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المحتويات



 مركــز الفكــر االســتراتجي للدراســات هو مؤسســة 

بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة تأســس فــي العــام ٢٠١٣ 

ومقــره فــي اســطنبول.

 ُيِعــّد األبحــاث العلميــة والمســتقبلية، ويســاهم 

مــن  وإشــاعته  وتعزيــزه  الوعــي  صناعــة  فــي 

خــال إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عبــر 

تكنولوجيــا االتصــال، إســهامًا منــه فــي صناعــة 

الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر المبني علــى منهج 

علمــي ســليم.

التعريف بالمركز
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المســاهمة فــي رفــع مســتوى الوعــي الفكــري، وتنميــة 
التفكيــر االســتراتيجي فــي المجتمعــات العربيــة.

اإلسهام في نشرالوعي الثقافي.. 1

قياس الرأي العام إقليميًا ودوليًا تجاه قضايا محددة.. 2

التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.. 3

مواكبــة المتغيــرات العالميــة والعربيــة، مــن خــال إعــداد األبحاث . 4

وتقديم االستشــارات.

الرؤية

األهداف
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الوسائل

إعــداد الدراســات واألبحــاث واالستشــارات والتقاريــر وفــق . 1

منهجيــة علميــة.

ــة . 2 ــات البحثي ــز والمؤسس ــع المراك ــيق م ــل والتنس التواص

ــة. ــة والعالمي العربي

تنــاول قضايــا التيــارات الفكريــة المتنوعــة بمــا يؤصــل . 3

الفاعلــة. والمشــاركة  الســلمي،  التعايــش  لضروريــات 

إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.. 4

رعاية الشباب الباحثين المتميزين.. 5
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 تتنوع مجاالت العمل في المركز وتشمل ما يلي :

مجاالت العمل
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ــق  ــاث وف ــات واألبح ــداد الدراس ــى إع ــز عل ــوم المرك ــث يق  حي
ــي: ــز، وه ــص المرك ــاالت تخص ــي مج ــة ف ــة العلمي المنهجي

األبحاث والدراسات  .1:

 ـ الدراسات السياسية.

 ـ الدراسات المتخصصة في التيارات واألطياف الفكرية.

 ـ الدراسات الحضارية والتنموية.

 ـ دراسات الفكر اإلسامي.
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 يســعى المركــز لتقديــم االستشــارات والحلــول فــي مجــاالت 

مــن  وذلــك  واألهليــة،  الرســمية  للجهــات  المركــز  اهتمــام 

ــا الفكريــة واألحــداث  ــرأي العــام تجــاه القضاي خــال قيــاس ال

ــرف  ــي ُمحت ــع كادر علم ــاون م ــة، بالتع ــية واالجتماعي السياس

ــارات. د المه ــدِّ وُمتع

االستشارات وقياس الرأي  .2:

ــائل  ــر وس ــاث عب ــات واألبح ــر الدراس ــي نش ــز ف ــهم المرك  يس

ــة. ــر المتنوع النش

النشر  .3:



9

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 

علــى التخصــص. 
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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 

وحــدات المركــز التخصصيــة بإنتــاج أكثر مــن 250 مادة علميــة محكمة 

ــى  ــز عل ــرص المرك ــراف، ويح ــر واالستش ــل والفك ــن التحلي ــة بي متوزع

تقديــم اضافــة علميــة ومعرفيــة فــي إنتاجــه وذلــك مــن خــال اختيــار 

مجــاالت بحــث جديــدة ومفصليــة األمــر الــذي أدى إلــى تزايــد اإلقبــال 

علــى اقتنــاء كتــب ودراســات المركــز .

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

وحــدة الدراســات واألبحــاث، وحــدة النشــر والتوزيــع ووحــدة العاقــات 

واإلعام.

ــة  ــن 90  نقط ــر م ــه أكث ــا أن ل ــه كم ــاص ب ــر خ ــز دار نش ــك المرك ويمتل

ــة. ــي 17 دول ــرة ف ــع منتش توزي
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إصدارات 
المركز



أواًل: 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 االختافــات والخافــات بيــن تلك القــوى، وكيفية انعكاســها على 

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

ــرات اإلقليميــة والدوليــة فــي االســتراتيجية اإليرانيــة تجــاه دول الخليــج،  ــر المتغي للنظــام اإليرانــي، وتبحــث كذلــك تأثي

والعاقــات بيــن الطرفيــن، فــي محاولــة لقــراءة تلــك المتغيــرات بعــد )الربيــع العربــي(، ومــا نتــج عنــه مــن تغييــر فــي 

المعادلــة اإلقليميــة برمتهــا، وفهــم طبيعــة العاقــات الحاليــة، ووضــع تصــور عــن مــآالت تلــك العاقــات، ومســاراتها 

المتوقعــة، وآثــار ذلــك علــى المنطقــة بأكملهــا.



14

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 

ــار وتطــوره ومحتــواه الفكــري، ومــدى  بوجــه الخصــوص، مــن حيــث الفكــر والممارســة؛ وذلــك بمناقشــة تاريــخ ذلــك التي

تأثــره بالعوامــل 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 

ــم  ــع تقدي ــرًا، م ــًا وتأثي ــرًة وأقام ــه، فك ــروع برمت ــات المش ــي حيثي ــا ف ــة، وأثره ــة القادم ــة أو البواب ــة المرحل ــم طبيع فه

ــة الحضاريــة المتناميــة والمتضمنــة للممانعــة الراشــدة. ــة األصال توصيــات منهجيــة عمليــة تدعــم حال
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إعداد
 إبراهيم حمامي

عدد الصفحات
(110)

الدولة العلوية ... خيار األسد 
األخير

تقــدم هــذه الدراســة لمحــة تاريخيــة عــن األســرة الحاكمــة فــي ســوريا، وعاقــة الطائفــة العلويــة بتولــي هــذه األســرة 

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

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

إلجهــاض هــذا المخطــط الطائفــي.



16

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 األخاقيــة 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؛ من ضمنهــا: لمــاذا تختــار دول قوية مثــل الواليــات المتحدة 

ــى  ــرب إل ــة الح ــؤدي خصخص ــل ت ــوات؟ وه ــك الق ــر تل ــى حظ ــرون عل ــي ق ــد مض ــة بع ــكرية خاص ــوات عس ــن ق أن تعي

إحــداث تغييــر فــي طبيعــة األعمــال الحربيــة؟ وإذا كان األمــر كذلــك فهــل يؤثــر هــذا فــي المخرجــات االســتراتيجية؟ 

ومــا الــذي ُتنبــئ بــه خصخصــة القــوات العســكرية فيمــا يتعلــق بالعاقــات الدوليــة؟ هــذا وتســلط الدراســة الضــوء على 

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 

تســعى هــذه الدراســة إلــى اإلجابــة عــن أســئلة تتعلــق بالــرؤى واالســتراتيجيات التــي تتبعهــا كلٌّ مــن )الســعودية- وتركيــا- 

وإيــران(، وقدرتهــا علــى توظيــف أدواتهــا وإمكاناتهــا الدبلوماســية؛ ومنهــا: كيــف تنظــر هــذه الــدول إلــى مفهــوم القــوة 

الناعمــة وأهميتهــا؟ ومــا مصــادر القــوة الناعمــة التــي تديــر بهــا الــدول الثــاث مصالحهــا فــي مناطــق نفوذهــا؟ وإلــى أي 

ــا  ــة؟ وم ــة الخارجي ــتوى السياس ــى مس ــة عل ــوة الناعم ــران( الق ــا- وإي ــعودية- وتركي ــاث )الس ــدول الث ــتخدمت ال ــدى اس م

مســاحة التنســيق والتشــبيك مــع المؤسســات المحليــة لــدول مناطــق النفــوذ المبحوثــة؟ ومــا األدوات التــي تؤثــر بهــا القــوة 

ــى  ــة عل ــات الدال ــرات واإلحصائي ــل والمؤش ــا الدالئ ــا؟ وم ــق نفوذه ــي مناط ــا ف ــدول لمصالحه ــإدارة ال ــة ب ــة المرتبط الناعم

ذلــك؟ وأيــن تكمــن نقــاط الضعــف والقــوة فــي توظيــف القــوة الناعمــة للــدول الثــاث )الســعودية- وتركيــا- وإيــران(؟
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إعداد
 محمد الخير حامد عبد العزيز

عدد الصفحات
(113)

مستقبل المنطقة العربية .. 
بعد الربيع العربي

ــل  ــي قب ــي الكل ــي العرب ــهد السياس ــتعرض المش ــة، وتس ــة العربي ــي المنطق ــية ف ــداث السياس ــة األح ــش الدراس تناق

حــدوث مــا ُســمي بالربيــع العربــي، وفــي أثنائــه، وبعــده، وتحلــل األوضــاع السياســية واالجتماعيــة التــي كانــت فــي هــذه 

ــي  ــة ف ــة العربي ــه المنطق ــون علي ــن أن تك ــا يمك ــرافية لم ــتراتيجية واستش ــة اس ــم رؤي ــى تقدي ــعى إل ــة. وتس المرحل

الســنوات القادمــة، والكيفيــة التــي ستتشــكل عليهــا فــي أعقــاب االحتجاجــات العربيــة، بنــاًء علــى شــكل التحالفــات 

والتكتــات اإلقليميــة، وذلــك مــن خــال 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
 مطهر الصفاري وعاتق جار اهلل وأحمد

اغ  الصبَّ

عدد الصفحات
(200)

العرب .. التفتيت الذاتي
دراسة في بواعث الصراعات 

ومساراتها المستقبلية

ــكاله،  ــية....(، وأش ــة والسياس ــة والديني ــه )الفكري ــراع وخلفيات ــة الص ــح ماهي ــى توضي ــة إل ــعى الدراس تس

وأســبابه، وأدواتــه )الداخليــة منهــا والخارجيــة(، وتتضمــن عــرض أهــم حــاالت الصــراع القائمــة فــي 

المنطقــة، والمعالجــات الوقائيــة لقطــع الطريــق أمــام موجــات الصراعــات مســتقبًا، كمــا تطــرح أهــم 

األطــر الحاكمــة لمســتقبل الصــراع بالمنطقــة العربيــة، خاصــة مــا يتعلــق بإمكانيــة ظهــور عوامــل 

ــرب. ــم الع ــي العال ــي ف ــراع الداخل ــدة الص ــادة ح ــي زي ــهم ف ــد تس ــدة ق جدي
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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 خــال البحــث فــي أكثــر مــن عشــرة 

ــر  ــرية، ومؤش ــة البش ــر التنمي ــمان، وتقري ــر برتلس ــا مؤش ــن أبرزه ــة، م ــة العلمي ــة والدق ــة والموضوعي ــم بالمصداقي ــة تتس ــرات عالمي مؤش

الرخــاء لمؤسســة ليقانــوم، ومؤشــر االبتــكار العالمــي، وغيرهــا مــن مؤشــرات 2019. وبهــدف اإللمــام بمختلــف أبعــاد الموضــوع البحثــي، 

ــة  ــتويات عالي ــتبطن مس ــا تس ــي بدوره ــة الت ــات الدولي ــرف المؤسس ــن ط ــا م ــات وتحليله ــع المعلوم ــات تجمي ــف آلي ــت مختل ــد تناول فق

ــن  ــًا. كذلــك، ســعت الدراســة لتقديــم العوامــل والسياســات التــي مكنــت أغلــب دول الخليــج م ــة المعرفيــة والماليــة عالمي مــن الهيمن

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 واإلعــام حــول العالــم؛ مــن خــال اســتقراء االســتنتاجات 

العامــة حــول تموقــع دول الخليــج فــي ســبعة مجــاالت كبــرى )الحوكمــة/ الشــفافية/ اقتصــاد المعرفــة...(، وقــد ُكشــف عــن مظاهــر 

ــًا بجانــب عــرض إجمالــي ومقــارن بيــن مختلــف دول الخليــج العربــي.    ــة إحصائي النقلــة النوعّي
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إعداد
مصطفى الحباب

عدد الصفحات
(170)

فن الحكم 
تهذيب لكتاب تسهيل النظر وتعجيل 

الظفر لإلمام الماوردي الشافعي

ــة، مــن العمــل التحليلــي السياســي  إن كتــاب )تســهيل النظــر وتعجيــل الظفــر( نــص عالــي المســتوى ذو رصان

االجتماعــي، ســرعان مــا تصــل إلــى عمــق الخبــرة السياســية فيــه فتعجــب ببعــض األفــكار الواقعيــة التي تناســب 

عصرنــا، وكأنــه أحــد كبــار خبــراء العمــل السياســي.

إال أن اإلمــام المــاوردي كتبــه لتلــك الحقبــة الزمنيــة، ولذلــك وردت فيــه بعض العيــوب المنهجية؛ من اســتطرادات 

خارجــة عــن مــدى الحاجــة، ونقــوالت وأمثلــة طويلــة لفكــرة فرعيــة، فــكان ال بــد مــن عمليــة تهذيبية لهــذا النص 

العميــق وفــق طريقــة موزونــة منهجيــًا فــي االختصــار واإلبقاء تكــون سلســة وقريبة مــن الجميع.

ــده  ــذي قص ــون ال ــرًا للمضم ــون مباش ــارئ، ويك ــيط الق ــم البس ــذا االس ــرق ه ــم( ليط ــن الُحك يته )ف ــمَّ ــد س وق

المــاوردي رحمــه اهلل.



ثانيًا: اإلصدارات الفكرية
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إعداد
إلهام الحدابي و عبد القادر نور زاده

ومصطفى الحباب و رجب صونكول

عدد الصفحات
(385)

مدارس األئمة والخطباء..
قصة الصراع والتحوالت 

الفكرية في تركيا

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

ــا  ــة، وعاقته ــة والثقافي ــية واالجتماعي ــه السياس ــف مكونات ــي بمختل ــع الترك ــاول المجتم ــا تتن ــن، كم التياري

ــن  ــعبية؛ م ــات الش ــرق والمؤسس ــات والف ــهام الجماع ــث إس ــك، وتبح ــف وراء ذل ــي تق ــباب الت ــن، واألس بالتدي

أوقــاف وغيرهــا، فــي تديــن المجتمــع، باإلضافــة إلــى تناولهــا دور الدولــة فــي نشــر القيــم اإلســامية؛ مــن خال 

التعــرف علــى المؤسســات الرســمية التــي تعنــى بذلــك، مثــل رئاســة الشــؤون الدينيــة ووقــف الديانــة، وغيرهــا، 

والقوانيــن ذات العاقــة، واختتمــت الدراســة باستشــراف مســتقبل التيــار المحافــظ فــي تركيــا.
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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 خــال البحــث فــي أكثــر مــن عشــرة مؤشــرات 

عالميــة تتســم بالمصداقيــة والموضوعيــة والدقــة العلميــة، مــن أبرزهــا مؤشــر برتلســمان، وتقريــر التنمية البشــرية، ومؤشــر الرخاء لمؤسســة 

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

ــة  ــة المعرفي ــن الهيمن ــة م ــتويات عالي ــتبطن مس ــا تس ــي بدوره ــة الت ــات الدولي ــرف المؤسس ــن ط ــا م ــات وتحليله ــع المعلوم ــات تجمي آلي

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 واإلعــام حــول العالــم؛ مــن خــال 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

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

ــة مــن هــذه المؤسســات،  ــاألدوار المطلوب ســة، ومــدى إحاطتهــا ب للمؤسســات الحاليــة، والتشــريعات المؤسِّ

وماءمتهــا للتطــورات الحاصلــة فــي المجتمــع.

وترمــي الدراســة إلــى إيجــاد إطــار عصــري ومتطــور لمؤسســات المجتمــع المدنــي؛ مــن خــال عقــد مقارنــات 

ــي  ــع المدن ــة المجتم ــي منظوم ــة ف ــد األدوار الغائب ــي، وتحدي ــج العرب ــض دول الخلي ــة لبع ــارب ناجح ــع تج م

ــة  ــي مأسس ــب ف ــات، والترغي ــذه المؤسس ــر أداء ه ــى بتطوي ــات ُتعن ــرح مقارب ــب ط ــى جان ــعودية، إل ــي الس ف

ــل الــدور الشــعبي وتزيــد مــن اســتقاليته. 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 اإلســامي والغربي 

ــاب  ــة الخط ــى دراس ج عل ــرِّ ــاري وتع ــر الحض ــي التغيي ــد ف ــون الجس ــروح وقان ــون ال ــن قان ــة بي ــد مقارن ــان، وتعق لإلنس

اإلســامي ومــا يتعلــق بــه؛ كمنطــق العصــر والتوجيــه الفكــري وعمليــة اإلنقــاذ والســلطة والمشــاركة والديمقراطيــة، 

مســتفيضة فــي الحديــث عــن الحركة اإلســامية مــن الداخل، واألبعــاد المغيبــة في تحليل ظاهــرة الحركة اإلســامية؛ 

كالبعــد الدينــي والتاريخــي والتجديــدي، إضافــة إلــى رؤيــة حركــة التوحيــد واإلصــاح 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 اإلســامي، ســواء تلــك التــي تعتــرض علــى المشــروع 

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

ــم. والتنظي

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 

ــا. ــى أربابه ــد عل ــؤال والنق ــوع بالس ــبابها، والرج أس
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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 عاقتــه بالجــدل األصولــي، وكذا التســاؤالت المتعلقــة بالفهــم والممارســة والعلمانية 

ــن  ــي ع ــل العرب ــاؤالت العق ــى تس ــة إل ــكان، إضاف ــؤال الم ــان وس ــؤال الزم ــة، وس ــة والطائف ــاق والدول ــخ واألخ والتاري

األحــداث التــي تصيبــه؛ كيــف يفهمهــا؟ وكيــف يتعامــل معهــا؟ وكيــف يتفــادى آثارهــا؟ وغيرهــا مــن التســاؤالت.

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

تبحــث هــذه الدراســة فــي قضايــا العلمانيــة واإلســام والديمقراطيــة، وتتنــاول العلمانيــة مــن الزاويــة النظريــة، والتنقيــب 

عــن داللتهــا اللغويــة والفكريــة بالغــة التشــعيب؛ مــن خــال الرجــوع إلــى أهــم مصادرهــا وألمــع منظريهــا فــي العصــر 

الحديــث، وتتنــاول العلمانيــة بصفتهــا ظاهــرة تاريخيــة اجتماعيــة، ومــدى تنوعهــا. وتبيــن الدراســة عاقــة العلمانيــة 

باإلســام، ومواطــن التوافــق والتعــارض بينهمــا، وتقــدم قــراءة فــي حركــة العلمنــة فــي اإلســام، ثــم تبحــث فــي 

ــة. ــة بالديمقراطي ــة العلماني ــة وعاق ــة واإلجرائي ــة الجوهري الديمقراطي

إعداد
 رفيق عبد السالم

عدد الصفحات
(292)
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إعداد
سعد الدين العثماني

عدد الصفحات
(204)

في فقه الدين والسياسة

ــول  ــم أص ــق بعل ــا يتعل ــًا م ــة، وخصوص ــن والسياس ــه الدي ــة بفق ــائل المتعلق ــن المس ــددًا م ــة ع ــذه الدراس ــش ه تناق

الفقــه والفقــه المقاصــدي والســنة، وعاقــة هــذه األبــواب بالحيــاة عمومــًا وبالسياســة علــى وجــه الخصــوص. وتتنــاول 

الدراســة كذلــك مــا يتعلــق بالتــراث والتجديــد، وواقــع اإلســاميين المعاصــر ومفاهيمهــم، كمــا تناقــش الفــرق بيــن 

ــوب  ــو مطل ــا ه ــن م ــل ضم ــي تدخ ــة الت ــكام السياس ــرة(، وأح ــح اآلخ ــًا )لمصال ــا كان مطلوب ــو م ــن(، وه ــكام )الدي أح

)لمصالــح الدنيــا(، وتخضــع لرؤيــة الديــن العامــة لإلنســان وللمجتمــع، وتلتــزم بمبادئــه وأخاقــه 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 

ــه إلــى العالــم العربــي، وبالتحديــد المملكــة العربيــة الســعودية. وترصــد الدراســة واقــع  فــي الغــرب، وصــواًل إلــى انتقال

المجتمــع المدنــي ومكوناتــه، والقضايــا الرئيســة التــي تشــغله، والمســتهدفات التــي يضعهــا القائمــون عليــه، وكذلــك 

المســتهدفات التــي يــرى المتحمســون لــه ضــرورة اضطاعــه بهــا. عــاوة علــى ذلــك تناقــش هــذه الدراســة التأثيــر المتبــادل 

ة، الداخليــة والخارجيــة، ومــن بينهــا مــدى  ة وغيــر الرســميَّ ــة الرســميَّ ة والدينيَّ بيــن المجتمــع المدنــي وبعــض األطــر السياســيَّ

ــاول  ــه تح ــت نفس ــي الوق ــة، وف ــي المملك ــة ف ــة الفاعل ــوى االجتماعي ــة والق ــراف الديني ــه باألط ــارج، وعاقت ــه بالخ ارتباط

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 عــن ســكان المملكــة، وعــرض 

التنوعــات الدينيــة والمذهبيــة، 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 المازمــة لتطــور المجتمــع الســعودي والمتأثــرة 

بالديمغرافيــا؛ كقضايــا المواطنــة والطائفيــة والحساســية المناطقيــة والبــدون، واألعــراق الموجــودة فــي 

ــم. ــا وغيره ــة كالروهينغ المملك

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

الخليــط الدينــي والثقافــي تضمــن تناغمــه وتطــوره.
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الحالة الدينية في 
السعودية .. المنطلقات 

والتحوالت

َتهــِدف هــذه الدراســة التــي أعدهــا مركــز الفكــر االســتراتيجي للدراســات، إلــى تقديــم مقاربــة تاريخيــة ومفاهيميــة وواقعيــة للحالــة الدينيــة 

م  فــي المملكــة العربيــة الســعودية، مــن خــال بيــان األهميــة الدينيــة لبــاد الحرميــن، والجــذور الدينيــة التأسيســية للدولــة الســعودية، كمــا ُتقــدِّ

قــراءة للمقاربــات الكاســيكية والمعاصــرة للمذهــب الوهابــي لمســائل إدارة الشــأن السياســي والحكــم، إضافــة إلــى مناقشــة واقــع التديــن 

ــام  ــن النظ ــر الرســميين للمشــهد الدينــي فــي الســعودية، والعاقــة بينهــم وبي ــان أهــم الفاعِليــن الرســميين وغي الســعودي وخصائصــه، وبي

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

ــن  ــد م ــرات للعدي ــب المتغّي ــته ألغل ــي معايش ــي،  ف ــي الغرب ــع البحث ــل الواق ــن داخ ــراءات م ــة ق ــذه الدراس ــدم ه تق

الدراســات والمنشــورات التــي تعكــس فــي مضامينها األشــكال الجديدة المعتَمــدة لدى القــوى الدولية لتطويــع اإلنتاج 

بة، مثــل: التمويــات، والدولــة العميقــة، والمقــوالت  ــا أخــرى متشــعِّ الفكــري البحثــي كقــّوة ناعمــة، كمــا تفتــح قضاي

السياســية واأليديولوجيــة، وشــرعنة الهيمنــة الغربيــة علــى المنطقــة العربيــة، وغيرهــا مــن األجنــدات ›الخفيــة‹، إضافــة 

إلــى أن الدراســة تســعى فــي فصولهــا إلــى منــح المتلقــي العربــي )القــارئ/ صانــع القرار/اإلعامــي...( قــراءة لمضاميــن 

المراكــز البحثيــة الغربيــة الرائــدة دوليــًا وتمّثاتهــا حــول قضايــا المنطقــة العربيــة )الربيــع العربــي/ واإلســاميين/ وتغييــر 

األنظمــة/ والديمقراطيــة...(؛ بتفكيــك مقاصدهــا وخلفياتهــا، والتفكيــر فــي أجنداتهــا.



ثالثًا: التيارات



إعداد
زكريا كورشون و محمد علي بويــوك قره

وحميـــد امــــراه بـريش و بكــــر بـــــرات اوز ايبك
وعلي اركن و عمـر فــاروق كوسـه

عدد الصفحات
(323)

التيار المحافظ في تركيا
التاريخ..التشكل..المستقبل

ــن  ــراع بي ــاليب وأدوات الص ــا، وأس ــي تركي ــب ف ــن والتغري ــن التدي ــراع بي ــة للص ــذور التاريخي ــة الج ــش الدراس تناق

التياريــن، كمــا تتنــاول المجتمــع التركــي بمختلــف مكوناتــه السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة، وعاقتهــا 

ــن  ــعبية؛ م ــات الش ــرق والمؤسس ــات والف ــهام الجماع ــث إس ــك، وتبح ــف وراء ذل ــي تق ــباب الت ــن، واألس بالتدي

أوقــاف وغيرهــا، فــي تديــن المجتمــع، باإلضافــة إلــى تناولهــا دور الدولــة فــي نشــر القيــم اإلســامية؛ مــن خــال 

التعــرف علــى المؤسســات الرســمية التــي تعنــى بذلــك، مثــل رئاســة الشــؤون الدينيــة ووقــف الديانــة، وغيرهــا، 

ــا. ــي تركي ــظ ف ــار المحاف ــتقبل التي ــراف مس ــة باستش ــت الدراس ــة، واختتم ــن ذات العاق والقواني
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السعوديون الشيعة .. 
الفكرة واإلشكاالت 

ــا  ــث الجغرافي ــن حي ــعودية؛ م ــة الس ــة العربي ــيعة المملك ــن ش ــًا ع ــرحًا تفصيلي ــة ش ــذه الدراس ــدم ه تق

والتاريــخ والثقافــة، وتفاعــات هــذه األبعــاد فيمــا بينهــا، وتتنــاول كذلــك طبيعــة العاقــات بيــن الشــيعة 

والدولــة الســعودية فــي أطوارهــا المتعاقبــة مــن جهــة، والشــيعة والحكومــة اإليرانيــة مــن جهــة أخــرى.

ــعودي إزاء  ــيعي الس ــام الش ــة لإلع ــة اإلخباري ــة، والتغطي ــرأي العام ــات ال ــة اتجاه ــة حال ــدم الدراس وتق

اآلخــر اإلســامي، وقضايــا المملكــة بعــد 2011، مــع تحليــل مضمــون نمــاذج مــن مــواد صحفيــة وإعاميــة 

ــام 2014. ــال ع ــارة خ ــادر مخت ــي مص ــورة ف منش

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 اإلعامــي مــن خــال تحليــل 

كيفــي وكمــي للمــواد المختلفــة التــي قدمهــا التنظيــم فــي أدبياتــه الفكريــة والسياســية، ووســائله اإلعاميــة المختلفة، 

وكذلــك تحليــل شــبكة المؤسســات اإلعاميــة التابعــة والمتعاطفــة، ومحتواهــا. كذلــك فقــد ناقشــت أهــم التحليــات 

التــي تتعلــق بتنظيــم الدولــة )داعــش( فــي الدراســات العربيــة والغربيــة، محاِولــة االقتــراب مــن وجهــة النظــر األكاديميــة 

الغربيــة نحــو التنظيــم، ومــا هــي األطروحــات المختلفــة الموصــى بهــا- فيمــا يتعلــق بمواجهــة التنظيــم أو احتوائــه- 

فــي أوراق السياســات المقدمــة للمؤسســات التنفيذيــة الحكوميــة الغربيــة وغيرهــا.
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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 القرار 

فيــه. وتكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي تحليــل آليــة تعاطــي حــزب العدالــة والتنميــة مــع التحديــات التــي 

حالــت دون نجــاح المحــاوالت الســابقة خــال القــرن الماضــي.

وقــد أجــرى فريــق البحــث مقابــات مباشــرة مــع عــدد مــن قــادة الحــزب وصنــاع القــرار فيــه، فضــًا عــن 

تحليــل مضمــون خطــاب الحــزب لإلجابــة عــن التســاؤل المركــزي: كيــف تــم ذلــك؟ بعيــدًا عــن المبالغــة 

ــا. ــهدتها تركي ــي ش ــتراتيجية الت ــوالت االس ــازات والتح ــم اإلنج ــن حج ــل م ــام، أو التقلي ــرد األرق ــي س ف

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، 

ومصــادر  العســكرية،  وإمكاناتهــا  التنظيميــة،  وهيكلتهــا  والفكريــة،  العقديــة  ومنطلقاتهــا  تطورهــا،  ومراحــل 

ــرز المعــارك التــي خاضتهــا هــذه التنظيمــات  تســليحها الداخليــة والخارجيــة، وتحديــدًا اإليرانيــة. وتعــرج أيضــًا علــى أب

المســلحة، وانعكاســاتها علــى دولهــا سياســيًا ومجتمعيــًا، ومــا يجــب علــى الحكومــات حيالهــا الحتــواء مخاطرهــا، 

ــزالق غيرهــا مــن الحــركات الشــيعية نحــو العنــف والتوظيــف اإليرانــي. والحــد مــن ان

وتســعى هــذه الدراســة إلــى فهــم تحــوالت المكونــات الشــيعية فــي المنطقــة العربيــة إلــى مرحلــة التســلح المنظم، 

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.



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

وهــي دراســة اســتطاعية تهــدف إلــى كشــف آراء عــدد مــن الســعوديين فــي المجــاالت المعيشــية واالجتماعيــة اليوميــة، 

وكيــف 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 

ــن؟ ــم؟ وأي ــت فراغه ــاء وق ــعوديون قض ــل الس ــف يفض ــم، وكي ــز اهتمامه ــي حي ــل ف ــي تدخ ــة الت والعالمي

ــي  ــرف ف ــعوديون التص ــا الس ــل به ــي يفض ــة الت ــعوديين، والكيفي ــدى الس ــراءة ل ــاالت الق ــة مج ــتعرضت الدراس ــا اس كم

ــم. ــة لديه ــل المفضل ــات العم ــتثمار وقطاع ــاالت االس ــم، ومج ــة لديه ــوال الفائض األم

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، 

ــذي  ــمان -ال ــر برتلس ــرض مؤش ــد 2011. ويع ــا بع ــت م ــي تحقق ــة الت ــة واالجتماعي ــّوالت االقتصادي ــب التح ــة أغل متناِول

تولــى المركــز ترجمتــه مــن اللغــة اإلنكليزيــة إلــى اللغــة العربيــة- التحــّول إلــى االســتراتيجيات التــي اتبعتهــا الحكومــات 

إلدارة الحكــم؛ مــن خــال منهجيــة بحــث تقــوم باألســاس علــى تجميــع البيانــات الكميــة والكيفيــة، وإعــادة تحليلهــا 

حســب تطّورهــا التاريخــي؛ إذ رصــد معهــد برتلســمان بيانــات 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 الباحثيــن والمثقفيــن إلــى 

إتقــــان الصنعــــة البحثيـــــة، فحينمــا تســتعرض الجــزء األول المتخصــص في تقنيات البحث السياســي فهو يســاعدك على 

الكتابــة بمنهجيــة علميــة، 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 

ــز؛  ــة ثــم النظــر فــي شــكلها المســتقبلي. وفــي الجــزء الثالــث مــن المجموعــة نوصيــك بالتأنــي والتركي أو ظاهــرة معين

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 ســهًا للغايــة، وهــو 

مكمــل وأساســي لتشــكيل عقليــة الباحــث السياســي وهــو الــذي يســمى تحليــل المضمــون.

إعداد
 وحدة الدراسات واألبحاث

عدد األجزاء
(4)



خامسًا: الدراسات  
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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 توظيف سياســي للورقة 

الدينيــة لكســب الدعــم للسياســة الخارجيــة، بــل يتعــدى ذلــك إلــى كونــه مؤثــرًا ال يقــل أهميــة عــن بقيــة االعتبــارات األخرى 

ــام تقــدم الدراســة موجــزًا عــن العاقــة بيــن الكنيســة والسياســة الروســية  التــي تحــرك السياســة الروســية. وفــي الخت

خــال ثــاث مراحــل مــن التاريــخ الروســي.
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اإلعام اإللكتروني ودوره 
في الصراعات الدولية

تتنــاول الدراســة عصــر المعلوماتيــة والثــورة اإللكترونيــة الجديــدة، وتأثيــر اإلعــام اإللكترونــي فــي الــرأي العــام، كمــا 

تناقــش مــدى انتشــار وتفاعــل العالــم العربــي مــع الثــورة اإللكترونيــة، ودور اإلعــام فــي الصراعــات اإلقليميــة، وكــذا 

ــة،  ــة مهيمن ــوة ناعم ــي لق ــام اإللكترون ــول اإلع ــية، وتح ــية السياس ــي الدبلوماس ــي ف ــل االجتماع ــع التواص دور مواق

ــات  ــدول والمؤسس ــل ال ــن قب ــواء م ــي س ــام اإللكترون ــات اإلع ــتخدام منص ــع اس ــن توس ــت ع ــي نتج ــرات الت والتغيي

ــراد. ــات واألف ــرى أو التنظيم الكب

إعداد
وحدة الدراسات واألبحاث

عدد الصفحات
(75)



سادسًا: 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 خــال رصــد خريطتهــم 

الداخليــة؛ مــن حوثييــن عقائدييــن ومناصريــن وحلفــاء وأتبــاع ومرتزقــة. وحاولــت الدراســة كذلــك اإلجابة عن التســاؤالت 

اآلتيــة: مــا طبيعــة العاقــة التــي باتــت تربــط جماعــة الحوثــي بإيــران وكل مــن الرئيــس الســابق علــي عبــد اهلل صالــح؟ 

ومــا الحجــم الحقيقــي لقوتهــم العســكرية؟

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

ــه قبــل الثــورة  ــران، واالهتمــام الــذي حظيــت ب ــاول هــذه الدراســة الخلفيــة التاريخيــة لمراكــز صنــع القــرار بإي تتن

اإليرانيــة، والتعثــر الــذي رافــق ذلــك حتــى بدايــة رئاســة خاتمــي، الــذي أَولــى مراكــز األبحــاث أهميــة بالغــة حتــى 

أصبحــت المســؤولة عــن صنــع القــرار اإليرانــي. ثــم تســتعرض عــددًا مــن المراكــز البحثيــة وعاقتهــا بصنــع القــرار 

اإليرانــي؛ كمركــز دراســات رئاســة الجمهوريــة، ومركــز دراســات البرلمــان، ومعهــد دراســات وزارة الخارجيــة الــذي 

ــة.  ــات الدولي ــة الملف ــي دراس ــمية ف ــة الرس ــات اإليراني ــى األولوي ــوي عل ــة تنط ــدات بحثي ــع وح ــن تس ــون م يتك

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

ــوص،  ــه الخص ــى وج ــن عل ــي اليم ــها ف ــى رأس ــف عل ــن يق ــًا، وم ــة عموم ــة العميق ــة الدول ــة ماهي ــذه الدراس ــاول ه تتن

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

العميقــة فــي اليمــن، التــي ســعت مــن خالهــا إلــى إعاقــة أعمــال الحكومــة ومحاولــة إســقاطها، مســتخدمة 

المؤسســات المدنيــة والعســكرية التــي مــا زالــت تحــت ســيطرتها. ثــم تطرقــت إلــى مســارات الصــراع الداخلــي فــي 

ــك. ــال ذل ــي حي ــي والدول ــف اإلقليم ــه، والموق ــن ونتائج اليم
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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؛ 

ــاء  ــدف القض ــران به ــن إي ــٍق م ــٍم مطل ــيعية بدع ــات الش ــزاب والجماع ــه األح ــة، قادت ــة واالقتصادي ــية واالجتماعي السياس

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، ومــا تــاه مــن تشــكيل مــا 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 

ــة والمحافظــات  تناولــت هــذه الدراســة مســتقبل اليمــن بعــد ســقوط صنعــاء وعــدد مــن مؤسســات الدول

بيــد الحوثييــن، وتتبعــت مســار التطــورات التــي أوصلــت اليمــن إلــى الوضــع الراهــن، ورصــدت العوامــل التــي 

دهــم؛ بهــدف  ســهلت اســتياء الحوثييــن علــى الســلطة، ودور السياســة األمريكيــة الكبيــر فــي تســهيل َتمدُّ

ــا  ــى ضوئه ــي عل ــة الت ــل الحاكم ــك العوام ــة كذل ــت الدراس ــدة. وعرض ــم القاع ــم لتنظي ــان مواجهته ضم

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 البــاد.
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الداخل السعودي وفرص 
اإلصاح السياسي 

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

اللحظــات التاريخيــة فــي عمــر الدولــة الحديثــة، التــي وفــرت مناخــًا مناســبًا نحــو التغييــر واإلصــاح، وكيــف تعاملــت 

الحكومــة الســعودية مــع ذلــك، ثــم تنتقــل الدراســة لمناقشــة أهــم نــداءات اإلصــاح المجتمعيــة، وأبــرز المطالــب 

اإلصاحيــة، ورد فعــل الحكومــة تجاههــا.

وتتحــدث الدراســة أيضــًا عــن كيفيــة تأثــر مطالــب اإلصــاح 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 اإلصــاح 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 

ــار  ــان، وتناقــش واقــع الســنة وقواهــم السياســية؛ كتي ــني فــي لبن تقــدم الدراســة لمحــة تاريخيــة عــن التقهقــر السُّ

ــا. ــف لديهم ــوة والضع ــاط الق ــم نق ــامية، وأه ــة اإلس ــتقبل والجماع المس

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 الروحانية 

ــة  ــرق الصوفي ــذه الط ــت ه ف ــث ُوظِّ ــة، بحي ــد الحداث ــا بع ــن م ــي زم ــام ف ــاء الع ــن الفض ــري م ــحابها الظاه وانس

كفاعــل أساســي فــي تثبيــت أو قلــب موازيــن القــوى فــي العالــم اإلســامي، خاصــة فــي أوقــات احتــداد الصراعــات 

حــول الســلطة؛ ِلمــا تتمّيــز بــه مــن تأثيــر عميــق فــي وجــدان المســلمين، وشــّدة تغلغلهــا فــي النســيج المجتمعــي، 

ــرق  ــي للط ــي البراغمات ــد الوظيف ــذا البع ــف ه ــلمة. ولكش ــة المس ــي لألغلبي ــزون الثقاف ــها بالمخ ــاط طقوس وارتب

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

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

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 

ــي  ــار العروب ــات التي ــتقراء مرجعي ــال اس ــن خ ــة، م ــركات الوطني ــود الح ــا وصع ــل أفوله ــة، ومراح ــي للقومي البراغمات

القومــي، واستشــراف مســتقبله السياســي، ومــا ظهــر مــن عــزوف شــعبي عــن مقارباتــه، خاصــة بعــد ظهــور العديــد 

مــن البدائــل؛ مثــل األحــزاب السياســية اإلســامية، والتنظيمــات اإلرهابيــة، إلــى جانب تضخيــم الهوّيــة الوطنيــة. وتتلمس 

الدراســة حاضــر هــذه القوميــة ومســتقبلها فــي ظــّل إرهاصــات التغّيــرات الجيوسياســية الحاليــة.
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األبعاد االستراتيجية لصعود 
الدب الروسي

تناقــش هــذه الدراســة طمــوح بوتيــن إلــى اســتعادة اإلمبراطوريــة الروســية، ومؤهــات القــوة الروســية ومحــددات 

سياســتها الداخليــة، وتســتعرض تأثيــر الصعــود الروســي فــي العاقــات مــع أوروبــا والواليــات المتحــدة األمريكيــة، وأيضــًا 

تأثيــر هــذا الصعــود فــي دول 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)



60

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 لإلصــاح االقتصــادي، مســتعرضة التطــورات 

االقتصاديــة عقــب فــرض البنــك الدولــي علــى مصــر أجنــدة إصاحــات 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 واإلســامية، وتأثيــره فــي األقليــات والجاليــات العربيــة والمســلمة فــي الــدول الغربيــة، وتناقش 

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 مامــح االقتصــاد الســعودي في عهــد الملك ســلمان، وتاريــخ الهيئــة الوطنية لمكافحة الفســاد 

ــات  ــال الممارس ــن خ ــة م ــل الهيئ ــم عم ــاول بالتقيي ــك تتن ــا. كذل ــام عمله ــأتها، ونظ ــخ نش ــة(، وتأري ــعودية )نزاه الس

ــات التــي تواجههــا، إضافــة إلــى دور الهيئــة فــي مســتقبل األداء  المتبعــة فــي منظومــة عملهــا، وإنجازاتهــا، والعقب

ــاد  ــة بفس ــكاوى مرتبط ــتقبال ش ــات الس ــدة آلي ــل ع ــا تفعي ــازات؛ أهمه ــن إنج ــه م ــا حققت ــعودي وم ــي الس الحكوم

مؤسســة حكوميــة وأخــرى خاصــة، وتعزيــز مجموعــة مــن المبــادرات المرتبطــة بتعزيــز الشــفافية، ومكافحــة الفســاد 

شــا والواســطة وغيرهــا. والرِّ
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الحشد الشعبي... خلفيات 
التشكيل، الدور والمستقبل

ــأت ألحــداث الموصــل 2014، حيث  تســتعرض هــذه الدراســة أهــم مــا يمكــن أْن يعطــي صــورة واضحــة عن الظــروف التي هيَّ

فــرض تنظيــم الدولــة ســيطرته علــى المدينــة التابعــة لمحافظــة نينــوى ومــدن المحافظــة األخــرى، إضافــًة إلــى كثيــر 

مــن مــدن محافظــات األنبــار وصــاح 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 وبعاقاتهــا 

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 مســتقبًا.

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

تســعى هــذه الدراســة إلــى تحديــد التوجهــات السياســية األمريكيــة لــإلدارة الجديــدة بقيــادة الرئيــس ترامــب تجــاه 

المنطقــة العربيــة، وفهمهــا وتقييمهــا؛ وذلــك مــن خــال تحليــل مضامين الخطــاب السياســي لترامب، عقب 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.



65

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، فتســعى إلــى تفكيــك وتحليــل الديناميــات التــي أعطتهــا زخمــًا دوليــًا وثقــًا إقليميــًا كقــوة صغــرى، مــن خــال 

ثاثــة محــاور كبــرى، أولهــا يســتعرض الخلفيــة التاريخيــة لســلطنة عمــان مــع التركيــز علــى أهميتهــا االســتراتيجية، وثانيها 

يعــرض المقومــات السياســية 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

ــعبي  ــتفتاء الش ــوة لاس ــتان الدع ــم كردس ــة إقلي ــان حكوم ــن إع ــت ع ــي نجم ــات الت ــة التداعي ــذه الدراس ــش ه تناق

فــي خطــوة نحــو االســتقال؛ فتقــدم تحليــًا حــول تأثيــر هــذا االســتفتاء فــي بقيــة المكونــات الكرديــة بــدول اإلقليــم، 

ــة  ــتان الديموغرافي ــم كردس ــات إقلي ــل لمقوم ــى تحلي ــة إل ــتقال، إضاف ــان االس ــال إع ــة ح ــتان كدول ــع كردس ووض

واالقتصاديــة والعســكرية والسياســية. وناقشــت الدراســة كذلــك ردود األفعــال الدوليــة التــي قابلــت إعــان االســتفتاء، 

لتختــم بإطالــة ســريعة علــى المشــاكل واألزمــات الداخليــة التــي تعيــق اســتقال إقليــم كردســتان.
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االستثناء المغربي: بحث 
في خصوصية التحول 

الديمقراطي في المغرب 

ــع  ــيين م ــن السياس ــي الفاعلي ــة وباق ــة المغربي ــة الملكي ــي للمؤسس ــل البراغمات ــكال التفاع ــة أش ــذه الدراس ــش ه تناق

ــي  ــاركي( ف ــم )التش ــة الحك ــزات تجرب ــى مرتك ــرق إل ــد 2011، وتتط ــا بع ــنوات م ــي س ــة ف ــة واإلقليمي ــرات الوطني المتغي

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 كإصاحــات نــادى بهــا الشــارع ودفعــت إليهــا المؤسســة الملكيــة اســتجابة لموجــة ثــورات 

مــا يعــرف بالربيــع العربــي.

إعداد
 سهام الدريسي

عدد الصفحات
(89)



68

إعداد
سهام الدريسي

عدد الصفحات
(100)

مأزق االنتقال السياسي 
في ليبيا

ــذ  ــة، من ــة الليبي ــي األزم ــراع ف ــة الص ــمواًل لحال ــًا وش ــر عمق ــراءة أكث ــم ق ــى تقدي ــية إل ــة السياس ــذه الدراس ــعى ه تس

انــدالع ثــورة فبرايــر 2011، مــن خــال 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 

ــم  ــي والدع ــراق الدبلوماس ــك باالخت ــا كذل ــًا، وتأثره ــيين محلي ــن السياس ــف الفاعلي ــن مختل ــرة بي ــات المتغّي والتحالف

المالــي واللوجيســتي األجنبــي للجماعــات المســلحة والقــوى السياســية المتنازعــة. وتتعــرض الدراســة كذلــك لألزمــة 

ــة. ــا األمني ــا وتداعياته ــق خلفياته ــن منطل ــة م الليبي
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صراع النفوذ في شرق 
إفريقيا

ــة  ــن الناحي ــة م ــك المنطق ــتراتيجية لتل ــة االس ــا، واألهمي ــرق إفريقي ــة ش ــرى لمنطق ــح الكب ــة المام ــذه الدراس ــرض ه تع

ــرق  ــي دول ش ــي ف ــتعماري األوروب ــزون االس ــر المخ ــا، وتأثي ــامي فيه ــي اإلس ــور العرب ــي للحض ــق التاريخ ــة، والعم التاريخي

ــى  ــراع عل ــات الص ــرز دينامي ــة، وأب ــة بالمنطق ــة والدولي ــوى اإلقليمي ــرز الق ــع أب ــتراتيجيات تموق ــدت اس ــد رص ــا. وق أفريقي

ــا. ــرق إفريقي ــي ودول ش ــج العرب ــة الخلي ــن منطق ــتراتيجي بي ــط االس ــراف التراب ــل واستش ــت بتحلي ــم اختتم ــوذ، ث النف

إعداد
 سهام الدريسي

عدد الصفحات
(81)
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إعداد
 سهام الدريسي

عدد الصفحات
(97)

صورة المجتمع السعودي 
في المتخيل الثقافي 

الغربي

ــع  ــاه المجتم ــي تج ــام الغرب ــرأي الع ــات ال ــل تمّث ــك وتحلي ــي تفكي ــا ف ــن اختزاله ــة يمك ــة مركزي ــة قضي ــاول الدراس تتن

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 الغربي 

ــة  ــة العربي ــتراتيجي للمملك ــل االس ــاه الثق ــة تج ــة البراغماتي ــراقية والنفعي ــا االستش ــاب الفانتازي ــن خط ــم بي بمراوحته

الســعودية، مــن جهــة أخــرى. وبنــاء علــى ذلــك فقــد توزعــت الدراســة علــى ثاثــة محــاور كبــرى، أولهــا الثقــل االســتراتيجي 

ــل بيــن اإلســام والغــرب وتأثيــره فــي الذهنيــات الغربيــة، أمــا ثالثهــا فــكان التركيــز  للمملكــة الســعودية، وثانيهــا التقاب

علــى التمثــات الغربيــة للســعودية بتحليــل عينــات مــن الخطــاب الثقافــي األمريكــي واأللمانــي واإلســباني.
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الدبلوماسية الكويتية .. 
المقومات واألدوار

تناولــت الدراســة سياســة دولــة الكويــت الخارجيــة ومحدداتهــا، مبينــة المؤسســات المســاهمة فــي صناعتهــا، والعوامــل 

ــة.  ــة والدولي ــدول اإلقليمي ــدة ال ــي أجن ــابكة ف ــات المتش ــع الملف ــل م ــف تتعام ــا، وكي ــرة فيه ــة المؤث ــة والخارجي الداخلي

وركــزت الدراســة علــى مجــال الدبلوماســية الكويتيــة التــي توصــف بدبلوماســية الوفــاق والتوســط، باســتعراض مقوماتها 

ــز دور  ــدف تعزي ــات، به ــتنتاجات وتوصي ــة باس ــت الدراس ــة. واختتم ــة الماضي ــال المرحل ــة خ ــا المتنوع ــددة وأدواره المتع

الكويــت المســتقبلي.

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 

ــات  ــرض السياس ــن ف ــل م ــر المحتم ــش التأثي ــاق، وتناق ــا اإلنف ــور، أهمه ــدة أم ــن ع ــعودي ضم ــن الس ــي المواط ف

ــب. ــال األجان ــى العم ــدة عل ــة الجدي الضريبي
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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 اهلل، 

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 خــال التعريــف باســتراتيجياته وأدواتــه وأهدافــه، والســياق 

ــم  ــرض أه ــا، وع ــن خاله ــم م ــا وُيترج ــي يعتمده ــات الت ــات واآللي ــك السياس ــاره، وكذل ــي إط ــق ف ــذي تخل ــام ال الع

محــددات السياســة اإليرانيــة فــي اليمــن، واستشــراف مآالتهــا المســتقبلية. وتســتمد هــذه الدراســة أهميتها مــن أهمية 

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 إلــى تســوية الصراع 

الفلســطيني مــع االحتال اإلســرائيلي.

ــي  ــات الت ــتحضرة التحدي ــي، مس ــس األمريك ــادرة الرئي ــن مب ــن م ــطينيين والدوليي ــن الفلس ــف الفاعلي ــتعرضت مواق  واس

ــة استشــراف مســتقبل صفقــة القــرن. تواجههــا، وفــرص إمكانيــة تحققهــا، واختتمــت بمحاول

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 

ــرات الداخليــة والدوليــة التــي مــن شــأنها تحديــد شــكل التحالفــات  لسياســات الرئيــس ترامــب، باإلضافــة إلــى المتغّي

ــع  ــة لجمي ــراءة أكاديمي ــة ق ــدم الدراس ــم تق ــن ث ــة، وم ــرارات التنحي ــاذ ق ــّي باتخ ــي المعن ــرس األمريك ــل الكونغ داخ

ســيناريوهات العــزل التــي حصلــت فــي التاريــخ السياســي المعاصــر للواليــات المتحــدة األمريكيــة، باإلضافــة إلــى تحديــد 

المؤاخــذات العامــة التــي تحيــط بــإدارة ترامــب، واســتقراء عميــق لــردود الفعــل المســاندة والمناهضــة لعزلــه.
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حركة النهضة .. 
إشكاليات السلطة والحكم 

بعد الثورة التونسية

تناقــش هــذه الدراســة الظــروف والعوامــل الداخليــة والخارجيــة التــي أســهمت فــي نشــوء )حركــة النهضــة( فــي تونــس، 

ــة  ــيها، وعاق ــرز مؤسس ــف بأب ــى التعري ــك إل ــة كذل ــي الدراس ــي. وترم ــا السياس ــروعها وخطابه ــا، ومش ــور أفكاره وتط

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 

ــف  ــوة وضع ــاط ق ــرًا نق ــتعرض أخي ــلطة، لتس ــي الس ــا ف ــاء وجوده ــة أثن ــت الحرك ــي واجه ــات الت ــورة، والتحدي ــد الث بع

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 برنامج االبتعــاث، وكذلــك حجم 

ــوق  ــى س ــس عل ــب والمنعك ــول المصاح ــرات والتح ــل التأثي ــة بالتحلي ــه، متناول ــة ل ــة المخصص ــوارد المالي الم

العمــل والبيئــة األكاديميــة، كمــا تناقــش العقبــات التــي تقابــل المبتعثيــن للخــارج. ولكونــه بوابــة مهمــة فــي 

مخرجــات العاقــات الســعودية الخارجيــة ســتتناول الدراســة أبعــاد العاقــات الســعودية الخارجيــة مــع أبــرز 

دول االبتعــاث، وتأثيرهــا فــي ســير البرنامــج.
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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 

ــي،  ــال الديمقراط ــى االنتق ــا عل ــم تداعياته ــى تقيي ــة إل ــم، باإلضاف ــن الحك ــنة م ــرة س ــس عش ــال خم ــرار خ ــاذ الق اتخ

والتنــّوع الطائفــي والواقــع االجتماعي-االقتصــادي. ال تســعى الدراســة إلــى تقييــم نجاح مرحلــة االنتقــال الديمقراطي 

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 

ــات  ــم لمجموع ــات الحك ــع مقارب ــا م ــابهها أو اختافه ــكال تش ــل أش ــى، وتحلي ــة أول ــن جه ــة م ــة العربي كّل المنطق

سياســية وميليشــيات مســّلحة شــيعية مثــل حــزب اهلل )لبنــان( والحوثييــن )اليمــن(، مــن جهــة ثانيــة.



80

األحزاب السياسية والحالة 
الديمقراطية في تركيا

2018 - 2002 

ــة  ــيرتها، المعروف ــال مس ــا خ ــي واجهته ــات الت ــة، والمعوق ــة التركي ــة الديمقراطي ــة التجرب ــت الدراس تناول
بكثــرة االنقابــات العســكرية ذات األســباب المتعــددة، والتعديــات الدســتورية المتعاقبــة.

ــال  ــن خ ــي، م ــع الترك ــي المجتم ــة ف ــية الفاعل ــوى السياس ــف الق ــف بمختل ــى التعري ــة إل ــت الدراس وهدف
اســتعراض نشــأة األحــزاب، وتوجهاتهــا السياســية، والشــخصيات المؤثــرة فيهــا، وبيــان نقاط قــوة وضعف كل 

منهــا، معــززة بالحصــاد االنتخابــي لهــا، خــال 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 
ــتوى  ــن المس ــس م ــل التناف ــد تنق ــدة ق ــول جدي ــة تح ــا حال ــي، باعتباره ــام الرئاس ــق النظ ــد تطبي ــدة بع جدي

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

ــرور  ــد م ــر، بع ــت الحاض ــي الوق ــال ف ــا الصوم ــي منه ــي يعان ــات الت ــة باألزم ــكاليات المرتبط ــة اإلش ــش الورق تناق

أكثــر مــن 29 عامــًا علــى الحــرب األهليــة التــي أدت إلــى تفــكك الصومــال، وانهيــار الدولــة المركزيــة بفعــل عوامــل 

مختلفــة، مــا بيــن: تــراث اإلرث االســتعماري، وضعــف القيــادة السياســية، وتســييس القبيلــة، والنــزاع علــى الحكــم 

ــروز الجماعــات اإلســامية المســلحة التــي عّمــق ظهورهــا مــن أزمــة الصومــال السياســية. والثــروات، وب

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

ــس  ــة الرئي ــل حكوم ــي تقاب ــة الت ــة واألمني ــة واالجتماعي ــية واالقتصادي ــات السياس ــت التحدي ــن، وناقش الصوماليي

الصومالــي »فرماجــو«، ومواجهتــه لتداعيــات أزمــة واســعة دامــت عشــرين عامــًا، وألقــت بظالهــا علــى المشــهد 

السياســي واالجتماعــي لــدول القــرن األفريقــي.
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األحزاب وممارسة العمل 
السياسي في إندونيسيا

ترصــد هــذه الدراســة مامــح النظــام الحزبــي التعــددي فــي إندونيســيا، فتتنــاول وضــع النظــام 

السياســي منــذ ســقوط ســوهارتو، ووضــع التعدديــة الحزبيــة فــي البلــد اإلســامي األكبــر، كمــا 

ــي  ــا ف ــاهمة كل منه ــًا، ومس ــية وداخلي ــزاب السياس ــن األح ــة بي ــات البيني ــكل العاق ــل ش تحل

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 خــال 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 تنطلق 

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 في ظــل التغيــرات واالضطرابــات التي 

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، وعاقاتهــا 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 العاقــات 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.

 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 

ــرز  ــن أب ــل مضامي ــة تحلي ــذه الورق ــدت ه ــك اعتم ــة. لذل ــة والتنمي ــزب العدال ــم ح ــخ حك ــذ ترّس ــا من ــتراتيجياتها وأهدافه ــّززت اس تع

ــردياتها  ــن س ــابه بي ــه التش ــى أوج ــّرق إل ــدف التط ــي، به ــي العثمان ــة للماض ــة الماصق ــة، وذات الرمزي ــة التركي ــات التاريخي المسلس

الدراميــة ووقائعهــا التاريخيــة والواقــع السياســي واالجتماعــي للمجتمــع التركــي مــن ناحيــة أولــى، باإلضافــة إلــى اســتقراء مــدى 

ــة. ــّوة الناعم ــات الق ــق سياس ــي تحقي ــا ف ــي وفعاليته ــي والعرب ــام الترك ــرأي الع ــي ال ــا ف تأثيره

ــراث  ــاء الت ــة إلحي ــة التركي ــا للحكوم ــادات العلي ــه القي ــذي تبنت ــام ال ــي الع ــه السياس ــر التوج ــى تأثي ــق إل ــة بعم ــذه الورق ــرض ه تتع

العثمانــي، أو مــا ُيعــرف بالعثمانيــة الجديــدة، فــي ســرديات الدرامــا التاريخيــة )قيامــة أرطغــرل( و)الســلطان عبــد الحميــد( نموذجــًا، 

بمــا يســتبطنانه مــن رمزيــة لتأســيس الخافــة 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، وتأتــي 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 خــال اســتخدام منهــج )تحليــل المضمــون( 

لمحتــوى أشــهر وأهــم حســابات المدونيــن الســعوديين علــى )تويتــر(، ومشــاهير )يوتيــوب(، مــن حيــث محتواهــا، 

ــة. ــات المتابع ــا، والفئ ــي يثيرونه ــا الت ــم القضاي وأه

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 خــال أربعــة محــاور رئيســية؛ يأتــي المحــور األول 

منهــا للتعريــف بالقبيلــة عمومــًا والقبيلــة الســعودية خصوصــًا، يليه المحــور الثاني الــذي يدرس عاقــة القبيلة الســعودية 

بالمجتمــع وتأثيرهــا فيــه إيجابــًا أو ســلبًا، ثــم يأتــي المحــور الثالــث ليناقــش أشــهر تلــك القبائــل ونقــاط قوتهــا وضعفهــا؛ 

مــن خــال أنشــطتها القائمــة وعاقتهــا 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 ُأجريــت بتاريــخ 9 مايو/أيــار 2018، التــي مّهــدت المجــال مجــددًا لعــودة مهاتيــر محمــد بصفتــه 

قــوة فارقــة ومحــددة للمــزاج العــام 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 

ــات  ــد انتخاب ــا بع ــزي م ــي المالي ــهد السياس ــي المش ــرة ف ــة والمؤث ــية الفاعل ــارات السياس ــزاب والتي ــرز األح ــة أب دراس

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 والحــد مــن تداعياتهــا اإلقليميــة، رغــم شــدة االضطرابــات 

اإلقليميــة، ومحاولــة أطــراف الصــراع جــر الكويــت إليهــا، والتجربــة الكويتيــة رغــم الماحظــات تمثــل شــهادة إيجابيــة للنظــام السياســي 

ــات. الكويتــي والديمقراطيــة وقدرتهمــا علــى تنظيــم التنافــس والتدافــع الســلمي بيــن المكون

تهــدف الدراســة إلــى التعريــف بالتجربــة الديمقراطيــة الكويتيــة، مــع اســتعراض عناصرهــا، والقــوى السياســية، وبيــان حــدود المشــاركة، 

وتقييمهــا، بمــا لهــا وعليهــا، وتقديــم التوصيــات، بمــا ينعكــس إيجابــًا علــى إدارة الشــأن العــام مــن قبــل الســلطات والنخــب الكويتيــة؛ مــواالة 

ــا. ــتفادة منه ــة واالس ــر التجرب ــي تطوي ــاهمة ف ــية، كمس ــة السياس ــيد الممارس ــة، وترش ومعارض

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 االســتقال وحتــى الثــورة األخيــرة، وعرضــت المحــددات 

التــي قامــت عليهــا العمليــة السياســية منــذ االســتقال عــن فرنســا، كما بحثــت التعديــات الدســتورية التي أسســت 

للوضــع الحزبــي فــي الجزائــر، وأهــم األحــزاب السياســية الجزائريــة، ورؤيتهــا، وبرامجهــا السياســية، وقياديِّيهــا الذيــن 

كانــوا فــي إطالــة المشــهد السياســي قبــل المجريــات 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 الطبيعي فــي العالم، كمــا تتطرق إلــى التوازنات السياســية 

ــة  ــي منطق ــًا ف ــر حالي ــراع الدائ ــش الص ــا تناق ــه. كم ــي ونقل ــاز الطبيع ــاج الغ ــق إنت ــى مناط ــراع عل ــن الص ــة ع الناتج

حــوض شــرق المتوســط، بســبب الخــاف علــى مناطــق ترســيم الحــدود، والتدخــات 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 تغيرت الســاحة السياســية، 

وُفكــت القيــود عــن التعدديــة الحزبيــة. 

تتنــاول هــذه الدراســة أبــرز التيــارات الفكريــة والسياســية والمذهبيــة فــي تونس، وخاصــة تلــك التيــارات الفاعلة وذات 

ــة تلــك المكونــات وإعــادة نظمهــا حســب الفكــرة  ــاب مقارب الحضــور البرلمانــي مــن بعــد الثــورة إلــى اآلن، ومــن ب

األكثــر قربــًا عملــت الدراســة علــى تقســيمها حســب التيــارات العريضــة؛ يســارية وقوميــة وليبراليــة وإســامية.

إعداد
علي جبلي

عدد الصفحات
(156)
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إعداد
إلهام الحدابي

عدد الصفحات
(116)

تبحـــث هـــذه الدراســة مســـألة القواعـــد العســـكرية فــي منطقة الشــرق األوســط بشــكل عــام، والمنطقــة العربية 

بشكل خاص، ومـــا هـــي أدوارهـــا ووظائفهـــا، وكيـــف تمايزت وتبلـــورت ضمـــن التغـــيرات السياســـية التي شـــهدتها 

هـذه المنطقة، ومـا هـي خارطـة الوجـود العسـكري لمختلـف القـوى المتنافسـة، وما هـي أهدافهـا 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 

ــي  ــًا ف ــها، أم ــة نفس ــة الحاكم ــار المنظوم ــي إط ــة ف ــة األولي ــون الرغب ــا تك ــًا م ــه، وغالب ــن تافي ــا يمك ــي م لتاف

إصاحهــا مــن الداخــل، وتبــدأ هــذه الشــعوب بتشــكيل مطالبهــا فــي صــورة كتابــات صحفيــة أو مذكــرات وبيانــات 

ــم  ــة، ث ــتقاالت الجماعي ــة أو االس ــات العمالي ــة أو اإلضراب ــات االحتجاجي ــتوى الوقف ــى مس ــى إل ــد ترق ــة، وق اعتراضي

تتطــور إلــى احتجاجــات مطلبيــة وقــد تتعداهــا إلــى ثــورات شــاملة. 

ــه،  ــذي قبل ــام ال ــة الع ــام 2019، ونهاي ــي ع ــت ف ــي خرج ــات الت ــك االحتجاج ــراءة تل ــى ق ــة عل ــذه الدراس ــر ه تقتص

وكانــت لهــا مطالــب مشــروعة، وتريــد إحــداث تغييــر فــي بنيــة األنظمــة العربيــة القائمــة، وهــي االحتجاجــات التــي 

ــان. ــر والعــراق ولبن قامــت فــي الســودان والجزائ

إعداد
علي جبلي

عدد الصفحات
(172)
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إعداد
مطهر الصفاري

عدد الصفحات
(106)

ــة هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية وحقــوق اإلنســان والحريــات )IHH(، وتقييمهــا،  تهــدف الدراســة إلــى تقديــم قــراءة لتجرب

والمســاهمة فــي تطويــر عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي؛ مــن خــال 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 الثاثة طبيعة الصراعات في المحافظات الجنوبية والشرقية من الجمهورية اليمنية. 

ــوى  ــي للق ــود الجغراف ــث الوج ــن حي ــق، م ــك المناط ــي تل ــن ف ــن المحليي ــة الفاعلي ــد( خارط ــد التمهي ــث األول )بع ــاول المبح يتن

ــة.  ــا الخارجي ــا، وارتباطاته ــا وضعفه ــاط قوته ــية، ونق ــا السياس ــا، وأهدافه ــة فيه الفاعل

ــة،  ــاحة اليمني ــي الس ــن ف ــن والدوليي ــن اإلقليميي ــى الفاعلي ــس، عل ــة الرئي ــال الدراس ــو مج ــي، وه ــث الثان ــز المبح ــن يرك ــي حي ف

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 عاقتهــا باألطــراف المحليــة، ومــدى فاعليــة تأثيرهــا فــي التفاعــات، 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، 

ــدًا  ــج بع ــا تعال ــن كونه ــة م ــذه الدراس ــة ه ــي أهمي ــال، وتأت اد األعم ــه روَّ ــي تواج ــات الت ــم التحدي ــًا أه ــش أيض وتناق

تنمويــًا واقتصاديــًا هامــًا فــي ظــل 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 

ــز  ــاص، إذ تتمي ــكل خ ــي بش ــع العرب ــام والواق ــكل ع ــع بش ــكي للواق ــرة تشومس ــملها نظ ــي تش ــة الت ــات النوعي بالتحلي

هــذه النظــرة بأنهــا نظــرة مــن الداخــل األمريكــي نفســه، نظــرة يمكنهــا أن تعمــق بشــكل كبير فهــم الموقــف األمريكي 

تجــاه القضايــا العربيــة وتشــابكاتها ضمــن ملفــات الصــراع العســكري واالقتصــادي والسياســي، ليصبــح لــدى القــارئ فهم 

أعمــق وأشــمل بالتحديــات التــي تواجــه محــاوالت التغييــر التــي ابتــدأت منــذ عقــود ولــم تحقــق الكثير نتيجــة لغيــاب الرؤية 

الواضحــة لجــذور وأبعــاد التحديــات التــي تواجهــه.

إعداد
إلهام الحدابي

عدد الصفحات
(112)
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إعداد
علي جبلي

عدد الصفحات
(142)

ــة  ــة والمكاني ــياقاتها الزماني ــتوعبة س ــا مس ــد قراءته ــاول أن تعي ــة، وتح ــان األفغاني ــة طالب ــي حرك ــة ف ــث الدراس تبح

ــي  ــة الت ــل الديني ــية والعوام ــروف السياس ــتحضر الظ ــى، وتس ــها األول ــل تأسيس ــة لمراح ــة المصاحب ــداث الدولي واألح

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 

ــا  ــاط قوته ــم نق ــى أه ــة عل ــاوض، معرج ــة والتف ــار المقاوم ــه اختب ــة، ومثل ــا الحرك ــرت به ــي م ــل الت ــد المراح ــن أش م

ــة،  ــية األفغاني ــات السياس ــا المكون ــي تجريه ــة الت ــة التفاوضي ــل العملي ــي ظ ــتقبلها ف ــرفة مس ــا، ومستش وضعفه

ــة الحركــة. ــة اإلســهام بشــكل أدق فــي تقييــم تجرب محاول

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

ــدة  ــا المتزاي ــا وبأدواره ــف به ــث التعري ــن حي ــة، م ــكرية الخاص ــة والعس ــركات األمني ــرة الش ــة ظاه ــث الدراس تبح

فــي العاقــات 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، وعاقتهــا بالحكومــة الروســية، والتعــرف علــى مــدى تاقــي تلــك األدوار مــع أهــداف 

السياســة الخارجيــة الروســية ومصالحهــا، وموقــف روســيا مــن عاقتهــا بالمجموعــة، 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

ــاء المعرفــة حــول شــعوٍب لطالمــا كان تقييــم ســلوكياتها ودراســتها  ــرأي حــول المنطقــة العربيــة امتــدادًا لســيرورة بن ــل اســتطاعات ال تمّث

ــي  ــي وع ــة ف ــة تحّولي ــي لحظ ــع العرب ــات الربي ــت ثورات/انتفاض ــد خلق ــة، وق ــد كولونيالي ــا بع ــتعمارية وم ــّم اس ــراقية ث ــر استش ــة نظ ــن زاوي م

دوائــر صناعــة المعرفــة بخصــوص المنطقــة العربيــة أو شــعوبها، التــي تأثــرت بالضــرورة بســياقات تغّيــر األنظمــة السياســية وتزعــزع ديناميــات 

القــّوة التقليديــة. وقــد أســهم االنفتــاح السياســي والميدانــي أمــام اســتطاعات الــرأي فــي إعــادة بلــورة المعرفــة حــول المنطقــة العربيــة لــدى 

المؤسســات الغربيــة والعربيــة فــي ذات الوقــت. لذلــك، تهتــم هــذه الدراســة البحثيــة برصــد نتائــج ســبر اآلراء لمؤسســات غربيــة وعربيــة، مثــل 

اســتطاعات الــرأي لمؤسســة بيــو والمؤشــر العربــي، حــول قضايــا المنطقــة العربيــة خــال هــذه الســنوات األخيــرة )اإلســام/ التدّيــن/ األوضــاع 

ــي  ــام الت ــرأي الع ــات ال ــا توجه ــؤال: م ــن الس ــة ع ــي اإلجاب ــة- ف ــة البحثي ــز الدراس ــياق، ترتك ــي ذات الس ــية(. وف ــاركة السياس ــة/ المش االجتماعي

تنتهجهــا اســتطاعات الــرأي العربيــة والغربيــة حــول المنطقــة العربيــة وشــعوبها مــا بعــد 2011؟- علــى مجموعــة مــن المباحــث الرئيســية؛ 

فــأواًل تتعــرض للطــرق العلميــة والمرجعيــات الكبــرى المعتمــدة دوليــًا لصناعــة الــرأي فــي دوائــر مؤسســات ســبر اآلراء، ومــن ثــّم تتنــاول فــي 

مبحثيــن المنطقــة العربيــة كموضــوع إلنتــاج المعرفــة فــي مؤسســات اســتطاع الــرأي الغربيــة والعربيــة علــى حــّد ســواء مــا بعــد 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 اإلســامي بشــكل 

أوســع، وتتنــاول خلفيــات الصــراع بيــن فرنســا و«اإلســام« فــي عهــد الرئيــس ماكــرون، ومحركاتــه، وتناقــش مســألة 

محــاوالت صياغــة »اإلســام 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

منــذ يوليو/تمــوز 2005 تكثفــت وازدادت دعــوات النشــطاء والحــركات االجتماعيــة الفلســطينية لتنظيــم حمــات »مقاطعــة المنتجــات 

اإلســرائيلية وســحب االســتثمارات وفــرض العقوبــات« )المختصــرة بـــBDS( دعمــًا الســتراتيجيات المقاومــة الســلمية الفلســطينية ضــد 

االحتــال اإلســرائيلي. تســتوعب حركــة المقاطعــة ضمــن حراكهــا المدنــي الســلمي مقاربــة مغايــرة لمقاومــة االحتــال، فهــي تراهــن 

علــى تجميــع مكونــات المجتمــع المدنــي فــي الداخــل الفلســطيني وحــول العالــم للتنديــد بمعانــاة أجيــال كاملــة للفلســطينيين مــن 

جــراء السياســات االســتعمارية اإلســرائيلية والتهجيــر القســري، وغيرهــا مــن الجرائــم واالنتهــاكات الممنهجــة لحقــوق اإلنســان. وقــد 

أصبحــت حركــة اجتماعيــة ذات امتــداد عالمــي وحضــور مؤثــر، فقــد صنفتهــا الســلطات اإلســرائيلية علــى أنهــا التهديــد االســتراتيجي 

ــات  ــطينية ودينامي ــة الفلس ــة المقاطع ــداف حرك ــاول أه ــى تن ــة إل ــة البحثي ــذه الدراس ــدف ه ــق، ته ــذا المنطل ــن ه ــر/األول.  وم األخط

ــدة  ــة جدي ــن مقارب ــا ضم ــت مطالبه ــة )BDS( وتفعل ــة المقاطع ــورت حمل ــف تبل ــزي: كي ــؤال مرك ــى س ــتناد إل ــا باالس ــل مطالبه تفعي

للحــراك المدنــي الســلمي؟

إعداد
سهام الدريسي

عدد الصفحات
(124)



104

إعداد
اغ أحمد الصبَّ

عدد الصفحات
(100)

تتطــرق هــذه الدراســة ألبــرز أفــكار ســافوي 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
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سلطنة  عمان...
المجتمع والسياسة الخارجية

تناولــت الدراســة خصائــص المجتمــع العمانــي، وأثــر التعــدد الموجــود فيــه فــي العاقــات البينيــة، وتطرقــت إلــى 

نظــام ومنظومــة الحكــم وتفاعاتــه، وعاقتــه بالمذهــب واألســرة، وكيفيــة انتقــال الســلطة، كمــا تناولــت دوافــع 

السياســة الخارجيــة، وإســقاطاتها علــى مواقــف ســلطنة عمــان تجــاه أبــرز القضايــا العربيــة واإلقليميــة، خصوصــًا 

إلــى محاولــة استشــراف توجهــات السياســة الخارجيــة مســتقبًا،  خــال الســنوات العشــر الماضيــة. إضافــة 

واحتماليــة حــدوث تغيــر فــي طبيعتهــا ووســائلها الدبلوماســية مــن جــراء حالــة االســتقطابات والتوتــرات التــي تمــر 

بهــا دول المنطقــة.

إعداد
مطهر الصفاري

عدد الصفحات
(107)
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إعداد
سلسبيل سعيد

عدد الصفحات
(108)

ــم  ــعودية، وأه ــي الس ــه ف ــة للترفي ــة العام ــول الهيئ ــة ح ــة معرفي ــة خلفي ــدم الدراس تق

الوظائــف واالختصاصــات التــي تقــوم بهــا، ومــدى تأثيرهــا االجتماعــي واالقتصــادي علــى 

النطــاق العــام الســعودي. وتتنــاول دور هيئــة الترفيــه فــي التغييــر االجتماعــي داخــل 

ــعودي،  ــع الس ــة للمجتم ــص االجتماعي ــة، والخصائ ــات العام ــي الحري ــا ف ــة، وأثره المملك

ــة. ــاد المملك ــادر اقتص ــع مص ــي تنوي ــاهمتها ف ومس

الهيئة العامة للترفيه
ومشروع التغيير االجتماعي 

واالقتصادي في المملكة
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اإلتحاد العام التونسي للشغل ...
المكون  الرئيسي المشارك في 

إدارة الحكم

ترصــد الدراســة ســيرورة تحــّول منظمــة االتحــاد العــام للشــغل إلــى فاعــل مدنــّي ذي نفــوذ فــي البــاد التونســّية.  

ومــن ثــم يتنــاول المحــور األّول مقّومــات الهيمنــة النقابية-المدنيــة التحــاد الشــغل مــن خــال قــراءة لمســاهماته 

ومواقفــه فــي 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 الرابع في اســتقراء آثــار المتغّيرات 

االقتصاديــة والسياســية الراهنــة علــى مقومــات الهيمنــة للمنظمــة العّماليــة.

إعداد
سهام الدريسي

عدد الصفحات
(119)



108

إعداد
علي جبلي

عدد الصفحات
(107)

ــة الصــراع الســني الشــيعي مــن خــال التعــرف علــى األصــول  تحــاول الدراســة فهــم حال

السياســية لــدى المذهبيــن الســني والشــيعي، ومــدى عاقتهــا بالصــراع، مــن خــال المحــور 

األول، وركــزت فــي المحــور الثانــي علــى مظاهــر الصــراع وأدواتــه المتعــددة، وفــي المحــور 

األخيــر قــراءة لفــرص الصــراع ومآالتــه فــي ظــل المتغيــرات الدوليــة واإلقليميــة.

الصراع السني الشيعي...
الجذور واألبعاد
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التصنيع العسكري في الخليج
اآلفاق والتحوالت

مؤخــًرا بــرزت تغيــرات أمنيــة وسياســية علــى المســتوى الدولــي كان لهــا انعكاســها علــى دول الخليــج، مــن أبرزهــا 

تغيــر السياســة الخارجيــة األمريكيــة وأولوياتهــا األمنيــة، بقــدوم إدارة ديمقراطيــة، فرضــت جملــة مــن التحديــات 

علــى دول الخليــج، منهــا تقنيــن وصــول الســاح إلــى هــذه الــدول، األمــر الــذي دفــع دول الخليــج إلــى إعــادة النظــر 

فــي اســتراتيجياتها األمنيــة، وتضميــن تنميــة وتطويــر الصناعــات العســكرية ضمــن خططهــا االســتراتيجية. انطاًقا 

ــم  ــة تقدي ــاول الورق ــج، تح ــا دول الخلي ــي اتخذته ــركات الت ــة، والتح ــهدها المنطق ــي تش ــرات الت ــذه التغي ــن ه م

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.

إعداد
إلهام الحدابي

عدد الصفحات
(115)
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إعداد
علي جبلي

عدد الصفحات
(103)

تتنــاول الدراســة التحــوالت الفكريــة لــدى الشــباب الســعودي فــي خمســة محــاور، يتمثــل المحور 

األول فــي التعــرف علــى أهميــة التغيــر االجتماعــي وأثــره فــي التحــوالت الفكريــة عمومــًا، وفــي 

ــث  ــور الثال ــي المح ــاول ف ــري، وتتن ــول الفك ــل التح ــم مراح ــة أه ــش الدراس ــي تناق ــور الثان المح

ــرز مظاهــر هــذا التحــول  ــة الوعــي الفكــري، وتعــرض أب ــرات الداخليــة والخارجيــة فــي حال المؤث

فــي المحــور الرابــع، ثــم تناقــش مســتقبل التحــول الفكــري فــي المحــور األخيــر.

التحوالت الفكرية عند 
الشباب السعودي...

األسباب والمظاهر
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االستثمارات  الخليجية 
في األندية األوروبية... اآلثار 

والتحديات

تتنــاول الدراســة االســتثمارات الخليجيــة فــي األنديــة األوروبيــة مــن خــال البحــث فــي مامــح 

التوجــه الخليجــي نحــو االســتثمار الخارجــي، والمكاســب التــي تحققــت مــن االســتثمار، 

التــي حالــت دون تمكنــه. كمــا تقــدم الدراســة مناقشــة آلثــار االســتثمارات  والعراقيــل 

ــن  ــا ع ــج، فض ــدول الخلي ــة ل ــية واالقتصادي ــة والسياس ــب االجتماعي ــى الجوان ــة عل المختلف

قيــاس مســتقبل االســتثمار عبــر عــدد مــن المحــددات الخاصــة بتنامــي االســتثمار أو تراجعــه.

إعداد
سلسبيل سعيد

عدد الصفحات
(117)
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إعداد
علي جبلي

عدد الصفحات
(112)

ــوره  ــددة، وحض ــه المتع ــروف، واهتمامات ــان قادي ــخصية رمض ــراءة ش ــادة ق ــة إع ــاول الدراس تح

الافــت للنظــر، مــن خــال التعريــف أواًل بالبيئــة التــي نشــأ فيهــا وأهميتهــا الجيوسياســية، 

الرؤيــة السياســية  التــي مــرت بهــا، ودور ذلــك كلــه فــي تشــكيل  والمحطــات العســكرية 

للشيشــان، إضافــة إلــى بحــث المكانــة الدينيــة والخلفيــة الفكريــة لقاديــروف األب واالبــن، 

وعاقتهمــا بروســيا، والتحديــات المختلفــة التــي تكتنــف هــذه العاقــة، ثــم عاقــة قاديــروف 

االبــن بالمنطقــة العربيــة، وحضــوره الدينــي والسياســي والعســكري فيهــا.

القاديروفية والتصوف الجديد
قراءة في الخلفية الفكرية 

والدوافع السياسية
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صناديق الثروة السيادية 
الخليجية ... سيرورة تطور 

وتموقع عالمي

 تتنــاول الدراســة الــدور الحيــوّي والتحّولــي الــذي تضطلــع بــه صناديــق الثــروة الســيادية لــدول 

ــة وترســيخ التموقــع كــدول  مجلــس التعــاون الخليجــي فــي تحديــث االقتصاديــات المحلّي

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

ــرق  ــة وط ــدول الخليجّي ــة لل ــج التنموّي ــع البرام ــا م ــق تكامله ــن منطل ــة- م ــة الضخم المالّي

إلــى  الرّيعــي  التحــّول مــن االقتصــاد  حوكمتهــا وإدماجهــا لتســهيل وتدعيــم ســيروة 

ــة  ــق الخليجي ــزات الصنادي ــة منج ــى دراس ــز عل ــّي. وترك ــتدام وتنافس ــّوع –مس ــاد متن اقتص

ــتراتيجيات  ــام باس ــب االهتم ــي بجان ــي العالم ــام المال ــى النظ ــا عل ــد تأثيراته ــّل تزاي ــي ظ ف

ــة. ــة المتبع ــة الحديث ــات الحوكم ــتثمار وسياس االس

إعداد
سهام الدريسي

عدد الصفحات
(124)
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إعداد
سلسبيل سعيد

عدد الصفحات
(144)

ــرق  ــاص بالش ــي الخ ــرار األمريك ــي الق ــر ف ــي التأثي ــا ف ــط ودوره ــات الضغ ــة جماع ــاول الدراس تتن

األوســط، وذلــك مــن خــال أربعة محــاور؛ يتنــاول المحــور األول مفهــوم جماعات الضغط بشــكل 

ــاطها،  ــخ نش ــدة، وتاري ــات المتح ــل الوالي ــط داخ ــات الضغ ــي جماع ــور الثان ــاول المح ــام، ويتن ع

وأهــم وســائلها فــي التأثيــر،  فــي حيــن يبحــث المحــور الثالــث وســائل جماعــات الضغــط فــي 

ــور  ــش المح ــرًا يناق ــط، وأخي ــرق األوس ــا الش ــاه قضاي ــي تج ــي األمريك ــرار الخارج ــي الق ــر ف التأثي

ــط. ــات الضغ ــتقبلية لجماع ــح المس ــع المام الراب

جماعات الضغط..
ودورها في رسم السياسة 

األمريكية تجاه الشرق األوسط



سابعًا: تقديرات الموقف
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