين

عدد الصفحات
(90)
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إعداد
 وحدة الدراسات واألبحاث

عدد الصفحات
(62)

أزمات االقتصاد المصري 
المتتالية.. هل تؤدي إلى 

انهيار نظام السيسي؟

تتنــاول الدراســة تــأزم األوضــاع فــي مصــر بســبب ضبابيــة برنامــج السيســي لإلصــالح االقتصــادي، مســتعرضة التطــورات االقتصاديــة 

عقــب فــرض البنــك الدولــي علــى مصــر أجنــدة إصالحــات قاســية. وتحــاول الدراســة أيضــًا مناقشــة مســألة اســتمرار الدعــم الخليجــي 

لمصــر، ثــم تختــم بمحاولــة اإلجابــة عــن ســؤال مهــم عــن تأثيــر كل هــذه األزمــات فــي مــدى اســتقرار نظــام السيســي مــن عدمــه.
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التيار اليميني في الغرب .. 
الصعود والتأثير

تناقــش هــذا الدراســة األســباب التــي أدت إلــى صعــود التيــار اليمينــي فــي الغــرب وخريطــة االنتشــار، وتأثيــر هــذا الصعــود فــي مصالــح 

الــدول العربيــة واإلســالمية، وتأثيــره فــي األقليــات والجاليــات العربيــة والمســلمة فــي الــدول الغربيــة، وتناقــش أيضــًا تأثيــر تعاظــم 

وجــود اليميــن الغربــي فــي توزانــات التحالفــات بمنطقــة الشــرق األوســط.

إعداد
 وحدة الدراسات واألبحاث

عدد الصفحات
(80)
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إعداد
وحدة الدراسات واألبحاث

عدد الصفحات
(63)

الهيئة الوطنية لمكافحة 
الفساد.. اإلجراءات المساعدة 
على ضبط االقتصاد السعودي 

تعــرض هــذه الدراســة مالمــح االقتصــاد الســعودي فــي عهــد الملــك ســلمان، وتاريــخ الهيئــة الوطنيــة لمكافحة الفســاد الســعودية 

)نزاهــة(، وتأريــخ نشــأتها، ونظــام عملهــا. كذلــك تتنــاول بالتقييــم عمــل الهيئــة مــن خــالل الممارســات المتبعــة فــي منظومــة 

عملهــا، وإنجازاتهــا، والعقبــات التــي تواجههــا، إضافــة إلــى دور الهيئــة فــي مســتقبل األداء الحكومــي الســعودي ومــا حققتــه مــن 

إنجــازات؛ أهمهــا تفعيــل عــدة آليــات الســتقبال شــكاوى مرتبطــة بفســاد مؤسســة حكوميــة وأخــرى خاصــة، وتعزيــز مجموعــة مــن 

شــا والواســطة وغيرهــا. المبــادرات المرتبطــة بتعزيــز الشــفافية، ومكافحــة الفســاد والرِّ
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الحشد الشعبي... خلفيات 
التشكيل، الدور والمستقبل

ــأت ألحــداث الموصــل 2014، حيــث فــرض  تســتعرض هــذه الدراســة أهــم مــا يمكــن أْن يعطــي صــورة واضحــة عــن الظــروف التــي هيَّ

تنظيــم الدولــة ســيطرته علــى المدينــة التابعــة لمحافظــة نينــوى ومــدن المحافظــة األخــرى، إضافــًة إلــى كثيــر مــن مــدن محافظــات 

األنبــار وصــالح الديــن وديالــى وكركــوك، وهــو الحــدث الــذي كان ســببًا فــي صــدور فتــوى المرجــع الشــيعي األعلــى علــي السيســتاني، 

المعروفــة باســم )الجهــاد الكفائــي(، وتشــكيل قــوات الحشــد الشــعبي، التــي تركــز الدراســة عليهــا مــن زوايــا عــدة؛ لتعطــي فهمــًا 

أوضــح لخلفيــات تشــكيلها، وأدوارهــا القتاليــة، والتعريــف بهــا وبعالقاتهــا مــع الفاعليــن األساســيين فــي العــراق؛ الواليــات المتحــدة 

وإيــران، مــع التركيــز علــى الــدور اإليرانــي فــي تشــكيلها، وطبيعــة ارتبــاط كل منهمــا باآلخــر، والــدور الــذي يمكــن يؤديــه الحشــد الشــعبي 

مســتقباًل.

إعداد
رائد الحامد

عدد الصفحات
(64)
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إعداد
 سهام الدريسي

عدد الصفحات
(99)

اتجاهات السياسة الخارجية 
األمريكية نحو المنطقة 

العربية.. قراءة في مضامين 
خطابات الرئيس دونالد ترامب

ــادة الرئيــس ترامــب تجــاه المنطقــة  ــد التوجهــات السياســية األمريكيــة لــإلدارة الجديــدة بقي تســعى هــذه الدراســة إلــى تحدي

العربيــة، وفهمهــا وتقييمهــا؛ وذلــك مــن خــالل تحليــل مضاميــن الخطــاب السياســي لترامــب، عقــب أشــهر قليلــة مــن دخولــه 

البيــت األبيــض. ثــم تســتعرض الدراســة األســس الكبــرى للخارجيــة األمريكيــة؛ مثــل )االســتراتيجية الكبــرى(، ومفاهيــم التفــوق 

الحضــاري، لتختــم بتحليــل واستشــراف التوجهــات الكبــرى إلدارة ترامــب فــي المنطقــة العربيــة التــي بــدأت تتطــّور إيجابيــًا بفضــل 

المســاعي الســعودية.
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الثقل اإلقليمي لدولة 
سلطنة عمان: المقومات 

السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية

تســعى هــذه الدراســة إلــى تغييــر زاويــة االهتمــام الســائدة بســلطنة عمــان بصفتهــا دولــة منضويــة فــي مجلــس التعــاون الخليجــي، 

ــًا كقــوة صغــرى، مــن خــالل ثالثــة محــاور كبــرى،  ــًا وثقــاًل إقليمي فتســعى إلــى تفكيــك وتحليــل الديناميــات التــي أعطتهــا زخمــًا دولي

ــز علــى أهميتهــا االســتراتيجية، وثانيهــا يعــرض المقومــات السياســية  ــة لســلطنة عمــان مــع التركي ــة التاريخي أولهــا يســتعرض الخلفي

واالقتصاديــة واالجتماعيــة الداعمــة لموقعهــا اإلقليمــي، وفــي المحــور األخيــر إعــادة قــراءة السياســات الخارجيــة للقيــادة العمانيــة 

وتأثيرهــا فــي مســتقبل الدولــة.

إعداد
 سهام الدريسي

عدد الصفحات
(79)
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إعداد
 وحدة الدراسات واألبحاث

عدد الصفحات
(81)

قراءة استشرافية لمسألة 
انفصال إقليم كردستان.. 

التحديات واإلشكاليات

تناقــش هــذه الدراســة التداعيــات التــي نجمــت عــن إعــالن حكومــة إقليــم كردســتان الدعــوة لالســتفتاء الشــعبي فــي خطــوة نحــو 

االســتقالل؛ فتقــدم تحليــاًل حــول تأثيــر هــذا االســتفتاء فــي بقيــة المكونــات الكرديــة بــدول اإلقليــم، ووضــع كردســتان كدولــة حــال 

إعــالن االســتقالل، إضافــة إلــى تحليــل لمقومــات إقليــم كردســتان الديموغرافيــة واالقتصاديــة والعســكرية والسياســية. وناقشــت 

الدراســة كذلــك ردود األفعــال الدوليــة التــي قابلــت إعــالن االســتفتاء، لتختــم بإطاللــة ســريعة علــى المشــاكل واألزمــات الداخليــة 

التــي تعيــق اســتقالل إقليــم كردســتان.
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االستثناء المغربي: بحث 
في خصوصية التحول 

الديمقراطي في المغرب 

تناقــش هــذه الدراســة أشــكال التفاعــل البراغماتــي للمؤسســة الملكيــة المغربيــة وباقــي الفاعليــن السياســيين مــع المتغيــرات الوطنية 

واإلقليميــة فــي ســنوات مــا بعــد 2011، وتتطــرق إلــى مرتكــزات تجربــة الحكــم )التشــاركي( فــي النمــوذج المغربــي مــرورًا بمرحلــة حكــم 

)حــزب العدالــة والتنميــة( ذي المرجعيــة الدينيــة المعتدلــة. وتناقــش إشــكالية عــدم نضــج الفاعليــن السياســيين، وضعــف اســتعدادهم 

الســتحقاقات المرحلــة، إلــى جانــب ازديــاد الكاريزمــا القياديــة للملــك )محمــد الســادس(، محليــًا ودوليــًا، وقــوة حضــوره دســتوريًا ورمزيــًا 

فــي المشــهد السياســي، ومــا يعيشــه المغــرب مــن تحــّول ديمقراطــي بهــدوء كإصالحــات نــادى بهــا الشــارع ودفعــت إليهــا المؤسســة 

الملكيــة اســتجابة لموجــة ثــورات مــا يعــرف بالربيــع العربــي.

إعداد
 سهام الدريسي

عدد الصفحات
(89)
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إعداد
سهام الدريسي

عدد الصفحات
(100)

مأزق االنتقال السياسي 
في ليبيا

تســعى هــذه الدراســة السياســية إلــى تقديــم قــراءة أكثــر عمقــًا وشــمواًل لحالــة الصــراع فــي األزمــة الليبيــة، منــذ انــدالع ثــورة فبرايــر 

2011، مــن خــالل تحليــل النزاعــات المســلحة الناشــئة التــي حّولــت الثــورة الليبيــة إلــى حــرب أهليــة، وإلــى مخبــر بالوكالــة تتنــازع فــي 

نطاقــه القــوى الدوليــة. وتتنــاول الدراســة كذلــك تأثــر الثــورة الليبيــة بمســارات الصــراع والتحالفــات المتغّيــرة بيــن مختلــف الفاعليــن 

السياســيين محليــًا، وتأثرهــا كذلــك باالختــراق الدبلوماســي والدعــم المالــي واللوجيســتي األجنبــي للجماعــات المســلحة والقــوى 

السياســية المتنازعــة. وتتعــرض الدراســة كذلــك لألزمــة الليبيــة مــن منطلــق خلفياتهــا وتداعياتهــا األمنيــة.
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صراع النفوذ في شرق 
إفريقيا

تعــرض هــذه الدراســة المالمــح الكبــرى لمنطقــة شــرق إفريقيــا، واألهميــة االســتراتيجية لتلــك المنطقة مــن الناحية التاريخيــة، والعمق 

التاريخــي للحضــور العربــي اإلســالمي فيهــا، وتأثيــر المخــزون االســتعماري األوروبــي فــي دول شــرق أفريقيــا. وقــد رصدت اســتراتيجيات 

تموقــع أبــرز القــوى اإلقليميــة والدوليــة بالمنطقــة، وأبــرز ديناميــات الصــراع علــى النفــوذ، ثــم اختتمــت بتحليــل واستشــراف الترابــط 

االســتراتيجي بيــن منطقــة الخليــج العربــي ودول شــرق إفريقيــا.

إعداد
 سهام الدريسي

عدد الصفحات
(81)
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إعداد
 سهام الدريسي

عدد الصفحات
(97)

صورة المجتمع السعودي 
في المتخيل الثقافي 

الغربي

تتنــاول الدراســة قضيــة مركزيــة يمكــن اختزالهــا فــي تفكيــك وتحليــل تمّثــالت الــرأي العــام الغربــي تجــاه المجتمــع الســعودي. 

وتســعى لتقديــم مختلــف المرجعيــات الثقافيــة التــي أثــرت تاريخيــًا وبعمــق فــي إنتــاج أفــكار نمطيــة عــن المجتمــع الســعودي فــي 

الذهنيــات الغربيــة مــن جهــة أولــى، واســتعراض حالــة التناقــض لــدى صنــاع الــرأي العــام الغربــي بمراوحتهــم بيــن خطــاب الفانتازيــا 

االستشــراقية والنفعيــة البراغماتيــة تجــاه الثقــل االســتراتيجي للمملكــة العربيــة الســعودية، مــن جهــة أخــرى. وبنــاء علــى ذلــك فقــد 

توزعــت الدراســة علــى ثالثــة محــاور كبــرى، أولهــا الثقــل االســتراتيجي للمملكــة الســعودية، وثانيهــا التقابــل بيــن اإلســالم والغــرب 

وتأثيــره فــي الذهنيــات الغربيــة، أمــا ثالثهــا فــكان التركيــز علــى التمثــالت الغربيــة للســعودية بتحليــل عينــات مــن الخطــاب الثقافــي 

األمريكــي واأللمانــي واإلســباني.
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الدبلوماسية الكويتية .. 
المقومات واألدوار

ــة  ــة المؤسســات المســاهمة فــي صناعتهــا، والعوامــل الداخلي ــة ومحدداتهــا، مبين ــة الكويــت الخارجي ــت الدراســة سياســة دول تناول

والخارجيــة المؤثــرة فيهــا، وكيــف تتعامــل مــع الملفــات المتشــابكة فــي أجنــدة الــدول اإلقليميــة والدوليــة. وركــزت الدراســة علــى 

ــة التــي توصــف بدبلوماســية الوفــاق والتوســط، باســتعراض مقوماتهــا المتعــددة وأدوارهــا المتنوعــة  مجــال الدبلوماســية الكويتي

ــز دور الكويــت المســتقبلي. ــات، بهــدف تعزي ــة. واختتمــت الدراســة باســتنتاجات وتوصي ــة الماضي خــالل المرحل

إعداد
مطهر الصفاري

عدد الصفحات
(97)
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إعداد
 أحمد الجالد

عدد الصفحات
(77)

السياسات الضريبية 
الجديدة في السعودية.. 

الدوافع واالنعكاسات

تناقــش هــذه الدراســة الجوانــب االقتصاديــة واالجتماعيــة الناتجــة عــن انتهــاج سياســة التطبيقــات الضريبيــة الجديــدة فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية، وترصــد تأثيــر السياســات الضريبيــة الجديــدة والتحريــر النســبي للدعــم فــي المواطــن الســعودي 

ضمــن عــدة أمــور، أهمهــا اإلنفــاق، وتناقــش التأثيــر المحتمــل مــن فــرض السياســات الضريبيــة الجديــدة علــى العمــال األجانــب.
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قراءة في استراتيجيات حزب 
اهلل .. صراعات األيديولوجيا 

والتحالفات اإلقليمية 

تســتعرض الدراســة نشــأة الحــزب، والســياق السياســي واالجتماعــي الــذي رافقهــا، والعوامــل التــي أســهمت فــي ظهــور الحــزب 

وتعاظــم نفــوذه فــي الجنــوب اللبنانــي، وال ســيما فــي المجــال السياســي، حتــى أصبــح أبــرز القــوى بيــن الفصائــل اللبنانيــة الداخليــة. 

وتناقــش الدراســة تداعيــات تدخــل الحــزب فــي دول عربيــة وإقليميــة، والدوافــع التــي أدت لتدخلــه فــي ســوريا، وتداعيــات هــذا التدخــل 

السياســية والعســكرية، إضافــة إلــى التطــرق للتحالــف االســتراتيجي بيــن إيــران وحــزب اللــه، والدعــم الــذي قدمــه اإليرانيــون للحــزب 

منــذ اللحظــات األولــى لنشــأته.

إعداد
وحدة الدراسات واألبحاث

عدد الصفحات
(111)
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إعداد
 عاتق جار اهلل

عدد الصفحات
(75)

النفوذ اإليراني في اليمن .. 
والفرص الموهوبة

تبحــث الدراســة منطلقــات النفــوذ اإليرانــي فــي اليمــن، مــن خــالل التعريــف باســتراتيجياته وأدواتــه وأهدافــه، والســياق العــام الــذي 

تخلــق فــي إطــاره، وكذلــك السياســات واآلليــات التــي يعتمدهــا وُيترجــم مــن خاللهــا، وعــرض أهــم محــددات السياســة اإليرانيــة 

فــي اليمــن، واستشــراف مآالتهــا المســتقبلية. وتســتمد هــذه الدراســة أهميتهــا مــن أهميــة الــدور الــذي باتــت إيــران تمارســه فــي 

المنطقــة، وارتباطــه بالتنافــس الحــاد مــع عــدد مــن القــوى الدوليــة واإلقليميــة، وفــي مقدمتهــا المملكــة العربيــة الســعودية 

والجمهوريــة التركيــة.
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فلسطين .. صفقة القرن.. 
الفرص والتحديات

تناولــت الدراســة التعريــف بصفقــة القــرن، التــي أعلنهــا الرئيــس األمريكــي دونالــد ترمــب، والتــي تهدف إلى تســوية الصراع الفلســطيني 

مــع االحتالل اإلســرائيلي.

 واســتعرضت مواقــف الفاعليــن الفلســطينيين والدولييــن مــن مبــادرة الرئيــس األمريكــي، مســتحضرة التحديــات التــي تواجههــا، وفرص 

إمكانيــة تحققهــا، واختتمــت بمحاولــة استشــراف مســتقبل صفقــة القرن.

إعداد
مطهر الصفاري

عدد الصفحات
(67)
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إعداد
سهام الدريسي

عدد الصفحات
(94)

األبعاد السياسية والقانونية 
لسيناريو عزل الرئيس ترامب

تنطلــق الدراســة مــن ســيناريو محتمــل لعــزل الرئيــس ترامــب فــي القوانيــن الدســتورية الحاكمــة لخيــار التنحيــة، وأشــكال التفاعــل 

بيــن إدارة البيــت األبيــض والكونغــرس كمــا حصلــت تاريخيــًا مــع عــّدة رؤســاء آخريــن. وتركــز الدراســة علــى إعــادة اســتقراء األبعــاد 

السياســية لســيناريو التنحيــة فــي ظــّل حــّدة االســتقطاب بيــن المعارضيــن والمســاندين لسياســات الرئيــس ترامــب، باإلضافــة إلــى 

المتغّيــرات الداخليــة والدوليــة التــي مــن شــأنها تحديــد شــكل التحالفــات داخــل الكونغــرس األمريكــي المعنــّي باتخــاذ قــرارات 

التنحيــة، ومــن ثــم تقــدم الدراســة قــراءة أكاديميــة لجميــع ســيناريوهات العــزل التــي حصلــت فــي التاريــخ السياســي المعاصــر 

للواليــات المتحــدة األمريكيــة، باإلضافــة إلــى تحديــد المؤاخــذات العامــة التــي تحيــط بــإدارة ترامــب، واســتقراء عميــق لــردود الفعــل 

ــه. المســاندة والمناهضــة لعزل
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حركة النهضة .. 
إشكاليات السلطة والحكم 

بعد الثورة التونسية

تناقــش هــذه الدراســة الظــروف والعوامــل الداخليــة والخارجيــة التــي أســهمت فــي نشــوء )حركــة النهضة( فــي تونس، وتطــور أفكارها، 

ومشــروعها وخطابهــا السياســي. وترمــي الدراســة كذلــك إلــى التعريــف بأبــرز مؤسســيها، وعالقــة الحركــة باألنظمــة التونســية 

المختلفــة التــي تعاقبــت علــى حكــم تونــس؛ مــن بورقيبــة مــرورًا بزيــن العابديــن بــن علــي حتــى مــا بعــد الثــورة. وتناقــش الدراســة أيضــًا 

دور حركــة النهضــة فــي دعــم عمليــة التحــول الديمقراطــي فــي تونــس بعــد الثــورة، والتحديــات التــي واجهــت الحركــة أثنــاء وجودهــا 

فــي الســلطة، لتســتعرض أخيــرًا نقــاط قــوة وضعــف الحركــة، بالخصــوص فــي المرحلــة األخيــرة التــي تلــت الثــورة التونســية.

إعداد
أحمد الصباغ

عدد الصفحات
(94)
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إعداد
أحمد الصباغ

عدد الصفحات
(80)

برنامج االبتعاث في
السعودية: التأثيرات الثقافية 

والعلمية في المجتمع السعودي

تســعى هــذه الدراســة لمناقشــة وضــع وتاريــخ برنامــج االبتعــاث فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وتداعيــات التأثيــر الــذي أحدثــه 

هــذا البرنامــج علــى المســتوى االجتماعــي والثقافــي نتيجــة لســفر المبتعثيــن إلــى الخــارج، واحتكاكهــم بواقــع أكاديمــي وثقافــي 

واجتماعــي مغايــر تمامــًا للواقــع والبيئــة الســعودية.

وترمــي هــذه الدراســة للكشــف عــن حجــم المــوارد البشــرية المنخرطــة فــي برنامــج االبتعــاث، وكذلــك حجــم المــوارد الماليــة 

المخصصــة لــه، متناولــة بالتحليــل التأثيــرات والتحــول المصاحــب والمنعكــس علــى ســوق العمــل والبيئــة األكاديميــة، كمــا تناقــش 

ــه بوابــة مهمــة فــي مخرجــات العالقــات الســعودية الخارجيــة ســتتناول الدراســة  العقبــات التــي تقابــل المبتعثيــن للخــارج. ولكون

ــرز دول االبتعــاث، وتأثيرهــا فــي ســير البرنامــج. أبعــاد العالقــات الســعودية الخارجيــة مــع أب
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إعداد
سهام الدريسي

عدد الصفحات
(91)

تجربة حكم الشيعة في 
العراق

تتنــاول الدراســة تجربــة حكــم القيــادات الشــيعية بالعــراق مــا بعــد 2003، بالتركيــز علــى نقــاط محوريــة أبرزهــا ديناميــات اتخــاذ القــرار 

خــالل خمــس عشــرة ســنة مــن الحكــم، باإلضافــة إلــى تقييــم تداعياتهــا علــى االنتقــال الديمقراطــي، والتنــّوع الطائفــي والواقــع 

االجتماعي-االقتصــادي. ال تســعى الدراســة إلــى تقييــم نجــاح مرحلــة االنتقــال الديمقراطــي بالعــراق أو فشــلها بقــدر مــا تهــدف 

إلــى اســتقراء التوجهــات الكبــرى لمقاربــة القيــادات الشــيعية للحكــم فــي فتــرة مــا بعــد 2003 إلــى حــدود انتخابــات 2018، كتجربــة 

فعليــة وجديــدة ليــس فقــط فــي الســياق العراقــي بــل أيضــًا فــي كّل المنطقــة العربيــة مــن جهــة أولــى، وتحليــل أشــكال تشــابهها 

أو اختالفهــا مــع مقاربــات الحكــم لمجموعــات سياســية وميليشــيات مســّلحة شــيعية مثــل حــزب اللــه )لبنــان( والحوثييــن )اليمــن(، 

مــن جهــة ثانيــة.
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األحزاب السياسية والحالة 
الديمقراطية في تركيا

2018 - 2002 

تناولــت الدراســة التجربــة الديمقراطيــة التركيــة، والمعوقــات التــي واجهتهــا خــالل مســيرتها، المعروفــة بكثــرة االنقالبــات العســكرية 
ذات األســباب المتعــددة، والتعديــالت الدســتورية المتعاقبــة.

ــة فــي المجتمــع التركــي، مــن خــالل اســتعراض نشــأة األحــزاب،  وهدفــت الدراســة إلــى التعريــف بمختلــف القــوى السياســية الفاعل
وتوجهاتهــا السياســية، والشــخصيات المؤثــرة فيهــا، وبيــان نقــاط قــوة وضعــف كل منهــا، معــززة بالحصــاد االنتخابــي لهــا، خــالل 

الــدورات المتعاقبــة منــذ عــام 2002 حتــى االنتخابــات المبكــرة المزدوجــة )الرئاســية والبرلمانيــة( فــي يونيــو 2018 مدعمــة بالرســوم 
البيانيــة.

واختتمــت الدراســة بمحاولــة استشــراف مســتقبل التعدديــة السياســية، وإمكانيــة ظهــور أحــزاب وتحالفــات جديــدة بعد تطبيــق النظام 
الرئاســي، باعتبارهــا حالــة تحــول جديــدة قــد تنقــل التنافــس مــن المســتوى الفــردي لألحــزاب إلــى مســتوى التحالفــات بينهــا.

إعداد
مطهر الصفاري

عدد الصفحات
(130)
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إعداد
أحمد الصباغ

عدد الصفحات
(86)

الصومال .. بين التدخات 
الدولية والتوترات الداخلية

تناقــش الورقــة اإلشــكاليات المرتبطــة باألزمــات التــي يعانــي منهــا الصومــال فــي الوقــت الحاضــر، بعــد مــرور أكثــر مــن 29 عامــًا علــى 

الحــرب األهليــة التــي أدت إلــى تفــكك الصومــال، وانهيــار الدولــة المركزيــة بفعــل عوامــل مختلفــة، مــا بيــن: تراث اإلرث االســتعماري، 

وضعــف القيــادة السياســية، وتســييس القبيلــة، والنــزاع علــى الحكــم والثــروات، وبــروز الجماعــات اإلســالمية المســلحة التــي عّمــق 

ظهورهــا مــن أزمــة الصومــال السياســية.

وركــزت الورقــة علــى مــا يمكــن تســميته بغيــاب مفهــوم واضــح لشــكل الدولــة الصوماليــة فــي أذهــان الصومالييــن، وناقشــت 

التحديــات السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة واألمنيــة التــي تقابــل حكومــة الرئيس الصومالي »فرماجــو«، ومواجهته لتداعيات 

أزمــة واســعة دامــت عشــرين عامــًا، وألقــت بظاللهــا علــى المشــهد السياســي واالجتماعــي لــدول القــرن األفريقــي.
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األحزاب وممارسة العمل 
السياسي في إندونيسيا

ــذ ســقوط ســوهارتو،  ــاول وضــع النظــام السياســي من ــي التعــددي فــي إندونيســيا، فتتن ترصــد هــذه الدراســة مالمــح النظــام الحزب

ووضــع التعدديــة الحزبيــة فــي البلــد اإلســالمي األكبــر، كمــا تحلــل شــكل العالقــات البينيــة بيــن األحــزاب السياســية وداخليًا، ومســاهمة 

كل منهــا فــي تحديــد األطــر العامــة للنظــام السياســي اإلندونيســي.

إعداد
أحمد الصباغ

عدد الصفحات
(93)
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إعداد
إلهام الحدابي

عدد الصفحات
(101)

تشــهد منطقــة البحــر األحمــر تنافســًا محمومــًا- دوليــًا وإقليميــًا- للتموضــع االقتصــادي واألمنــي مــن خــالل مختلــف االتفاقيــات 
الموقعــة بيــن قــوى إقليميــة ودول ناميــة علــى ضفتيــه، يمثــل امتــدادًا للتدخــل الخارجــي الــذي عرفــه هــذا المجــال الجيوسياســي 

طيلــة تاريخــه القديــم والحديــث.
يعكــس االحتشــاد العســكري لمختلــف القــوى الدوليــة واإلقليميــة فــي جغرافيتــه أهميتــه االســتراتيجية، وبينمــا تنطلــق بعــض 
القــوى الدوليــة مــن قاعــدة حمايــة مصالحهــا االســتراتيجية واالقتصاديــة، يتلخــص فــي المقابــل وجــود بعضهــا اآلخــر بقاعــدة 

)اقتنــاص الفــرص(.
تحــاول الورقــة اســتقراء خارطــة التنافــس الدولــي والتحالفــات اإلقليميــة بأبعادهــا فــي ظــل التغيــرات واالضطرابــات التــي تشــهدها 

دول البحــر األحمــر، وأثرهــا فــي أمــن تلــك الــدول بشــكل خــاص، وفــي أمــن منطقــة البحــر األحمــر بشــكل عــام.

البحر األحمر .. 
صراع النفوذ هل يتحول 

إلى حرب إقليمية؟
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تطلعات أكراد سورية .. 
ومحورية الدور التركي 

تتنــاول الدراســة ظاهــرة بــروز أكــراد ســوريا عقــب التطــورات التــي أحدثتهــا االحتجاجــات ضــد نظــام بشــار األســد منــذ عــام 2011، مســتهلة بخلفيــة 
عامــة حــول مناطــق الوجــود الكــردي وتاريخــه، والتعريــف بالقــوى الكرديــة السياســية والفصائــل المســلحة، وأبــرز الشــخصيات الفاعلــة فيهــا، 
مــع نقــاط القــوة والضعــف لديهــا، وعالقاتهــا مــع أكــراد تركيــا، ومــن ثــم تبحــث الدراســة فــي المطالــب السياســية لألكــراد الســوريين، ومواقــف 
النظــام الســوري والمعارضــة منهــا، مــع بيــان تأثيــر صعــود الحالــة الكرديــة فــي ســوريا فــي مصالــح القــوى اإلقليميــة والدوليــة وسياســاتها، وفــي 
العالقــات البينيــة فيمــا بينهــا، وكيــف أســهم التحالــف الدولــي بقيــادة الواليــات المتحــدة فــي حربــه علــى تنظيــم الدولــة¬ فــي تمكيــن الفصائــل 

الكرديــة مــن الســيطرة وإدارة مناطــق شــمال شــرق ســوريا، وتوفيــر الغطــاء السياســي لهــا.
تركــز الدراســة االهتمــام علــى الــدور التركــي تجــاه تطلعــات األكــراد الســوريين؛ العتبــارات كثيــرة، لعــل أبرزهــا طبيعــة العالقــة التداخليــة بيــن 
الفصائــل الكرديــة المســيطرة علــى شــمال ســوريا، وحــزب العمــال الكردســتاني-التركي، المصنــف إرهابيــًا، والــذي يســعى إلــى فصــل مناطــق شــرق 

تركيــا وتأســيس دولــة خاصــة بالكــرد.
 وتختتم الدراسة بمحاولة استشراف مستقبل مشروع أكراد سوريا، وحجم تأثير الدور التركي فيه.

إعداد
مطهر الصفاري

عدد الصفحات
(143)
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إعداد
سهام الدريسي

عدد الصفحات
(91)

تتعــرض هــذه الورقــة السياســية للدرامــا التركيــة بصفتهــا إحــدى ركائــز القــوة الناعمــة للجمهوريــة التركيــة الجديــدة، التــي تعــّززت 
اســتراتيجياتها وأهدافهــا منــذ ترّســخ حكــم حــزب العدالــة والتنميــة. لذلــك اعتمــدت هــذه الورقــة تحليــل مضاميــن أبــرز المسلســالت 
التاريخيــة التركيــة، وذات الرمزيــة المالصقــة للماضــي العثمانــي، بهــدف التطــّرق إلــى أوجــه التشــابه بيــن ســردياتها الدراميــة 
ووقائعهــا التاريخيــة والواقــع السياســي واالجتماعــي للمجتمــع التركــي مــن ناحيــة أولــى، باإلضافــة إلــى اســتقراء مــدى تأثيرهــا فــي 

الــرأي العــام التركــي والعربــي وفعاليتهــا فــي تحقيــق سياســات القــّوة الناعمــة.
تتعــرض هــذه الورقــة بعمــق إلــى تأثيــر التوجــه السياســي العــام الــذي تبنتــه القيــادات العليــا للحكومــة التركيــة إلحيــاء التــراث 
العثمانــي، أو مــا ُيعــرف بالعثمانيــة الجديــدة، فــي ســرديات الدرامــا التاريخيــة )قيامــة أرطغــرل( و)الســلطان عبــد الحميــد( نموذجــًا، 

بمــا يســتبطنانه مــن رمزيــة لتأســيس الخالفــة العثمانيــة ونهايتهــا.

الدراما التاريخية التركية .. 
تحليل مضامين ومرتكزات 

القوة الناعمة
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السعوديون والمواقع 
االجتماعية .. عالم با حدود

أظهــرت الدراســات العديــدة أن الســعودية تحتــل مراتــب متقدمــة للغايــة بيــن الــدول التــي يعتمــد ســكانها علــى شــبكة اإلنترنــت، وتأتي 

أيضــًا فــي مرتبــة أولــى بيــن الــدول التــي يغــرد مواطنوهــا علــى )تويتــر(، وهــو األمــر ذاتــه الــذي ينطبــق علــى موقــع )يوتيــوب(.

تناقــش هــذه الدراســة التحــوالت التــي نتجــت عــن الدخــول الواســع للمدونيــن الســعوديين إلــى منصــات التواصــل االجتماعــي الجديــدة، 

تحديــدًا منصتــي )يوتيــوب( و)تويتــر(، مــن خــالل اســتخدام منهــج )تحليــل المضمــون( لمحتــوى أشــهر وأهــم حســابات المدونيــن 

الســعوديين علــى )تويتــر(، ومشــاهير )يوتيــوب(، مــن حيــث محتواهــا، وأهــم القضايــا التــي يثيرونهــا، والفئــات المتابعــة.

إعداد
أحمد الصباغ

عدد الصفحات
(100)
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إعداد
علي جبلي

عدد الصفحات
(120)

تعــد القبيلــة الســعودية مــن أهــم المكونــات االجتماعيــة وأكبرهــا داخــل المجتمــع، ولهــا دورهــا الهــام فــي أكثــر مــن مجــال، ومــن 

ثــم جــاءت هــذه الدراســة إلعــادة قــراءة هــذا الموضــوع مــن خــالل أربعــة محــاور رئيســية؛ يأتــي المحــور األول منهــا للتعريــف بالقبيلــة 

عمومــًا والقبيلــة الســعودية خصوصــًا، يليــه المحــور الثانــي الــذي يــدرس عالقــة القبيلــة الســعودية بالمجتمــع وتأثيرهــا فيــه إيجابــًا 

أو ســلبًا، ثــم يأتــي المحــور الثالــث ليناقــش أشــهر تلــك القبائــل ونقــاط قوتهــا وضعفهــا؛ مــن خــالل أنشــطتها القائمــة وعالقتهــا 

بالمجتمــع، أمــا المحــور الرابــع فيناقــش مســتقبل القبيلــة فــي الســعودية فــي ظــل التغيــرات الجديــدة فــي المشــهد االجتماعــي 

الســعودي.

القبيلة والمجتمع .. 
قراءة في أدوار القبيلة السعودية 

المعاصرة وتأثيرها الداخلي
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عودة المهاتيرية ..
 األحزاب والتيارات السياسية في 

ماليزيا بعد انتخابات 2018

تتنــاول الدراســة ديناميــات المشــهد السياســي الماليــزي وفــق مــا تشــكل عليــه فــي خضــم االنتخابــات التشــريعية الرابعــة عشــرة التــي 

ــه قــوة فارقــة ومحــددة للمــزاج العــام  ــر محمــد بصفت ــدت المجــال مجــددًا لعــودة مهاتي ــار 2018، التــي مّه ــخ 9 مايو/أي ُأجريــت بتاري

للســلوك االنتخابــي. لذلــك تتعــرض هــذه الدراســة للمقاربــات الكبــرى للحكــم كمــا تتمّثلهــا تاريخيــًا مختلــف القيــادات الحزبيــة فــي 

ماليزيــا علــى مــدى العقــود الماضيــة. ومــن ثــم تســعى إلــى دراســة أبــرز األحــزاب والتيــارات السياســية الفاعلــة والمؤثــرة فــي المشــهد 

السياســي الماليــزي مــا بعــد انتخابــات 2018، بتقييــم تاريخــي ألبــرز قياداتهــا وتوجهاتهــم، إلــى جانــب رصــد أهــم نقــاط القــوة والضعــف 

لديهــا. 

إعداد
سهام الدريسي

عدد الصفحات
(100)
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إعداد
مطهر الصفاري

عدد الصفحات
(126)

تعــد الديمقراطيــة الكويتيــة اســتثناء فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي العربيــة، مــن حيــث األســبقية والخصوصيــة والفاعليــة، 
فــي مجتمــع رغــم محدوديــة تعــداد ســكانه فإنــه يشــكل فسيفســاء مــن التنــوع اإليديولوجــي السياســي، والطائفــي، واالجتماعــي. 
ويحســب لمكوناتــه قدرتهــا حتــى اللحظــة علــى التعايــش معــًا، وتجنيــب وطنهــا الصراعــات الطائفيــة والحد من تداعياتهــا اإلقليمية، 
رغــم شــدة االضطرابــات اإلقليميــة، ومحاولــة أطــراف الصــراع جــر الكويــت إليهــا، والتجربــة الكويتيــة رغــم المالحظــات تمثــل شــهادة 

إيجابيــة للنظــام السياســي الكويتــي والديمقراطيــة وقدرتهمــا علــى تنظيــم التنافــس والتدافــع الســلمي بيــن المكونــات.
تهدف الدراســة إلى التعريف بالتجربة الديمقراطية الكويتية، مع اســتعراض عناصرها، والقوى السياســية، وبيان حدود المشــاركة، 
وتقييمهــا، بمــا لهــا وعليهــا، وتقديــم التوصيــات، بمــا ينعكــس إيجابــًا علــى إدارة الشــأن العــام مــن قبــل الســلطات والنخــب الكويتيــة؛ 

مواالة ومعارضة، وترشــيد الممارســة السياســية، كمســاهمة في تطوير التجربة واالســتفادة منها.

الديمقراطية الكويتية..
 حدود المشاركة السياسية 

وإمكانية االستفادة
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التجربة الحزبية الجزائرية 
من االستقال إلى اإلطاحة 

ببوتفليقة

ناقشــت الدراســة خارطــة العمــل الحزبــي فــي الجزائــر منــذ االســتقالل وحتــى الثــورة األخيــرة، وعرضــت المحــددات التــي قامــت عليهــا 

العمليــة السياســية منــذ االســتقالل عــن فرنســا، كمــا بحثــت التعديــالت الدســتورية التــي أسســت للوضــع الحزبــي فــي الجزائــر، وأهــم 

يهــا الذيــن كانــوا فــي إطاللــة المشــهد السياســي قبــل المجريــات  األحــزاب السياســية الجزائريــة، ورؤيتهــا، وبرامجهــا السياســية، وقياديِّ

التــي فرضتهــا االنتفاضــة الشــعبية األخيــرة التــي اندلعــت فــي فبرايــر مــن عــام 2019.

إعداد
أحمد الصباغ 

عدد الصفحات
(134)
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إعداد
اغ أحمد الصبَّ

عدد الصفحات
(113)

هــذه الدراســة تناقــش التغيــرات المرتبطــة بســوق الغــاز الطبيعــي فــي العالــم، كمــا تتطــرق إلــى التوازنــات السياســية الناتجــة عــن 
الصــراع علــى مناطــق إنتــاج الغــاز الطبيعــي ونقلــه. كمــا تناقــش الصــراع الدائــر حاليــًا فــي منطقــة حــوض شــرق المتوســط، بســبب 
الخــالف علــى مناطــق ترســيم الحــدود، والتدخــالت الدولّيــة مــن ِقبــل بعــض الــدول الكبــرى لفــرض نفوذهــا علــى هــذه المنطقــة 

الحيوّيــة.

تحديات السيطرة علـى 
مكامن الغاز الطبيعي .. 

خريطة الصراع بشرق المتوسط
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التيارات الفكرية والسياسية 
في تونس وتحدي التحول 

الديمقراطي

تعــد تونــس مــن أكثــر بلــدان الربيــع العربــي اســتقرارًا بعــد ثــورة ينايــر 2011 إلــى اآلن، وهــذا االســتقرار النســبي ســمح لهــا بالدخــول فــي 

ديناميكيــة جديــدة، وســاعدها فــي العمليــة االنتقاليــة، وبقــدر مــا كانــت التعدديــة الحزبيــة فــي البلــد تعانــي مــن االختنــاق الكبيــر قبــل 

الثــورة، فقــد تبدلــت المعطيــات بعدهــا، ومعهــا تغيــرت الســاحة السياســية، وُفكــت القيــود عــن التعدديــة الحزبيــة. 

تتنــاول هــذه الدراســة أبــرز التيــارات الفكريــة والسياســية والمذهبيــة فــي تونــس، وخاصة تلــك التيارات الفاعلــة وذات الحضور البرلماني 

مــن بعــد الثــورة إلــى اآلن، ومــن بــاب مقاربــة تلــك المكونــات وإعــادة نظمهــا حســب الفكــرة األكثــر قربًا عملت الدراســة على تقســيمها 

حسب التيارات العريضة؛ يسارية وقومية وليبرالية وإسالمية.

إعداد
علي جبلي

عدد الصفحات
(156)
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إعداد
إلهام الحدابي

عدد الصفحات
(116)

تبحـــث هـــذه الدراســة مســـألة القواعـــد العســـكرية فــي منطقــة الشــرق األوســط بشــكل عــام، والمنطقــة العربيــة بشــكل خــاص، 
ومـــا هـــي أدوارهـــا ووظائفهـــا، وكيـــف تمايزت وتبلـــورت ضمـن التغـيرات السياسـية التي شـهدتها هـذه المنطقة، ومـا هـي خارطـة 

الوجـــود العســـكري لمختلـــف القـــوى المتنافســـة، وما هـــي أهدافهـــا االستراتيجية. 

القواعد العسكرية في 
الشرق األوسـط ..

الدور العسكري وتشابك
المصالح وإمكانية االستفادة
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االحتجاجات العـربية  ..
بين اإلصرار الشعبي وتحديات 

المرحلة

عندمــا تكتــوي الشــعوب بنــار القهــر والفقــر، ويخيــم عليهــا االســتبداد والفســاد، تبــدأ بالبحــث عــن وســائل جديــدة لتالفــي مــا يمكــن 

تالفيــه، وغالبــًا مــا تكــون الرغبــة األوليــة فــي إطــار المنظومــة الحاكمــة نفســها، أمــاًل فــي إصالحهــا مــن الداخــل، وتبــدأ هــذه الشــعوب 

ــة، وقــد ترقــى إلــى مســتوى الوقفــات االحتجاجيــة أو  ــات اعتراضي ــات صحفيــة أو مذكــرات وبيان بتشــكيل مطالبهــا فــي صــورة كتاب

اإلضرابــات العماليــة أو االســتقاالت الجماعيــة، ثــم تتطــور إلــى احتجاجــات مطلبيــة وقــد تتعداهــا إلــى ثــورات شــاملة. 

تقتصر هذه الدراسة على قراءة تلك االحتجاجات التي خرجت في عام 2019، ونهاية العام الذي قبله، وكانت لها مطالب مشروعة، 

وتريد إحداث تغيير في بنية األنظمة العربية القائمة، وهي االحتجاجات التي قامت في السودان والجزائر والعراق ولبنان.

إعداد
علي جبلي

عدد الصفحات
(172)
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إعداد
مطهر الصفاري

عدد الصفحات
(106)

تهــدف الدراســة إلــى تقديــم قــراءة لتجربــة هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية وحقــوق اإلنســان والحريــات )IHH(، وتقييمهــا، والمســاهمة 
فــي تطويــر عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي؛ مــن خــالل التركيــز علــى القيــم والمؤسســية وضــرورة الدمــج بيــن المشــاريع الطارئــة 

اإلغاثيــة والمشــاريع المســتدامة، التــي تســتطيع مخرجاتهــا أن توفــر حلــواًل مبتكــرة للمشــاكل التــي تعانيهــا مجتمعاتهــا. 

هيئة اإلغاثة اإلنسانية وحقوق 
 .. IHH اإلنسان والحريات

التأسيس والتجربة 1992 – 2020
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جنـوب وشـرق اليمن  .. 
جغرافيا تتنازعها القوى

اإلقليمية

ُتناقش هذه الدراسة في مباحثها الثالثة طبيعة الصراعات في المحافظات الجنوبية والشرقية من الجمهورية اليمنية. 

يتنــاول المبحــث األول )بعــد التمهيــد( خارطــة الفاعليــن المحلييــن فــي تلــك المناطــق، مــن حيــث الوجــود الجغرافــي للقــوى الفاعلــة 

فيهــا، وأهدافهــا السياســية، ونقــاط قوتهــا وضعفهــا، وارتباطاتهــا الخارجيــة. 

فــي حيــن يركــز المبحــث الثانــي، وهــو مجــال الدراســة الرئيــس، علــى الفاعليــن اإلقليمييــن والدولييــن فــي الســاحة اليمنيــة، وتحديــدًا 

فــي جنــوب اليمــن وشــرقه، حيــث تبحــث الدراســة أهــداف تلــك القــوى اإلقليميــة والدوليــة، وعوامــل جذبهــا، إضافــة إلــى حجــم 

إمكانياتهــا ونوعيــة أدواتهــا فــي تنفيــذ سياســتها وتحقيــق مصالحهــا وتعزيــز نفوذهــا، وانعكاســاتها علــى طبيعــة ومســتوى عالقتهــا 

باألطــراف المحليــة، ومــدى فاعليــة تأثيرهــا فــي التفاعــالت، ودورهــا فــي مراوحــة الصراعــات الجاريــة. 

وفي المبحث الثالث تسعى الدراسة إلى استشراف المستقبل.

إعداد
مطهر الصفاري

عدد الصفحات
(148)
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إعداد
اغ أحمد الصبَّ

عدد الصفحات
(98)

ترصــد هــذه الدراســة تطــور مفهــوم ريــادة األعمــال، وتحلــل واقــع هــذا المجــال فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وتناقــش أيضــًا 
اد األعمــال، وتأتــي أهميــة هــذه الدراســة مــن كونهــا تعالــج بعــدًا تنمويــًا واقتصاديــًا هامــًا فــي ظــل  أهــم التحديــات التــي تواجــه روَّ
التحــوالت االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تشــهدها المملكــة، خصوصــًا مــع بــدء أولــى الخطــوات فــي مســار تعزيــز ثقافــة تقليــص 
اعتمــاد المواطــن الســعودي علــى الدولــة والعيــش كمســتهلك، واالنتقــال إلــى فكــرة العيــش كمواطــن منتــج لزيــادة مصــادر 

الدخــل القومــي.

وقود المستقبل ..
ُرّواد األعــــمــــال فــــي

السـعوديـة
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نظرة نقدية للواقع
المعاصر  .. قراءة في أعمال 

نعوم تشومسكي

تقــدم هــذه الورقــة خلفيــة معرفيــة جامعــة حــول إســهامات المفكــر األمريكــي نعــوم تشومســكي، إلفــادة القــارئ بالتحليــالت النوعيــة 

التــي تشــملها نظــرة تشومســكي للواقــع بشــكل عــام والواقــع العربــي بشــكل خــاص، إذ تتميــز هــذه النظــرة بأنهــا نظــرة مــن الداخــل 

األمريكــي نفســه، نظــرة يمكنهــا أن تعمــق بشــكل كبيــر فهــم الموقــف األمريكــي تجــاه القضايــا العربيــة وتشــابكاتها ضمــن ملفــات 

الصــراع العســكري واالقتصــادي والسياســي، ليصبــح لــدى القــارئ فهــم أعمــق وأشــمل بالتحديــات التــي تواجــه محــاوالت التغييــر التــي 

ابتــدأت منــذ عقــود ولــم تحقــق الكثيــر نتيجــة لغيــاب الرؤيــة الواضحــة لجــذور وأبعــاد التحديــات التــي تواجهــه.

إعداد
إلهام الحدابي

عدد الصفحات
(112)
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إعداد
علي جبلي

عدد الصفحات
(142)

تبحــث الدراســة فــي حركــة طالبــان األفغانيــة، وتحــاول أن تعيــد قراءتهــا مســتوعبة ســياقاتها الزمانيــة والمكانيــة واألحــداث الدوليــة 
المصاحبــة لمراحــل تأسيســها األولــى، وتســتحضر الظــروف السياســية والعوامــل الدينيــة التــي كان لهــا دور فــي نشــأتها وأســهمت 
بشــكل واضــح فــي تشــكيلها، والبيئــة الجغرافيــة التــي أكســبت أعضاءهــا بعــض خصائصهــا، ومثــل ذلــك العامــل العرقــي الــذي 
اســتطاعت الحركــة اســتيعابه، إضافــة إلــى اختبــار الســلطة الــذي كان مــن أشــد المراحــل التــي مــرت بهــا الحركــة، ومثلــه اختبــار 
المقاومــة والتفــاوض، معرجــة علــى أهــم نقــاط قوتهــا وضعفهــا، ومستشــرفة مســتقبلها فــي ظــل العمليــة التفاوضيــة التــي 

تجريهــا المكونــات السياســية األفغانيــة، محاولــة اإلســهام بشــكل أدق فــي تقييــم تجربــة الحركــة.

حركة طالبان أفغانستان ..
مأزق الحرب وآفاق السام
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مجموعة فاغنر وروسيا  .. 
متازمة اإلنكار والتوظيف

تبحــث الدراســة ظاهــرة الشــركات األمنيــة والعســكرية الخاصــة، مــن حيــث التعريــف بهــا وبأدوارهــا المتزايــدة فــي العالقــات الدوليــة، 

ووضعهــا القانونــي، وكيــف تعمــل. وتركــز الدراســة بشــكل خــاص علــى تجربــة مجموعــة »فاغنــر«، مــن حيــث تأسيســها وجغرافيــة 

انتشــارها فــي أكثــر مــن ســاحة دوليــة، خصوصــًا فــي المنطقــة العربيــة، واألدوار التــي تؤديهــا، وعالقتهــا بالحكومــة الروســية، والتعــرف 

ــة الروســية ومصالحهــا، وموقــف روســيا مــن عالقتهــا بالمجموعــة،  علــى مــدى تالقــي تلــك األدوار مــع أهــداف السياســة الخارجي

وتقــوم الدراســة بمناقشــة وتفســير التغطيــة السياســية، ونوعيــة التســليح والدعــم اللوجســتي الــذي تحظــى بــه مجموعــة »فاغنــر«، 

إضافــة إلــى التطــرق إلــى تجربــة إحــدى الــدول العربيــة فــي توظيفهــا للشــركات األمنيــة الخاصــة.

إعداد
مطهر الصفاري

عدد الصفحات
(100)
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قضايا المنطقة العربية   .. 
في استطاعات الرأي

الغربية والعربية

تمّثــل اســتطالعات الــرأي حــول المنطقــة العربيــة امتــدادًا لســيرورة بنــاء المعرفــة حــول شــعوٍب لطالمــا كان تقييــم ســلوكياتها ودراســتها مــن زاويــة نظــر 

استشــراقية ثــّم اســتعمارية ومــا بعــد كولونياليــة، وقــد خلقــت ثورات/انتفاضــات الربيــع العربــي لحظــة تحّوليــة في وعــي دوائر صناعــة المعرفة بخصوص 

المنطقة العربية أو شعوبها، التي تأثرت بالضرورة بسياقات تغّير األنظمة السياسية وتزعزع ديناميات القّوة التقليدية. وقد أسهم االنفتاح السياسي 

والميدانــي أمــام اســتطالعات الــرأي فــي إعــادة بلــورة المعرفــة حــول المنطقــة العربية لدى المؤسســات الغربية والعربية فــي ذات الوقت. لذلك، تهتم 

هذه الدراســة البحثية برصد نتائج ســبر اآلراء لمؤسســات غربية وعربية، مثل اســتطالعات الرأي لمؤسســة بيو والمؤشــر العربي، حول قضايا المنطقة 

العربيــة خــالل هــذه الســنوات األخيــرة )اإلســالم/ التدّيــن/ األوضــاع االجتماعيــة/ المشــاركة السياســية(. وفــي ذات الســياق، ترتكــز الدراســة البحثيــة- في 

اإلجابــة عــن الســؤال: مــا توجهــات الــرأي العــام التــي تنتهجهــا اســتطالعات الــرأي العربيــة والغربيــة حول المنطقة العربية وشــعوبها ما بعــد 2011؟- على 

مجموعــة مــن المباحــث الرئيســية؛ فــأواًل تتعــرض للطــرق العلميــة والمرجعيــات الكبــرى المعتمــدة دوليــًا لصناعــة الــرأي فــي دوائر مؤسســات ســبر اآلراء، 

ومن ثّم تتناول في مبحثين المنطقة العربية كموضوع إلنتاج المعرفة في مؤسســات اســتطالع الرأي الغربية والعربية على حّد ســواء ما بعد 2011.

إعداد
سهام الدريسي

عدد الصفحات
(128)
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إعداد
سلسبيل سعيد

عدد الصفحات
(110)

تبحــث هــذه الدراســة الخطــاب الفرنســي الحكومــي تجــاه المســلمين الفرنســيين، وتجــاه الديــن اإلســالمي بشــكل أوســع، وتتنــاول 
خلفيــات الصــراع بيــن فرنســا و«اإلســالم« فــي عهــد الرئيــس ماكــرون، ومحركاتــه، وتناقــش مســألة محــاوالت صياغــة »اإلســالم 
المحلــي« التــي انتهجتهــا العديــد مــن الــدول، ومــن ضمنهــا فرنســا، كمــا ترصــد حركــة المقاطعــة الشــعبية ومــدى فعاليتهــا، مقارنــة 

بيــن التجربتيــن الفرنســية والدنماركيــة.

الماكرونية واإلسام
في فرنسا ..

هل ينجح مشروع صناعة إسام 
على مقاس الائكية؟
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حركة المقاطعة 
 ..  )BDS( الفلسطينية

دراسة تحليلية لنموذج الحراك 
المدني ضد االحتال اإلسرائيلي

منذ يوليو/تموز 2005 تكثفت وازدادت دعوات النشطاء والحركات االجتماعية الفلسطينية لتنظيم حمالت »مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية وسحب 
االســتثمارات وفرض العقوبات« )المختصرة بـBDS( دعمًا الســتراتيجيات المقاومة الســلمية الفلســطينية ضد االحتالل اإلســرائيلي. تســتوعب حركة 
المقاطعة ضمن حراكها المدني السلمي مقاربة مغايرة لمقاومة االحتالل، فهي تراهن على تجميع مكونات المجتمع المدني في الداخل الفلسطيني 
وحول العالم للتنديد بمعاناة أجيال كاملة للفلسطينيين من جراء السياسات االستعمارية اإلسرائيلية والتهجير القسري، وغيرها من الجرائم واالنتهاكات 
الممنهجــة لحقــوق اإلنســان. وقــد أصبحــت حركــة اجتماعيــة ذات امتــداد عالمــي وحضــور مؤثــر، فقــد صنفتهــا الســلطات اإلســرائيلية علــى أنهــا التهديــد 
االســتراتيجي األخطــر/األول.  ومــن هــذا المنطلــق، تهــدف هــذه الدراســة البحثيــة إلــى تنــاول أهــداف حركــة المقاطعــة الفلســطينية وديناميــات تفعيــل 

مطالبهــا باالســتناد إلــى ســؤال مركــزي: كيــف تبلــورت حملــة المقاطعــة )BDS( وتفعلــت مطالبها ضمن مقاربة جديدة للحراك المدني الســلمي؟
تتعــرض الورقــة البحثيــة فــي البدايــة لتاريخيــة الصــراع اإلســرائيلي الفلســطيني وأشــكال مقاومــة االحتــالل، ثــم تتنــاول ســيرورة اســتراتيجية المقاطعــة 
الفلسطينية للكيان اإلسرائيلي، مع التركيز المعمق على حركة المقاطعة الفلسطينية )BDS( بصفتها نموذجًا للنضال السلمي لالحتالل وانتهاكاته 

للقانون الدولي.

إعداد
سهام الدريسي

عدد الصفحات
(124)
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إعداد
اغ أحمد الصبَّ

عدد الصفحات
(100)

تتطــرق هــذه الدراســة ألبــرز أفــكار ســالفوي جيجــك؛ وتتمثــل فــي نقــده الواســع للرأســمالية، ورؤيتــه للثــورات واالنتفاضــات 
واالحتجاجــات العالميــة األخيــرة، مــن أول ثــورات »الربيــع العربــي« حتــى حركــة »احتلــوا وول ســتريت«، ورؤيتــه للحــركات التــي 

تصــدرت هــذه الثــورات، وقدرتــه الواســعة علــى الجمــع بيــن عالــم األفــكار والســينما واألدب والسياســة. 

سافوي جيجك  ..
الفيلسوف المتمرد



7.  تقديرات الموقف:   



106

العنوان م
صنعاء الحوثي .. أم صنعاء اليمن؟ 1

"كوباني" .. هل ستكون فخًا ألنقرة؟ 2

تونس في عهد النداء .. وعودة النظام القديم 3

المنطقة العازلة في سيناء .. هل تخدم األمن القومي المصري؟ 4

مستقبل المصالحة المصرية القطرية 5

العالقات السعودية التركية.. الواقع والمستقبل 6

االنتخابات التركية .. األهمية والدالالت 7

تفجير مساجد الشيعة في الخليج .. الدوافع والمآالت 8

تقارب نظام السيسي وإيران.. الدوافع والتحديات 9

التدخل الروسي في سوريا .. ورد الفعل الخليجي 10

توتر العالقات التركية الروسية.. إلى أين؟ 11

مسار االختالف بين ُعمان ومجلس التعاون الخليجي.. إلى أين؟ 12



107

انعكاس التصريحات المصرية األخيرة على العالقة مع السعودية 13

مباحثات الكويت.. المحددات والسيناريوهات 14

التطورات السياسية في المشهد السوري.. قراءة واقعية للمسار التفاوضي وآفاقه 15

مستقبل عالقة الحوثيين بالمملكة العربية السعودية.. بعد التفاهمات األخيرة 16

التدخل التركي في العراق.. اإلمكانات والحدود 17

العالقات السعودية األمريكية بعد قانون جاستا 18

العدالة والتنمية.. بين التحالفات وإعادة االنتخابات 19

انتخابات مجلس األمة الكويتي.. وفرص االستقرار السياسي 20

مستقبل العالقات العربية األمريكية بعد فوز ترامب 21

النفوذ اإليراني في المنطقة العربية بعد سقوط حلب.. اآلفاق والحدود 22

)إعالن موسكو( وانعكاساته على الصراع السوري والعالقات التركية الروسية 23

ازدياد دور الميليشيات في العراق وانعكاساته على العالقات مع السعودية 24

السياسة األمريكية تجاه المسلمين في عهد الرئيس ترامب 25



108

االستفتاء الدستوري في تركيا.. النتائج والتداعيات 26

تأزم العالقات اإليرانية التركية.. الدوافع واآلفاق 27

المنتظر بعد جولة الملك سلمان في الشرق اآلسيوي 28

حدود التحول األمريكي في سوريا وإمكانية البناء عليه 29

إيران.. َمن الرئيس القادم؟ 30

مستقبل التطورات في عدن وتداعياتها على عاصفة الحزم وأمن المملكة 31

السعودية محطة ترامب األولى.. األهداف والتطلعات 32

مبادرة السّراج.. الطموح والتحديات 33

تطور العالقات السعودية العراقية.. الدوافع والتحديات 34

العناصر الشيعية المسلحة في الخليج ونيران التصعيد 35

استفتاء كردستان العراق.. التحديات والفرص 36

مسلمو الروهينغيا.. هل ترحلهم الجرائم من ميانمار؟ 37

هل سيفضي تقارب حماس من فتح للبدء بحوار فلسطيني؟ 38



109

استراتيجية ترامب تجاه إيران.. الدوافع واالتجاهات 39

العالقات السعودية الروسية بعد زيارة الملك سلمان 40

هل الحرب على إيران قادمة؟ 41

اليمن بعد تصفية صالح.. تداعيات وخيارات 42

واشنطن وأنقرة.. خلفيات التوتر وحدوده 43

ماذا بعد إعالن ترامب القدس عاصمة إلسرائيل؟ 44

االحتجاجات في إيران.. األسباب والمآالت 45

االنتخابات الرئاسية المصرية.. السيناريوهات والتداعيات 46

سياقات الدور السعودي في أحداث عدن األخيرة 47

التصــعـيـد في ســوريـــا.. الـدوافع والسيناريوهـات 48

خلفيات إقالة تيلرسون وتداعياتها على السياسة الخارجية األمريكية 49

مراوحة الصراع في اليمن واحتمالية التدخل الروسي 50

التدخل العسكري التركي شمال سوريا.. دوافع الضرورة أم االستراتيجية 51



110

االنتخابات التركية المزدوجة.. حسابات الربح والخسارة 52

حدود التصعيد بين إسرائيل وإيران عقب انسحاب الواليات المتحدة من االتفاق النووي 53

االنتخابات العراقية.. وفرص تشكيل الحكومة 54

55 االنتخابات الماليزية وسيناريوهات المرحلة القادمة

خيارات معركة الحديدة ومآالتها بعد مواجهات المطار 56

مستقبل النفوذ اإلماراتي في اليمن 57

تركيا.. النظام الرئاسي والتوجه الخارجي 58

احتجاجات العراق.. األسباب والمآالت 59

العقوبات األمريكية على تركيا وأثرها على العالقة بين البلدين 60

هجمات الحوثيين في البحر األحمر.. السياقات والتداعيات 61

غزة.. إمكانية الهدنة الطويلة في ظل التصعيد المتقطع 62

ترامب.. بين العزل والبقاء 63

اتفاقية سوتشي.. المكاسب والتحديات 64



111

تعز.. ديناميات األحداث ومستقبل المدينة 65

مستقبل العالقة بين واشنطن وأنقرة بعد إطالق القس األمريكي 66

هل ستنجح األطراف اليمنية في تنفيذ اتفاق ستوكهولم 67

احتجاجات السودان تطيح بنظام الرئيس عمر البشير. 68

التطبيع العربي مع الكيان اإلسرائيلي  69

هل تنجح تركيا في إقامة منطقة آمنة شرق الفرات؟. 70

71 مؤتمر وارسو وإمكانية تحجيم النفوذ اإليراني

األزمة الهندية الباكستانية .. ثنائية الحرب والسلم 72

األزمة الفنزويلية .. األسباب الداخلية واألبعاد الخارجية 73

74 احتجاجات الجزائر .. بين مخاوف الماضي ومآالت المستقبل

تركيا: وزن انتخابات البلدية األخيرة في مسار حزب العدالة والتنمية 75

76 القرار األمريكي حول الجوالن .. السياقات واألهداف والتداعيات

الجزائر: إمكانية العبور في ظل االحتقان الداخلي والسباق الخارجي 77

آفاق التصعيد العسكري في الخليج  78



112

79 الهجمات المجهولة في خليج عمان .. قراءة في الدوافع واألبعاد االقتصادية

انقالب عدن هل نجحت االمارات في تنفيذ اجندتها في اليمن؟ 80

81 مستقبل االتفاق النووي في ظل التصعيد األمريكي- اإليراني

هل تؤدي نتائج انتخابات إسطنبول إلى انتخابات مبكرة؟ 82

83 تقليص اإلمارات لقواتها في اليمن .. صناعة للسالم أم توليد للصراعات

التقارب اإلماراتي اإليراني .. حدود التفاهم والتداعيات 84

دوافع ومآالت المناوشات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل 85

الحكومة اليمنية في مواجهة انقالب الحليف 86

االحتجاجات العراقية بين العاصفة والهدوء 87

عملية نبع السالم بين القوة والدبلوماسية  88

لبنان.. هل ينجح الحراك اللبناني في تحقيق أهدافه؟ 89

االحتجاجات الشعبية في ايران قراءة في السياقات والدوافع  90

هل يعيد االتفاق التركي الليبي رسم خارطة النفوذ شرق المتوسط؟ 91

الصراع الليبي في ظل االتفاقية التركية الليبية.. إلى أين؟ 92



113

تونـس .. هل ينجـح ٕالياس الفخفاخ في تشـكيل الحكومة وكسـب ثقة البرلمان؟ 93

هل انتهـى التصعيد المترتب على اغتيال ٔامريكا لـ»قاسـم سليماني«؟ 94

التقارب السـعودي اليوناني األخير الدوافع والتوقعات 95

السعودية والصين حدود الشراكة وٓافاقها 96

مسـتقبل االتفاق التركي الروسي في ٕادلب 97

تٔاثيـرات كورونا على التنافس االقتصـادي بين الصين ؤامريكا 98
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