
2 0 2 2
التقريــر الســنوي









5 مركز الفكر االستراتيجي للدراسات

7 ..................................................................................... التعريــف بالمركــز

خالصــة أعمــال المركــز فــــــي العــام 2022........................................................... 21

24 ............................................. إصــدارات المركــز فــي مكتبــات الجامعــات العالميــة

28 ............................................................ موســوعة الفقــه السياســي اإلســالمي

39 ........................................................................................... اإلصــدارات

53 ................................................................................. األوراق السياســية

56 ................................................................................... تقديــرات الموقــف

69 ................................................................................................ صالــون

الموقــع اإللكترونــي.................................................................................. 74

75 ...................................................................... شــبكات التواصــل االجتماعــي

76 ...................................................................................... معــارض الكتــب

78 .................................................................................. الكتــاب اإللكترونــي

79 ........................................................................................ نقــاط التوزيــع

أوال: المكتبــات....................................................................................... 80

84 .......................................................................... ثانيــًا: المتاجــر اإللكترونيــة

87 ............................................................... العضويــة فــي المنظمــات العالميــة

المتجــر اإللكترونــي................................................................................... 88

المحتويــات



2022التقريــــر السنوي للعــــــــــام6

المقدمــة

بعــد عــام مــن العمــل والنشــاط واإلنجــاز يســعدنا أن نقــدم هــذا التقريــر 

لجمهــور المركــز ومتابعيــه والمهتميــن بأعمالــه، بوصفهــم شــركاء للمركــز، 

مــن المهــم إطالعهــم علــى ســير عمــل المركــز وتطــّوره، وزيــادة مســاحة 

التواصــل معهــم.

حيــث يقــّدم هــذا التقريــر تعريفــًا بأعمــال المركــز وإنجازاتــه خــالل العــام 2022، 

الــذي كان بحمــد هللا- كســابقه- عامــًا زاخــرًا بالنشــاط واإلنتــاج والعطــاء.

ويتضّمــن التقريــر خالصــة إنجــازات المركــز، ثــم عرضــًا ألبــرز مــا أنتجــه المركــز 

مــن خــالل خطــوط عملــه المتعــددة، وُيقــدم تعريفــًا موجــزًا بالكتــب الصــادرة 

خــالل العــام 2022، ويعــرض مــا تــم إنجــازه فــي مشــروع موســوعة الفقــه 

السياســي اإلســالمي.

باإلضافــة إلــى عــرض إنجــازه فــي كل مــن األوراق السياســية وتقديــر الموقــف 

واإلنجليزيــة،  العربيــة  باللغتيــن  اإللكترونــي  والموقــع  صالــون،  ومنصــة 

وصفحــات التواصــل االجتماعــي.

ويعــرض التقريــر أيضــًا نبــذة عــن نشــاطات المركــز فــي مجــال العالقــات 

والمشــاركات فــي المعــارض الدوليــة، وانتشــار إصداراتــه فــي أهــم مكتبــات 

الجامعــات العالميــة، وفــي المنطقــة العربيــة ومنصــات الكتــب اإللكترونيــة 

ــي انضــم إليهــا المركــز. ــة الت ــات الدولي ــى العضوي الشــهيرة، باإلضافــة إل

نأمــل مــن جمهــور المركــز االطــالع علــى التقريــر، ونرحــب بتلقــي أي مالحظــات 

أو مقترحــات أو انطباعــات فــي هــذا الســياق، أمــاًل فــي االرتقــاء معًا بمســتوى 

عمــل المركــز وإنتاجه.

وهللا الموفق 



التعريــف بالمركــز
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مــن  العربيــة  المنطقــة  تعانيــه  لمــا  ًا  نظــر

نتيجــة  والحضــاري؛  الفكــري  المســتويين  علــى  تحديــات 

لضعــف الروافــع والروافــد الفكريــة التــي مــن شــأنها اإلســهام فــي 

رفــع الوعــي واالســتمرار الحضــاري للشــعوب العربيــة، جــاءت فكــرة 

عــن  عبــارة  وهــو  للدراســات؛  االســتراتيجي  الفكــر  مركــز  تأســيس 

واألبحــاث  الدراســات  ُتِعــدُّ  ربحيــة،  غيــر  مســتقلة  بحثيــة  مؤسســة 

ومنهجيــات  معاييــر  وفــق  العربيــة  بالمنطقــة  المتعلقــة  العلميــة 

عالميــة، إضافــة إلــى تقديــم استشــاراٍت واســتطالعاِت رأي فــي عــدة 

مجــاالت وفــق رؤيتــه.

ويحــرص المركــز فــي أبحاثــه- باإلضافــة إلــى المهنيــة- علــى أن تكــون 

شــاملة لمراحــل الحــدث )أو الظاهــرة(، ودراســة بواعثهــا التاريخيــة، 

لمآالتهــا  شــامل  إدراك  إلــى  للوصــول  واقعهــا؛  وتوصيــف 

المســتقبلية.

وقــد أظهــر المركــز خــالل األعــوام الماضيــة تميــزًا بــارزًا فــي مجــال 

االستشــراف، مــا يعنــي بالضــرورة أن المدخــالت التحليليــة كانــت 

دقيقــة، وهــو مــا شــجع علــى انتشــار أعمــال المركــز وتداولهــا 

بيــن النخــب العربيــة وصنــاع القــرار، فضــاًل عــن وســائل 

اإلعــالم بشــقيها الفضائــي والعنكبوتــي.

الفكــرة والتعريــف
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تنطلق رؤية المركز من استشــعار القائمين عليه بأهمية 

الوعــي الفكــري ودوره فــي صناعــة األمــم والحضــارات، لــذا 

كانــت رؤيتــه تتمثــل في:

رفع مستوى الوعي الفكري في المجتمعات العربية. 

رؤيــة المركز
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أهــداف المركز

قيــاس الــرأي العــام إقليميــًا ودوليــًا تجــاه قضايــا 

محــددة.

التأصيــل العلمــي  للقضايــا السياســية 

المســتجدة.

اإلسهام في نشر الوعي الثقافي.

مواكبــة المتغيــرات العالميــة والعربيــة، مــن خــالل 

إعــداد األبحــاث، وتقديــم االستشــارات.
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االعتنــاء بالدراســات واألبحــاث واالستشــارات والتقاريــر بمــا يتناســب 	 

مــع رؤيــة المركــز.

العربيــة 	  البحثيــة  والمؤسســات  المراكــز  مــع  والتنســيق  التواصــل 

والعالميــة. 

االهتمــام بقضايــا األطيــاف الفكريــة بمــا يؤصــل لضروريــات التعايــش 	 

الســلمي، والمشــاركة الفاعلــة.

إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.	 

رعاية الشباب الباحثين المتميزين.	 

وســائل المركز

بالرغــم مــن العــبء الثقيــل الــذي تشــكله أهــداف المركــز، 

ال ســيما المتعلقــة برفــع  الوعــي الفكــري والحضــاري 

المركــز  حــدد  فقــد  األخــرى،   التحديــات  إلــى  باإلضافــة 

مجموعــة  مــن الوســائل القــادرة علــى تحقيقهــا بالنســبة 

المأمولــة، ومنهــا:
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أهدافــه  بتعــدد  المركــز  فــي  العمــل  تتنــوع مجــاالت 

ومجاالتــه،  وبرامجــه  أنشطتــــه  وبتنــوع  وأقســامه، 

وفــق مــا يـــأتي:

مجــاالت العمل
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ُيعــد المركــز الدراســات واألبحــاث وفــق المنهجيــة العلميــة في مجاالت 

تخصــص المركــز، وهي :

الدراسات السياسية.	 

الدراسات المتخصصة في التيارات واألطياف الفكرية.	 

الدراســات الحضاريــة والتنموية.	 

دراسات الفكر اإلسالمي.	 

األبحاث والدراســات
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يســعى المركــز لتقديــم االستشــارات والحلــول فــي مجــاالت اختصــاص 

المركــز واهتماماتــه، للجهــات الرســمية واألهليــة؛ مــن خــالل قيــاس 

الــرأي العــام تجــاه القضايــا الفكريــة واألحداث السياســية واالجتماعية، 

والشــؤون الثقافيــة، بالتعــاون مــع فريــق علمــي ُمــدرَّب ومتخصــص.

االستشــارات وقيــاس الرأي



يســهم المركــز فــي نشــر الدراســات واألبحــاث مــن خــالل 

وســائل النشر.

لنشر ا
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الحيادية والموضوعية واتباع المنهجية 	 

واألمانة العلمية. 

اعتماد الوضوح والشفافية وحسن النوايا 	 

في التعامل.

التواصل، واعتماد مبدأ الحوار.	 

السعي للتميز من خالل المهنية العالية 	 

في األداء، والحرص على اإلبداع والتجديد.

التدرج في التوسع بمجاالت عمل المركز 	 

وأنشطته، والحرص على التخصص.

قيــم المركز
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خطــوط العمل
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االســتراتيجي  الفكــر  مركــز  يعمــل 

خطــوط  خــالل  مــن  للدراســات 

هــي: مختلفــة 
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العضويات في 

المنظمات 

العالمية 

الشبكات 

االجتماعية 

الدراسات
األبحاث

األوراق 

السياسية 

تقدير 

موقف العالقات 

العامة 

الموقع 

اإللكتروني
النشر 

والتوزيع 

المشاركة في 

المعارض
صالون

موسوعة

الفقه السياسي
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شبكات
التواصل

االجتماعي

الموقع
اإللكتروني

المدير
التنفيذي

الشؤون
المالية

الهيئة
االستشارية

مدير
المركز

المساعد
اإلداري

نائب
المدير

وحدة
الدراسات
واألبحاث

النشر
والتوزيع

وحدة
الرصد

والتحليل

العالقات
العامة

وحدة
التصاميم

وحدة
الترجمة

اإلدارة
اإللكترونية

ي الهيــكل اإلدار



21 مركز الفكر االستراتيجي للدراسات

خالصــة أعمــال المركــز فــــــي

ــام 2022 العـــــ
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دراسات

أوراق
سياسية

تقدير
موقف

معارض
الكتب

ترجمـات

3

142
2411

مقاالت
العضوية

في المنظمات 
العالمية

اإلصدارات
المطبوعة

17

255

92447,058

نقاط
التوزيع

زوار 
صفحات 

الويب

متابعو
تيليجرام

مشتركو 
القائمة
البريدية

متابعو
فيسبوك

12.884
12.064

4,499

667.207

124.447

متابعو
إنستجرام

متابعو
تويتر
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خالصة األعمال البحثية في 
الموسوعة خالل عام 2022

مجموع األبحاث المبحوثة

167
األبحاث المقبولة

120
الغير مقبولة

47

األبحاث المحررة

110
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إصــدارات المركــز في 
مكتبــات الجامعــات 

العالميــة
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تتواجد إصدارات المركز
في 29 مكتبة جامعات عالمية

 	HARVARD LIBRARY

مكتبة جامعة هارفرد 	 

 	LIBRARY OF CONGRRESS

مكتبة الكونجرس	 

 	UNIVERSITY OF PENNSYLVA-

NIA Library

مكتبة جامعة بنسلفانيا	 

مكتبة الملك فهد الوطنية	 

 	 COLUMBIA UNIVERSITY

Library

مكتبة جامعة كولومبيا	 

 	 ORPIS YALE UNIVERSITY

Library

مكتبة جامعة اوربيس	 

 	 PRINCETON UNIVERSITY

Library

مكتبة جامعة برينستون 	 

 	 STANFORD UNIVERSITY

Library

مكتبة جامعة ستانفورد	 

 	 ILLINOIS  UNIVERSITY

Library

مكتبة جامعة ايلينويز	 

 	BERKELEY LIBRARY

مكتبة بيركلي	 

مكتبة جامعة بيروت	 

 	DUKE UNIVERSITY Library

مكتبة جامعة دوق	 

 	UCLA LIBRARY

مكتبة جامعة كاليفورنيا	 

مكتبة الجامعة األمريكية 	 

بالقاهرة

 	 UNIVERSITY OF MINNESOTA

Library

مكتبة جامعة مينيسوتا	 

 	NEW YORK PUBLIC LIBRARY

مكتبة نيويورك العامة	 

 	 UNIVERSITY OF MICHIGAN

Library

مكتبة جامعة ميتشيغن	 

 	UW LIBRARIES SEARCH

مكتبة جامعة واشنطن	 

مكتبة قطر الوطنية	 

مكتبة محمد بن راشد	 

 	BRITISH LIBRARY

المكتبة البريطانية	 

 	 UNVERSITY OF TORONTO

Library

مكتبة جامعة تورونتو	 

 	NYU LIBRARIES

مكتبة جامعة نيويورك	 

 	OPAC PLUS Library

مكتبة جامعة ميونخ	 

مكتبة جامعة السلطان 	 

محمد الفاتح

مكتبة جامعة ابن خلدون	 

 	SABAHTTIN ZAIM UNIVERSI-

TY Library

مكتبة جامعة اسطنبول صباح الدين 	 

زعيم 

مكتبة جامعة السلطان 	 

قابوس

مكتبة جامعة ميناستا 	 
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المكتبات العالمية التي تتواجد 
بها كتب المركز
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المكتبات العالمية التي تتواجد 
بها كتب المركز



2022التقريــــر السنوي للعــــــــــام28

الــذي  اإلســالمي  السياســي  الفقــه  موســوعة  مشــروع  المركــز  أطلــق 

يهــدف إلــى اإلســهام فــي عصرنــة التــراث السياســي اإلســالمي، وفتــح اآلفــاق 

لتطويــره وربطــه باألجيــال المعاصــرة وقضايــا العصــر، محــاواًل إدمــاج الفكــر 

السياســي اإلســالمي فــي الفكــر والفلســفة السياســية، ولفــت االنتبــاه إلــى مــا 

أنتجــه العقــل اإلســالمي فــي الفتــرة الســابقة وإمكانيــة االســتفادة منــه في الوقت 

ــار العلمــاء والمفكريــن. الراهن.ويشــرف علــى المشــروع نخبــة مــن كب

موســوعة الفقه

 السياســي اإلســالمي
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شــعار الموسوعة
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سيف عبد الفتاح

عبد المجيد النجار

جون إسبوزيتو منير شفيق

وائل حالق

برنارد قودار

الهيئــة االستشــارية
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امحمد جبرون

جاسر عودة

عبد الرحمن السنوشي

عبد الرحمن الكيالني

كارول كرستينعصام البشير

سابرينا لي
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أحمد قطرانأحمد الزعبي

عبدالمجيد النجارطيبي غماري

هبة رؤوف عزت

اللجنــة العلميــة
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إسماعيل نقازأحمد مبارك

 الصحبي بن سالم العتيق

بهاء الدين قيليبشار نرشأمين الصالحي

الطاهر بكني

الزوهرة الصنهاجيالخضر اليافعي 

الباحثــون
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الباحثــون

عبد الحق حميش عبد الباسط غابري سعيد الشوية

خالد أحمد عجالن

زبيدة الطيبرامي الزمار

حنان رزايقية

سامي نجم

حجيبة شيدخ
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الباحثــون

عبد السالم يوسفعبد الرفيق كشوطعبد الحق دحمان

عبد الكريم بنانيعبد الكريم حميدي

عبد الوهاب عامرعبد الملك الزبيري

عبد هللا الجباري

عمار طسطاس
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الباحثــون

ديق محمد صِّ محمد المصري

محمد الديب

مجيب الشمري

محمد بلعيشة

محمد علي جبرانمحمد علي بيود

ليليا شنتوح ليلى رامي
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الباحثــون

مروان مغلس

محمد النوري

يوسف القرشي هاني محمود القدسي

ناصر الطويلمونية الطراز

نور الدين قراط

محمود النفارمحمد نور حمدان
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موقع الموسوعة

عدد األبحاث التي تم إنجازها في الموسوعة

 عدد )120( بحث 

وتمثل نسبة %30 من المشروع 



أصــدر مركــز الفكــر االســتراتيجي للدراســات العديــد مــن األبحــاث والدراســات 

خــالل عــام 2022، اختيــرت موضوعاتهــا بعنايــة بالغــة؛ حرصًا علــى تقديم القيمة 

المضافــة، وتلبيــة احتيــاج معرفــي -علمــي فــي تلــك المجــاالت الشــائكة، ونظــرًا 

لذلــك فقــد واجــه الفريــق البحثــي كثيــرًا من الصعوبــات خالل مرحلــة البحث، لكنها 

-وبشــهادة لجــان التحكيــم العلمــي- قدمــت إضافــات نوعيــة، ورفــدت المكتبــة 

العربيــة بمــواد جديــدة فــي موضوعاتهــا ودقيقــة فــي منهجيتهــا، وقــد ثبــت ذلــك 

مــن خــالل ازديــاد الطلــب علــى إصــدارات المركــز، وتفاعــل زوار معــارض الكتــب التــي 

شــارك فيهــا المركــز خــالل عــام 2022 مــع جنــاح المركــز، وهــي:

اإلصدارات
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تناقــش الدراســة الجــذور التاريخيــة للصــراع بيــن التديــن والتغريــب فــي تركيــا، وأســاليب وأدوات 

الصــراع بيــن التياريــن، كمــا تتنــاول المجتمــع التركــي بمختلــف مكوناتــه السياســية واالجتماعيــة 

التــي تقــف وراء ذلــك، وتبحــث إســهام الجماعــات  بالتديــن، واألســباب  والثقافيــة، وعالقتهــا 

والفــرق والمؤسســات الشــعبية؛ مــن أوقــاف وغيرهــا، فــي تديــن المجتمــع، باإلضافة إلــى تناولها 

دور الدولــة فــي نشــر القيــم اإلســالمية؛ مــن خــالل التعــرف علــى المؤسســات الرســمية التــي تعنى 

بذلــك، مثــل رئاســة الشــؤون الدينيــة ووقــف الديانــة، وغيرهــا، والقوانيــن ذات العالقــة، واختتمــت 

الدراســة باستشــراف مســتقبل التيــار المحافــظ فــي تركيــا.

التيــار المحافــظ فــي تركيــا
التاريخ..التشكل..المســتقبل
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تبحث هذه الدراســة في ظاهرة تطبيع الشــذوذ على مســتوى عالمي وانعكاســاتها على الوطن 

العربــي، بدئــًا مــن تقديــم ســردية تاريخيــة تشــرح أســس تكويــن وانتشــار هــذه الظاهــرة فــي الــدول 

األوروبيــة، ومــرورًا بتفكيكهــا مــن خــالل البحــث فــي جذورهــا الفكريــة والفلســفية واالجتماعيــة، 

وتوضيــح العــور فيهــا بمقارنتهــا بأســس ومســلمات وجــذور الفكــر اإلســالمي ونظرتــه لهــذه 

الظاهــرة. هــذا التفكيــك يــراد منــه الوقــوف علــى األســس الجوهريــة مــن أجــل فهــم تطبيقاتهــا 

ــا. يلــي هــذا التفكيــك تحليــل العوامــل واألدوات  المعاصــرة وانعكاســاتها المتنوعــة فــي واقعن

والخطــوات التــي تدرجــت فيــه هــذه الظاهــرة لتعيــد تموضعهــا مــن المســكوت عنــه إلــى القانــون 

الملــزم، للوقــوف علــى خطــورة تفشــيها وماهــي مآالتهــا.

تطبيــع المثليــة عالميــًا
وانعكاســها علــى الوطــن العربــي
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تركز الدراسة على محددات المشروع الصيني في دول الخليج، وذلك بتسليط الضوء 

علــى أسســه القديمــة ومقوماتــه وأســبابه الحاليــة، مــن أجــل إعطــاء نظــرة شــاملة لجــذور هــذا 

المشــروع ونمــط تفاعالتــه مــع دول المنطقــة. واســتقراء أبعــاده ومجاالتــه، وحدوهــا ومقوماتــه 

وقدرتــه علــى التأثيــر فــي مختلــف الجوانــب السياســية والثقافيــة واألمنيــة.

 وتبحــث الدراســة النتائــج المترتبــة علــى تحقيــق الصيــن لمشــاريعها فــي الخليــج وتمتيــن نفوذهــا 

فــي المنطقــة، ومــا إذا كان ســيكون لــه نتائــج علــى أمــن دول الخليــج.  كمــا تســتعرض الدراســة 

مســتقبل الجهــود والمشــاريع الصينيــة فــي دول الخليــج وماهــي أبــرز التحديــات التــي ســتواجهها 

ســواء مــن حيــث قصورهــا الداخلــي، أو مــن حيــث الطبيعــة المتباينــة لألوضــاع والديناميكيــات 

السياســية لــدول منطقــة الخليــج.

المشــروع الصينــي فــي الخليــح
المحــددات واألبعاد
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فــي  فيــه  الموجــود  التعــدد  وأثــر  العمانــي،  المجتمــع  الدراســة خصائــص  تناولــت 

وعالقتــه  وتفاعالتــه،  الحكــم  ومنظومــة  نظــام  إلــى  وتطرقــت  البينيــة،  العالقــات 

السياســة  دوافــع  تناولــت  كمــا  الســلطة،  انتقــال  وكيفيــة  واألســرة،  بالمذهــب 

الخارجيــة، وإســقاطاتها علــى مواقــف ســلطنة عمــان تجــاه أبــرز القضايــا العربيــة 

محاولــة  إلــى  إضافــة  الماضيــة.  العشــر  الســنوات  خــالل  خصوصــًا  واإلقليميــة، 

استشــراف توجهــات السياســة الخارجيــة مســتقباًل، واحتماليــة حــدوث تغيــر فــي 

ــي  ــرات الت ــة االســتقطابات والتوت طبيعتهــا ووســائلها الدبلوماســية مــن جــراء حال

تمــر بهــا دول المنطقــة.

ســلطنة عمان
المجتمــع والسياســة الخارجيــة
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تقــدم الدراســة خلفيــة معرفيــة حــول الهيئــة العامــة للترفيــه فــي 

الســعودية، وأهــم الوظائــف واالختصاصــات التــي تقــوم بهــا، ومــدى 

الســعودي.  العــام  النطــاق  علــى  واالقتصــادي  االجتماعــي  تأثيرهــا 

وتتنــاول دور هيئــة الترفيــه فــي التغييــر االجتماعــي داخــل المملكــة، 

للمجتمــع  االجتماعيــة  والخصائــص  العامــة،  الحريــات  فــي  وأثرهــا 

الســعودي، ومســاهمتها فــي تنويــع مصــادر اقتصــاد المملكــة.

الهيئــة العامــة للترفيــه الســعودية
ومشــروع  التغييــر االجتماعــي واالقتصــادي فــي المملكــة
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ترصــد الدراســة ســيرورة تحــّول منظمــة االتحــاد العــام للشــغل إلــى فاعــل مدنــّي 

ذي نفــوذ فــي البــالد التونســّية.  ومــن ثــم يتنــاول المحــور األّول مقّومــات الهيمنــة 

فــي  ومواقفــه  لمســاهماته  قــراءة  خــالل  مــن  الشــغل  التحــاد  النقابية-المدنيــة 

مختلــف المحطــات التاريخيــة الكبــرى لبنــاء الدولــة الوطنيــة. ثــّم يتعــرض المحــور 

الثانــي للفاعــل النقابــي بوصفــه مشــاركًا للســلطة الحاكمــة فــي صياغــة السياســات 

العامــة وتجــاوز األزمــات الوطنيــة مــا بعــد 2011. أمــا المحــور الثالــث فركــز علــى الوظيفــة 

المدنيــة االجتماعيــة، وكان المحــور الرابــع فــي اســتقراء آثــار المتغّيــرات االقتصاديــة 

ــة. ــة للمنظمــة العّمالي ــى مقومــات الهيمن ــة عل والسياســية الراهن

االتحــاد العــام التونســي للشــغل
المكــون المدنــي المشــارك فــي إدارة الحكــم
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تحاول الدراســة فهم حالة الصراع الســني الشــيعي 

مــن خــالل التعــرف علــى األصــول السياســية لــدى 

عالقتهــا  ومــدى  والشــيعي،  الســني  المذهبيــن 

بالصراع، من خالل المحور األول، وركزت في المحور 

الثانــي علــى مظاهــر الصــراع وأدواتــه المتعــددة، وفي 

المحــور األخيــر قــراءة لفــرص الصــراع ومآالتــه فــي 

ــة. ــة واإلقليمي ــرات الدولي ظــل المتغي

الصــراع الســني الشــيعي
الجــذور واألبعاد
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ا بــرزت تغيــرات أمنيــة وسياســية علــى المســتوى الدولــي كان لهــا انعكاســها  مؤخــًر

ــة،  ــة وأولوياتهــا األمني ــة األمريكي ــر السياســة الخارجي ــج، مــن أبرزهــا تغي ــى دول الخلي عل

بقــدوم إدارة ديمقراطيــة، فرضــت جملــة مــن التحديــات علــى دول الخليــج، منهــا تقنيــن 

وصــول الســالح إلــى هــذه الــدول، األمــر الــذي دفــع دول الخليــج إلــى إعــادة النظــر فــي 

اســتراتيجياتها األمنيــة، وتضميــن تنميــة وتطويــر الصناعــات العســكرية ضمن خططها 

ــا مــن هــذه التغيــرات التــي تشــهدها المنطقــة، والتحــركات التــي  االســتراتيجية. انطالًق

اتخذتهــا دول الخليــج، تحــاول الورقــة تقديــم نظــرة حــول أهميــة الصناعــة العســكرية فــي 

االســتراتيجية األمنيــة للــدول بشــكل عــام، ولــدول الخليــج بشــكل خــاص، كمــا تســعى 

إلــى تســليط الضــوء علــى واقــع الصناعــات العســكرية فــي دول الخليــج، ومناقشــة 

الفــرص والتحديــات التــي تواجــه هــذه الــدول فــي التمكــن مــن هــذه الصناعــة.

التصنيــع العســكري فــي الخليــج
اآلفــاق والتحوالت
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تتنــاول الدراســة التحــوالت الفكريــة لــدى الشــباب 

الســعودي فــي خمســة محــاور، يتمثــل المحــور األول 

فــي التعــرف علــى أهميــة التغيــر االجتماعــي وأثــره 

فــي التحــوالت الفكريــة عمومــًا، وفــي المحــور الثانــي 

الفكــري،  التحــول  مراحــل  أهــم  الدراســة  تناقــش 

الداخليــة  المؤثــرات  الثالــث  المحــور  فــي  وتتنــاول 

والخارجيــة فــي حالــة الوعــي الفكــري، وتعــرض أبــرز 

مظاهــر هــذا التحــول فــي المحــور الرابــع، ثــم تناقــش 

مســتقبل التحــول الفكــري فــي المحــور األخيــر.

التحــوالت الفكريــة عنــد 
الشــباب السعودي

األســباب والمظاهر
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تتنــاول الدراســة االســتثمارات الخليجيــة فــي األنديــة األوروبيــة مــن خــالل البحــث فــي 

مــن  تحققــت  التــي  والمكاســب  الخارجــي،  االســتثمار  نحــو  الخليجــي  التوجــه  مالمــح 

آلثــار  الدراســة مناقشــة  تقــدم  تمكنــه. كمــا  حالــت دون  التــي  والعراقيــل  االســتثمار، 

لــدول  الجوانــب االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة  المختلفــة علــى  االســتثمارات 

الخليــج، فضــال عــن قيــاس مســتقبل االســتثمار عبــر عــدد مــن المحــددات الخاصــة 

تراجعــه. أو  االســتثمار  بتنامــي 

االســتثمارات الخليجيــة 
فــي األنديــة األوروبية

اآلثــار والتحديات
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رمضــان  شــخصية  قــراءة  إعــادة  الدراســة  تحــاول 

الالفــت  وحضــوره  المتعــددة،  واهتماماتــه  قاديــروف، 

للنظــر، مــن خــالل التعريــف أواًل بالبيئــة التــي نشــأ فيهــا 

ــي  وأهميتهــا الجيوسياســية، والمحطــات العســكرية الت

مــرت بهــا، ودور ذلــك كلــه فــي تشــكيل الرؤيــة السياســية 

للشيشــان، إضافــة إلــى بحــث المكانــة الدينيــة والخلفيــة 

بروســيا،  وعالقتهمــا  واالبــن،  األب  لقاديــروف  الفكريــة 

ثــم  العالقــة،  هــذه  تكتنــف  التــي  المختلفــة  والتحديــات 

وحضــوره  العربيــة،  بالمنطقــة  االبــن  قاديــروف  عالقــة 

فيهــا. والعســكري  والسياســي  الدينــي 

القاديروفيــة والتصــوف الجديــد

قــراءة فــي الخلفيــة الفكريــة 
والدوافــع السياســية
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 تتنــاول الدراســة الــدور الحيــوّي والتحّولــي الــذي تضطلــع بــه صناديــق الثــروة الســيادية 

لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي تحديــث االقتصاديــات المحلّيــة وترســيخ التموقــع 

-ذات  الصناديــق  هــذه  وتبحــث  الدولــي.  المســتوى  علــى  تنافســّية  اســتثمارّية  كــدول 

الســيولة المالّيــة الضخمــة- مــن منطلــق تكاملهــا مــع البرامــج التنموّيــة للــدول الخليجّيــة 

وطــرق حوكمتهــا وإدماجهــا لتســهيل وتدعيــم ســيروة التحــّول مــن االقتصــاد الرّيعي إلى 

اقتصــاد متنــّوع –مســتدام وتنافســّي. وتركــز علــى دراســة منجــزات الصناديــق الخليجيــة 

فــي ظــّل تزايــد تأثيراتهــا علــى النظــام المالــي العالمــي بجانــب االهتمــام باســتراتيجيات 

االســتثمار وسياســات الحوكمــة الحديثــة المتبعــة.

صناديــق الثــروة الســيادية 
الخليجيــة

ســيرورة تطــور وتموقــع عالمي
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تتنــاول الدراســة جماعــات الضغــط ودورهــا فــي التأثيــر 

فــي القــرار األمريكــي الخــاص بالشــرق األوســط، وذلــك 

مــن خــالل أربعــة محــاور؛ يتنــاول المحــور األول مفهــوم 

جماعــات الضغــط بشــكل عــام، ويتنــاول المحــور الثانــي 

وتاريــخ  المتحــدة،  الواليــات  داخــل  الضغــط  جماعــات 

نشــاطها، وأهــم وســائلها فــي التأثيــر،  فــي حيــن يبحــث 

المحــور الثالــث وســائل جماعــات الضغــط فــي التأثيــر فــي 

القــرار الخارجــي األمريكــي تجــاه قضايــا الشــرق األوســط، 

المســتقبلية  المالمــح  الرابــع  المحــور  يناقــش  وأخيــرًا 

الضغــط. لجماعــات 

جماعــات الضغط
ودورها في رســم السياســة 

األمريكيــة تجاه الشــرق األوســط
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اســتطاع فريــق مركــز الفكــر االســتراتيجي للدراســات تنفيــذ مــا ُطــرح فــي 

الخطــة مــن أوراق سياســية بدايــة عــام 2022، وهــي أوراق بحثيــة متوســطة 

الحجــم، تبحــث موضوعــًا مــن الموضوعــات، أو قضيــة معينــة، بصــورة علميــة 

رصينــة، تشــكل مســاهمة جديــدة وفريــدة فــي المجــال المعرفــي الــذي تبحثــه، 

وتشــتمل علــى رصــد وتحليــل واستشــراف، وتختتــم بكتابــة أهــم التوصيــات. وقــد 

أصــدر المركــز خــالل عــام 2022 أربــع عشــرة ورقــة سياســية تناولــت الموضوعــات 

التاليــة:

األوراق

السياسية

األوراق السياســية
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االتحاد العام التونسي للشغل … المكون المدني المشارك في إدارة الحكم 1

التصنيع العسكري في الخليج …اآلفاق والتحوالت 2

الصراع السني الشيعي…الجذور واألبعاد 3

التحوالت الفكرية عند الشباب السعودي …األسباب والمظاهر 4

الطبقى الوسطى في الخليج... المتغيرات والمستقبل 5

مراكز الطاقة في اليمن وجغرافيا الصراع … دراسة في األبعاد والتحديات 6

العــــــــنوانم
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القاديروفية والتصوف الجديد … قراءة في الخلفية الفكرية والدوافع السياسية 7

االستثمارات الخليجية في األندية األوروبية…اآلثار والتحديات 8

صناديق الثروة السيادية الخليجية…سيرورة تطور وتموقع عالمي 9

جماعات الضغط ودورها في رسم السياسة األمريكية تجاه الشرق األوسط 10

خوارزميات السيطرة...الدور السياسي لوسائل التواصل االجتماعي 11

االستثمارت األجنبية في السعودية 12

المشروع التركي... الممكنات والتحديات 13

المشروع اإليراني في منطقة الشرق األوسط... جدل الطموح واإلمكانات 14

العــــــــنوانم
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حــرص المركــز مــن خــالل أوراق )تقديــر الموقف( على التعاطي مع الملفات 

واألحــداث المتســارعة فــي المنطقــة العربيــة ومحيطهــا بديناميكيــة تواكــب 

الداخليــة.  الصراعــات  أو  والتدافــع  الجيوسياســية  التحــوالت  وحجــم  ســرعة 

ويعتبــر تقديــر الموقــف ورقــة بحثيــة تتنــاول حدثــًا طارئــًا أو ظاهــرة مســتجدة، مــن 

خــالل رصــد فواعلهــا، وتحليــل دوافعهــا، واستشــراف مآالتهــا. وقــد أصــدر المركــز 

خــالل عــام 2022 أربعــة وعشــرين )24( تقديــر موقــف، بمعــدل اثنيــن فــي كل شــهر.

تقديــرات الموقف
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التوجــه نحــو الصيــن فــي العالقات 
الخليجية..األبعــاد والمحــددات

الهجمــات الحوثيــة علــى اإلمــارات.. 
الســياقات واالنعكاســات
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األزمــة األوكرانيــة والتصعيــد الروســي.. 
إمكانيــات المفاوضــة واحتمــاالت المواجهــة

الهجــوم العســكري الروســي علــى 
أوكرانيا..االنعكاســات والمــآالت
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انعكاســات حــرب روســيا على 
جغرافيــا الطاقــة الخليجيــة

الحــرب الروســية األوكرانية.. 
هــل تعيــد تشــكيل نظــام عالمــي جديد؟!
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الملــف النــووي والمنطقــة 
الخليجية..أبعــاد التطــورات األخيــرة 

وانعكاســاتها المســتقبلية

مــاذا بعــد تأســيس المجلــس القيــادي 
الرئاســي فــي اليمن؟
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خســارة حــزب هللا األغلبيــة النيابيــة.. 
وأثرهــا علــى المشــهد السياســي فــي لبنــان

دوافــع تهديــد الكويــت بالحشــد الشــعبي
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اإلدارة االنفراديــة للرئيــس التونســي 
قيــس ســعيد.. وانعكاســاتها علــى 

المشــهد التونســي

عــودة التوتــر فــي ميــاه الخليج..
 وانعكاســاتها األمنيــة علــى المنطقــة الخليجيــة
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مســتقبل المنطقــة السياســي 
واألمنــي بعــد قمــة جدة

زيــارة بايــدن المرتقبــة للمنطقــة.. 
الســياقات واألبعاد
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القمــة الثالثيــة فــي طهران..
 الســياقات واألبعــاد

التصعيــد األمريكــي الصينــي فــي تايــوان.. 
وأثــره علــى الملفــات األمنيــة المشــتركة
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العالقــات الســعودية العراقيــة..
آفــاق التقــارب وتحدياته

دعــوات التقــارب التركــي مــع النظام 
الســوري..الفرص والتحديــات
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مــآالت المشــهد السياســي فــي تونس.. 
وأبعــاده المســتقبلية

بعــد قرار أوبــك بلس..
العالقــات الســعودية األمريكيــة إلــى أيــن ؟
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انعكاســات زيــارة الرئيــس الصينــي المرتقبــة 
علــى العالقــات الخليجيــة الصينيــة

انعكاســات نتائــج االنتخابــات النصفيــة 
األمريكيــة علــى العالقــات الخليجيــة األمريكيــة
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المســتقبل السياســي الماليــزي..
 بعــد تعييــن أنــور إبراهيــم رئيســًا للــوزراء

االحتجاجــات فــي إيران..
 ومصيــر النظــام الحاكــم اإليرانــي
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مــن أجــل إتاحــة المجــال لجمهــور المركز إلبداء آرائهــم المعمقة وقراءاتهم 

الرصينــة للقضايــا الدوليــة، ومســتجدات الشــأن اإلقليمــي، وقضايــا الصــراع، 

وأدوات بناء الســالم في المنطقة، وتأســيس منبر لتالقح األفكار بين الباحثين 

الشــباب والخبــراء والمهتميــن، أطلــق المركــز نافــذة “صالــون” التفاعليــة، وقــد 

ُنشــر فيهــا 25 مقــااًل خــالل عــام 2022.

صالون
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المادة 140 من الدستور العراقي في الواجهة من جديد 1

هل يوجد نظام سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي في اإلسالم؟ 2

البعد الجيوبوليتيكي والديني للصراع األمريكي الروسي 3

الحراك الشعبي الجزائري في ذكراه الثالثة… ماذا بعد؟ 4

إيــران  علــى  الدوليــة  العقوبــات  يقــّوض  وروســيا..هل  الصيــن  بيــن  بديــل ســويفت 
وموســكو؟

5

التوتر اإليراني– التركي… كلمة السر في إمدادات الطاقة 6

العقوبات الغربية على روسيا.. الجدوى والمستقبل 7

تركيا و اإلمارات… ميادين الهدنة والصراع 8

العــــــــنوانم
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رؤية جديدة إلشكالية العالقات المدنية و العسكرية 9

لماذا ال يمكن اعتبار ثورة تونس نموذجًا ناجحًا؟ 10

العالقات الروسية الهندية في ظل أزمة أوكرانيا 11

للوطــن  والتهديــدات  االتجاهــات  االصطناعــي..  الــذكاء  عصــر  فــي  الســيبراني  الدفــاع 
بــي العر

12

انحسار مفهوم السيادة الوطنية في ظل الفضاء الرقمي الجديد 13

اإلصالحات الدستورية وسؤال البناء الديمقراطي: تجربة الجزائر وتونس2020-2011 14

اإلدارة في المناطق المحررة السورية..قراءة في جذور الواقع المشاهد 15

العــــــــنوانم
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العمالت الرقمية بين المخاطر المحتملة ومستقبل التداول 16

إعادة النظر “إفريقيا فرصة وليست تهديدًا” 17

نظرات نقدية في الحداثة 18

الهدنة والسالم في اليمن.. فرص النجاح وتحديات الواقع 19

العالقة بين السياسة الدفاعية والسياسة الخارجية 20

احتماالت الحرب بين حزب هللا والعدو الصهيوني 21

الديمقراطية كعامل أساسي لألمن والسالم في إفريقيا 22

الحراك النسوي في الخليج: بين أصالة الخطاب وتحديات الواقع 23

إفريقيا بديل الغاز الروسي إلى أوروبا 24

أوبك بلس والبحث عن استراتيجية جديدة للنفط 25

العــــــــنوانم
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السعودية	 

الصين	 

اإلمارات	 

روسيا 	 

أوكرانيا	 

إيران	 

سوريا	 

اليمن	 

الكويت	 

العراق	 

تونس	 

لبنان	 

أمريكا	 

تركيا	 

ماليزيا	 

جغرافيــة القضايــا التــي تناولهــا 
المركــز لعــام 2022 
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المركــز  عمــل  توســع  مــع  يتناســب  بمــا  المركــز  موقــع  ــم  ُصمِّ

للمواقــع؛ مــن حيــث ســرعة  الحديثــة  المواصفــات  ويتماشــى مــع 

الســريعة  واالســتجابة  واألمــان،  الحمايــة  مســتوى  ورفــع  التصفــح، 

التكنولوجــي. بالتطويــر  المتعلقــة  والتحديثــات  للتصفــح، 

وقــد شــهد الموقــع زيــادة فــي نســبة الزيــارات تقــدر بـــ %26 مقارنــة بالعــام 

الماضــي، حيــث بلــغ عــدد زواره 447,058 زائــر، وتقــدم المركــز علــى مســتوى 

محــركات البحــث، إذ يظهــر فــي الصفحــة األولــى لمحــرك البحــث جوجــل مــن خــالل 

أكثــر مــن 102 كلمــة مفتاحيــة.

المركــز ونشــاطاته وإصداراتــه،  أخبــار  آخــر  لــزواره االطــالع علــى  ويتيــح الموقــع 

وتقديــر  السياســية  واألوراق  كاألبحــاث  بالمركــز؛  الخاصــة  البحثيــة  واألعمــال 

ــة، ويوفــر  الموقــف. ويعــد موقــع المركــز مــن أغنــى مواقــع مراكــز األبحــاث العربي

وتقديــرات  السياســية  واألوراق  لألبحــاث  المجانــي  التحميــل  إمكانيــة  لــزواره 

المســتفيدين. دائــرة  توســيع  علــى  حرصــًا  الموقــف؛ 

الموقع

اإللكتروني
الموقــع اإللكترونــي
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تويتــر  فــي  االجتماعــي؛  التواصــل  شــبكات  علــى  صفحــات  أربــع  للمركــز 

وفيســبوك وإنســتجرام وتيليجــرام، تهتــم بنشــر إصــدارات المركــز للمتابعيــن 

والمهتميــن فــي تلــك الشــبكات، والتواصــل مــع متابعــي المركــز بشــكل يومــي؛ 

ــة عــن  ــًا، واإلجاب مــن خــالل التغريــدات التــي تتــراوح مــا بيــن 15 – 20 تغريــدة يومي

واستفســاراتهم. المتابعيــن  تســاؤالت 

بلــغ  عــدد المتابعيــن فــي فيســبوك أكثــر مــن 667 ألــف متابــع، وفــي تويتــر بلــغ 

عــدد المتابعيــن أكثــر مــن 124 ألفــا، وكذلــك التيليجــرام بلــغ عــدد المتابعيــن12.066 

متابعــا واإلنســتجرام 12.884.

شــبكات التواصــل االجتماعــي
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يحــرص مركــز الفكــر االســتراتيجي للدراســات علــى المشــاركة فــي معــارض 

الكتــاب الدوليــة للمســاهمة فــي نشــر الوعــي فــي المجتمعــات العربيــة، التــي 

تمثــل رؤيــة المركــز، والتواصــل مــع جمهــوره فــي مختلف الدول بصورة مباشــرة.

وقد شارك المركز خالل عام 2022 في معرضين دوليين هي:

معــارض الكتب
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22.01.2022 13.01.2022 معرض الدوحة

05.03.2022 23.02.2022 معرض مسقط

تاريخ االنتهاءتاريخ البدءالمعرض
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الكتاب

اإللكتروني

تتواجــد إصــدارات المركــز بصيغــة Ebup وتبــاع فــي أشــهر متاجــر الكتــب 

العالميــة وهــي:

-  قارئ جرير 

-  كوبو

-  متجر قوقل بوك

-  نيل وفرات

-  أمازون

-  مكتبة أيلول

-  متجر النهال

-  متجر كتابي

-  كتاب كوم

akadimi romoz  -

 Wasm-bookstor  -

الكتــاب اإللكترونــي
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شــهدت نقــاط التوزيــع إلصــدارات المركــز توســعًا ملحوظــًا فــي المكتبــات 

والمتاجــر اإللكترونيــة؛ حيــث يمكــن الحصــول علــى إصــدارات المركــز مــن خــالل 

ــي: ــة، وهــي كالتال ــى 17 دول ــع موزعــة عل 92 نقطــة بي

نقــاط التوزيع
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آفاق   للنشر   والتوزيع

الكويت

مكتبة   ذات   السالسل   

مكتبة اإلمام الذهبي

دار إقراء

دار المعاني

شركة   اإلمارات   للنشر

اإلمارات
مكتبة   الجامعة   –   الشارقة

دار الحكماء

دار الحكمة دبي

دار   الثقافة

مكتبة ألفقطر

مكتبة   كلمات

الوكيلالبلد

أوال: المكتبــات
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الوكيلالبلد

مكتبة   روازن

سلطنة عمان

دار   الوراق   العمانية  -  مسقط

مكتبة   الهداية  -   صاللة

مكتبة   لوتس  -  مسقط

مكتبة الضامري  -   مسقط

نادي الكتاب السعودية

دار   كنوز   المعرفة األردن

دار   الكلمة

مصر
النوبي للتوزيع

مكتبة دار المعارف

الرواد ناشرون

دار   طيبة   الشامية

لبنان
مكتبة   المحجة   البيضاء

دار   زين   الحقوقية

مكتبة اإليمان  -   طرابلس
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مكتبة خطوة - الفاتح

 إسطنبول

تركيا

مكتبة دار الخير  - منطقة الفاتح

مكتبة كتاب سراي - الفاتح

زقاق الكتب- الفاتح

مكتبة توتيل - منطقة تقسيم

دار األصول العلمية - منطقة الاللي

مكتبة سفير الكتب 0 شيرين افلر

مكتبة صفحات - منطقة الفاتح

مكتبة خواطر  

مكتبة إرشاد

مكتبة وسم 

مكتبة استقامة

مكتبة ومقهى إسطنبول

مكتبة األصيل
غازي عنتاب

مكتبة برنت بالس

مكتبة كاتكوس مرسين

مكتبة الرموز العربية بورصة

مكتبة النهضة

هاتاي الريحانية 
مكتبة ماسال

مكتبة شفق

مكتبة بيبرس

مكتبة ومقهى دار السالم أنقرة

الوكيلالبلد



83 مركز الفكر االستراتيجي للدراسات

الوكيلالبلد

مكتبة دار التفسير للنشر والتوزيع
 أربيل

العراق

مكتبة عدنان

دار البيان
بغداد

مكتبة الجنائن

مكتبة ومنشورات الصحراء البصرة

مكتبة العبيدي النجف

مكتبة النهضة

مكتبة رسالن سوريا

مكتبة أوز إيران

المركز التعليمي لحقوق اإلنسان ألمانيا

دار الفكر الجزائر

هنا خدمات

المغرب

مكتبة التواصل

مكتبة المشرق

مكتبة الرشاد

مكتبة دار األمان

مكتبة الشريف السودان

مكتبة الشبكة العربية 
تونس

مكتبة عالء الدين 
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موقع ورقات

موقع جملون

فيلسوف اإللكتروني

المنهل اإللكتروني

متجر نيل وفرات

متجر قارئ جرير

kindle amazon  متجر أمازون

kobo  متجر كوبو

google book متجر قوقل بوك

goodreads منصة

مكتبة قطب على إنستغرام

المتاجر اإللكترونية

ثانيــًا: المتاجــر اإللكترونيــة
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المتاجر اإللكترونية

بوكسايت على إنستغرام

متجر صفحات اإللكتروني

صفحات ناشرون وموزعون

متجر بوك دليفري

مكتبة أيلول

النهال 

كتابي 

akadimi romoz

كتاب كوم
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خارطــة نقــاط التوزيع
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العضويــة فــي المنظمــات العالميــة

جــّدد المركــز عضويته
 فــي خمــس منظمــات عالميــة خــالل عــام 2022 وهي:
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ُأطلــق المتجــر اإللكترونــي للمركــز بحيــث يســهل للمهتميــن الحصــول علــى 

إصــدارات المركــز مــن أي مــكان فــي العالــم مــن  خــالل الشــراء عبــر المتجــر 

مباشــرة .

المتجــر اإللكترونــي
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