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نبــذة عن مركـز الخليـج لألبحــاث
مستقلة،  بحثية  مؤسسة  هو  لألبحاث  الخليج  مركز 
السعودية.  العربية  المملكة  في  جدة  مدينة  مقرها 
الرئيسي  شعارنا   .2000 عام  من  يوليو  في  المركز  تأسس 
القناعة  من  انطالقًا  للجميع”،  “المعرفة  هو  المركز  في 
بتنمية  يبدآن  وتكاملها  الخليج  دول  تنمية  بأن  المتمثلة 
رؤية مستقبلية  واندماجه وتكامله، عبر  الخليجي  اإلنسان 
العربية  القضايا  في  الخليج  دول  دور  تعزز  مشتركة 
هذه  بين  والثقافية  السياسية  الهوة  ردم  في  وتساهم 
حول  المركز  أهداف  تتركز  العالم.  بلدان  وبقية  الدول 
السياسية  القضايا  في  أكاديمية  موضوعية  أبحاث  إجراء 
المرتبطة  واألمنية  والدفاعية  واالجتماعية  واالقتصادية 
المتعلقة  المعلومات  نشر  إلى  إضافة  الخليج،  بمنطقة 
بدول مجلس التعاون الخليجي المتداولة إقليميًا وعالميًا. 
العلمية  المعرفة  ونشر  بإثراء  المركز  رسالة  تتلخص 
التواصل  جسور  تدعيم  إلى  إضافة  المتخصصة، 
شؤون  في  المتخصصين  األكاديميين  بين  والحوار 
بيانات  قواعد  ببناء  اهتمامه  عن  فضاًل  المنطقة، 
لدوائر  دعمًا  يمـثل  ما  وهـو  ودقيقـة،  شاملة  ومعلومات 
الخليجــي.  التعـاون  مجلـس  دول  في  القرار  صنـع 



أنشطة المركز
البرامج البحثية

منطلق  ومن  االجتماعية،  العلوم  منظار  من  الخليج  منطقة  وشؤون  قضايا  بدراسة  لألبحاث  الخليج  مركز  يهتم 
اهتماماته بالسياسات التي تنتهجها وتعمل بها دول مجلس التعاون الخليجي.

وضمن هذا السياق، توصل مركز الخليج لألبحاث إلى تحديد خمسين مجاالً من مجاالت البحث التي من شأنها معالجة 
النقص البحثي والمعلوماتي الذي تعانيه حاليًا منطقة الخليج تحت مسمى »البرامج البحثية«، حيث تضطلع بعض 
البرامج بدراسة وتحليل العالقات الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وهو موضوع لم تتم بعد اإلحاطة به 
على نحو كاٍف وشامل، إضافة إلى دراسة مجموعة من الملفات االقتصادية واالجتماعية التي لم تحَظ بعد بالعناية 
البحثية الكافية. ولعل التحدي األكاديمي القائم أمام مركز الخليج لألبحاث والمساهمين في إعداد األبحاث لدى تناول 
أي ملف من هذه الملفات يتمثل بتسليط الضوء على العالقات بين دول مجلس التعاون وبقية دول العالم، التي 

لم يتم تمحيصها بعد.

الداخلية  القضايا  أيضًا  تتناول  بل  فحسب،  الدولية  بالعالقات  ُتعنى  ال  للمركز  البحثية  البرامج  فإن  المعنى،  بهذا 
الدول  في  األمنية  القضايا  جانب  إلى  والمجتمعية،  واالقتصادية  السياسية  الحياة  مناحي  في  تؤثر  التي  والخارجية 

األعضاء بمجلس التعاون الخليجي.

وجدير بالذكر أن جميع البرامج البحثية تسعى إلى اإلحاطة بقضية من القضايا بعينها على نحو مفصل بقدر اإلمكان. 
كما أنه تم تخصيص بوابة إلكترونية على شبكة اإلنترنت لكل برنامج بحثي من برامج المركز، وهي تشمل األبحاث 

ومصادر المعلومات الالزمة للوصول إلى فهم سليم وجامع لكل قضية من القضايا ذات الصلة، بما في ذلك:

مقدمة تعريفية للبرنامج البحثي، وهي تسلط الضوء على جوانب القضية التي يوليها المركز اهتمامًا خاصًا.

شأن  في  الراهن  الوقت  في  الدائر  الجدل  حول  موجزة  فكرة  لتقديم  محاولة  وهي  للبرنامج،  التأسيسية  الورقة 
القضية موضوع البرنامج البحثي، مع اإلشارة إلى بعض الجوانب األخرى التي تستدعي المزيد من الدراسة والبحث 

في المستقبل.

أبرز األنشطة األكاديمية والقضايا ذات  تقارير فصلية ترصد وتحلل المستجدات من خالل تقديم لمحة عامة حول 
الصلة بموضوع البرنامج البحثي.

وأشمل  أوضح  فهم  إلى  للتوصل  الضرورية  والمعلومات  األكاديمية  المواد  تتضمن  وهي  التأسيسية،  الوثائق 
لموضوع البرنامج  البحثي.

المرتبطة  المعلومات  باالطالع على  آلية تسمح  المتعددة، وهي توفر  الوسائط  االلكتروني عبر  عروض للتعليم 
بالبرنامج البحثي، وذلك ضمن فضاء تفاعلي معزز بالرسوم البيانية والصور التوضيحية يسمح بمقاربة موضوع 

البحث من منظار مقارن.



ذات  "خصائص  مسمى  تحت  وظيفة  على  بحثي  برنامج  كل  يحتوي  ذلك،  عن  فضاًل 
إلى  والتعرف  والتطورات  المستجدات  آخر  متابعة  والمختص من  الباحث  ن  تمكِّ صلة" 
بملف  العالقة  المعلومات ذات  والحصول على  بحثه  المرتبطة بموضوع  اإلصدارات  آخر 

التالي: البحث، وتتضمن 



التعلـيـــم

على  بالقدرة  تتمتع  فاعلة  أداة  بوصفها  المعلومات  تقانة  والكامنة ضمن حقل  القائمة  باإلمكانات  لألبحاث  الخليج  مركز  يهتم 
دراسة  أجل  من  جهوداً  لألبحاث  الخليج  مركز  يبذل  السياق،   هذا  وضمن  المنطقة.  تواجه  التي  المعلوماتية  التحديات  معالجة 
منح  توفير  إطار  وفي  والتعلم.  التعليم  مجاالت  في  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  تنمية  تعوق  التي  المشكالت  وتخطي 
الخصوص: بهذا  برامج  ثالثة  لألبحاث  الخليج  أطلق مركز  الدولية،  بالجامعات  الزمالة  برامج  المشاركة في  وتوفير فرص  دراسية 

برنامج التعليم اإللكتروني
يعمل مركز الخليج لألبحاث على تعزيز موقعه بوصفه إحدى المؤسسات التي تنتج حلوالً تعليمية متكاملة وفعالة في مجال 

الرقمي. العصر  نحو  التعليم  نوعية على مستوى  نقلة  إحداث  بهدف  التقنية  قدراته  إلى  استناداً  وذلك  اإللكتروني،  التعليم 

برنامج التعليم للمسؤولين التنفيذيين
بالتعاون  وإما  مستقلة  بصفة  إما  نوعها  في  فريدة  تنفيذية  تعليمية  برامج  تصميم  على  لألبحاث  الخليج  مركز  يعمل 
والمميز.  الشامل  التعلم  فرص  توفير  بهدف  وذلك  معروفة،  تعليمية  أو  بحثية  ومعاهد  رائدة  دولية  جامعات  مع  والتنسيق 
السياسات  مجال  في  المعرفية  المستجدات  بآخر  الخليجيين  القادة  تعريف  فرص  توفير  على  التعليمية  البرامج  هذه  وتركز 
والقضايا  الحكومي  العمل  حيثيات  دراسة  في  المتخصصة  البرامج  أن  لألبحاث  الخليج  مركز  يرى  اإلطار،  هذا  وفي  العامة. 
إعداد  جانب  إلى  الراهن،  الوقت  في  القائمة  السياسية  للبيئة  أوضح  فهم  إلى  للتوصل  بالغة  أهمية  على  تنطوي  المحورية 
وتدريب القادة من الجيل الحالي وقادة جيل المستقبل للتعاعل بفاعلية عالية مع األفراد والمؤسسات في جميع دول العالم. 
والمسؤولين  الباحثين  من  رائدة  مجموعة  وآراء  خبرات  من  االفادة  بفرصة  التعليمية  البرامج  هذه  في  المشاركون  ويحظى 

المستوى. الرفيعي  الحكوميين 

وأبعاده  قيمته  حيث  من  مثيل  له  ليس  للتعلم  مميز  فضاء  خلق  على  التنفيذي  التعليم  برامج  تعكف  اإلطار،  هذا  وضمن 
العربي. الخليج  منطقة  بقضايا  يرتبط  ما  في  وبخاصة  التعليمية، 

المكتبة اإللكترونية
قام مركز الخليج لألبحاث ببناء موقع متخصص للمكتبة اإللكترونية باللغتين العربية واإلنجليزية، وذلك لنشر جميع إصداراته 
وتلك الخاصة بدور النشر العربية وغيرها من الكتب والدوريات والدراسات واألبحاث. وبوصفه مؤسسة فاعلة في مجال الخدمات 

القارئ. وحاجات  يتوافق  بما  النشر  بعملية  خاصة  حلول  لتقديم  لألبحاث  الخليج  مركز  الرقمية، يسعى 

التعليم  مجاالت  في  الرئيسية  الكتب  نشر  على  البرنامج  من  األولى  المرحلة  خالل  التركيز  ضرورة  حول  المركز  توجه  يتمحور 
والبحث.



االستشارات

برامج  جميع  تركز  والخاص،  الحكومي  القطاعين  اهتمامات  مع  والمثمر  الدائم  التفاعل  على  لألبحاث  الخليج  مركز  من  حرصًا 
من  نخبة  مع  بالتعاون  المركز  دأب  اإلطار،  هذا  وفي  القطاعين.  بهذين  المتصلة  القضايا  وبحث  دراسة  على  البحثية  المركز 
المؤسسات البحثية ودور الخبرة والمتخصصين من الباحثين واألكاديميين على تقديم استشارات في عدد من المجاالت، وذلك 
من خالل وسائل عديدة، منها إجراء وإنجاز دراسات بحثية في مجال العلوم السياسية واالجتماعية واالقتصادية في دول مجلس 
و    Requests for Information RFI بـــ  ُيعرف  ما  تلبية  على  بالعمل  الخصوص  وجه  على  المركز  ويهتم  الخليجي.  التعاون 
Requests for Proposals RFP  التي يتقدم بها المستثمرون ومؤسسات األعمال في منطقة الخليج أو في بقية دول العالم.

بدول  المرتبطة  واألمنية  والدفاعية  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  الشؤون  في  متخصصة  مستقلة  شهرية  مجلة  هي 
وتحليلها  آرائها  د  وتعدُّ باستقالليتها  آراء  مجلة   تتميز  وإيران.  والعراق  اليمن  من  كل  إلى  إضافة  الخليجي،  التعاون  مجلس 

الخليج. منطقة  على  مستقباًل  والمحتملة  الراهنة  والدولية  اإلقليمية  التطورات  وتداعيات  الخليجية  للقضايا  الموضوعي 

تسمح مجلة آراء باختالف الرأي وتعتمد األسلوب التحليلي في الطرح والهدوء في المعالجة في كل ما يتعلق بمنطقة الخليج 
آراء من خالل موقعها على شبكة اإلنترنت   أو تلك القضايا التي تلقي بظاللها وانعكاساتها على المنطقة. يمكن االطالع على 

االستشارات واإلعالم

مجلة آراء حول الخليج 

www.araa.sa



الخليج يف عام

يسلِّط التقرير السنوي الخليج في عام الضوء على أبرز األحداث والتطورات التي تؤثر في منطقة الخليج بصورة  أو بأخرى.
من  متنوعًا  طيفًا  المتأنية  والقراءة  الموضوعي  بالرصد  تتناول  التي  التحليلية  الفصول  من  مجموعة  التقرير  هذا  يتضمن 
الخليج  منطقة  دول  تواجه  التي  اإلرهابية  والتهديدات  االقتصادية  والتنمية  السياسي  اإلصالح  ملف  أبرزها  الجوهرية،  الملفات 

والعالقات التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي بكل من اليمن والعراق وإيران.
الخليج،  منطقة  شؤون  في  المتخصصين  والباحثين  الخبراء  من  مجموعة  عام  في  الخليج  تقرير  وكتابة  إعداد  في  تساهم   
أكيدة  أكاديميًا شاماًل وجامعًا يسير بخطى  التقرير فعاًل مرجعًا  لذا يمثل  أو من خارجه،  الخليج لألبحاث  سواء من داخل مركز 
في  والمستجدات  األحداث  بماجريات  اهتمامات  لديه  من  لكل  الخليج  منطقة  شؤون  مجال  في  الرائد  الدليل  موقع  تبوؤ  نحو 

العالم.  المنطقة من  هذه 

عدة  2017م،  يناير  في  صدر  الذي  لألبحاث  الخليج  مركز  تقرير  يتضمن 
دراسات متخصصة في الشأن الخليجي، تضمنت أهم التحديات واألزمات 
المنصرم  العام  خالل  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  شهدتها  التي 
2016م، وأهم التوقعات لعام 2017م، 
حيث تناولت هذه الدراسات عرض 
وتحليل وتوصيف لهذه التحديات، 
دول  معها  تعاملت  وكيف 
التعاون، مع طرح أفضل  مجلس 
الحلول للتعامل معها في العام 
المستوى  على  سواء  الجديد، 
الداخلي في دول الخليج العربية، 
أو األزمات اإلقليمية وظاللها على 

دول مجلس التعاون.

لما  الخليجية،  التحديات  مقدمة  في  النفط  أسعار  انخفاض  جاء  لقد 
مجلس  دول  اقتصادات  في  ارتكاز  ومحور  كبيرة  أهمية  من  للنفط 
في  الخليجية  االقتصادات  مستقبل  على  التقرير  ركز  لذلك  التعاون، 
مرحلة ما بعد االعتماد الكلي على النفط، واالهتمام بتوسيع القاعدة 
الخاص،  للقطاع  أكبر  دوًرا  وإعطاء  الدخل،  مصادر  وتنويع  االقتصادية 
وفقا للرؤى والخطط التي وضعتها دول مجلس التعاون والتي تصل 

في بعض الدول إلى عام 2040م.

الخليج يف عام 2016ـ 2017
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التوزان  على  اإلقليمية  األوضاع  وتأثير  برمتها  والمنطقة  التعاون  مجلس  دول  في  واألمنية  العسكرية  األوضاع  التقرير  وتناول 
المنطقة  أجل استقرار  المتاحة والممكنة من  الخليجية  والخيارات  البدائل  الخليج، وتوضيح  األمن في منطقة  العسكري وتثبيت 
وعدم اإلخالل بالثوابت التقليدية، خاصة على ضوء المتغيرات التي طرأت على المنطقة جراء تغير السياسات العالمية والتوجهات 

الجديدة للقوى العظمي، وكذلك توجهات قوى إقليمية طامحة إلى الهيمنة على الخليج في مقدمتها إيران.

الخليجي، منها ما  التعاون  الخارجية لدول مجس  اإلقليمية وتداعياتها وتأثيرها على السياسة  أيًضا األوضاع  التقرير  واستعرض 
يحدث في العراق وانعكاس ذلك على دول مجلس التعاون ما يتطلب إعادة النظر في األوضاع الداخلية وتصحيح األخطاء القائمة 
لهذا البلد المهم والمجاور لدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك تناول التقرير العالقات الخليجية ـ المصرية، وال سيما العالقات 

المصرية ـ السعودية وتأثيرها على العمل العربي المشترك.

 يأتي صدور كتاب الخليج للعام 2015/ 2016م متزامًنا مع تطورات وتحوالت 
بصفة  العربية  والمنطقة  الخليج  منطقة  تزال-  -وال  شهدتها  كبرى 
عامة، ناهيك عن بعض التحوالت الكبرى على المستوى العالمي، والتي 
تلقي بتأثيراتها وتداعياتها على 
من  يجعله  مما  العربي،  الوطن 
انكشاًفا  العالم  مناطق  أكثر 
تجاه العالم الخارجي، إن لم يكن 
ظل  وفي  اإلطالق.  على  أكثرها 
سياسًيا  المضطربة  البيئة  هذه 
مع  وبخاصة  واقتصادًيا،  وأمنًيا 
العام  خالل  النفط  أسعار  تهاوي 
مجلس  دول  تجد  م،   2015/  2016
يشهدها  ومتزامنة  حادة  تحديات  أمام  نفسها  الخليجي  التعاون 
والتقسيم،  التفكك  مخاطر  تواجه  كبرى  عربية  دول  فهناك  اإلقليم، 
الدول،  لحدود  العابرة  اإلرهابية  التنظيمات  تمثله  الذي  الخطر  وهناك 
المنطقة،  تشهدها  التي  الحادة  الطائفية  والنزعات  الصراعات  وهناك 
وما تمثله من تأثيرات سلبية على كيانات الدول ونسيج المجتمعات، 
األزمات االقتصادية واالجتماعية والسياسية واألمنية  ناهيك عن تفاقم 

في غالبية الدول العربية.

الخليج يف عام2015ـ 2016

النارش: مركز الخليج لألبحاث

 السعر: 54 دوالرًا أمريكيًاً
اللغة: العربية

النوع: نسخة إلكترونية، نسخة ورقية

عدد الصفحات: 337

القيــاس: 21*26

تاريخ النرش: يونيو 2016



الخليج يف عام 2008 - 2009

لألبحاث  الخليج  مركز  ُيصدره  الذي  السنوي  الكتاب  هذا  من  السادس  العدد  هو   2009  –  2008 عام  في  الخليج  كتاب 
التحديات  أهم  إلى  باإلضافة  والدفاعية واالجتماعية  واألمنية  واالقتصادية  السياسية  القضايا  أهم  يتناول فيه  والذي 
م كتاب  ُيقدِّ عام  الحال في كل  الخليج. وكما هو  التي تشهدها منطقة  التطورات  تحدد معالم  التي  االستراتيجية 
واستشراف  على فهم  يساعد  الذي  األمر  الخليج،  ألهم قضايا منطقة  قًا  ُمعمَّ وتحلياًل  عرضًا شاماًل  عام  الخليج في 
أهم التحديات التي ستواجهها المنطقة في المستقبل القريب وكيفية التعامل معها بشكل يساعد على تجنب 

التبعات السلبية لهذه التطورات والعمل على حماية المصالح الحيوية لدول المنطقة.
والدور  الكويت  في  االنتخابات  مثل  السياسية  التطورات  يغطي   2009  –  2008 عام  الخليج في  كتاب  األول من  الفصل 
السياسي للمرأة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أّما الفصل المخصص للعالقات الدولية، فإن األوراق 
البحثية تغطي طيفًا واسعًا من القضايا المتعلقة بعالقات دول مجلس التعاون مع الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا 
وآسيا وإفريقيا وتركيا. أما قضايا الدفاع واألمن بما فيها الجهود المبذولة إلقامة نظام أمني إقليمي فهي موضوع 
بما في ذلك  الخليج  االقتصادية في منطقة  التطورات  والتحليل  بالرصد  فيتناول  الرابع  الفصل  أّما  الثالث.  الفصل 

قطاعي الطاقة واالتصاالت.
القضايا  الخامس حول  الفصل  تناولها في  الخليج فيتم  المائية في منطقة  التعليم والسياسات  أّما إصالح قطاع 
قة للتطورات التي  م رؤية تحليلية ُمعمَّ االجتماعية في منطقة الخليج. الفصل السادس واألخير حول إيران واليمن فُيقدِّ

حدثت في هاتْين الدولتْين المهمتْين في المنطقة.

النارش: مركز الخليج لألبحاث

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-434-97-8

 السعر: 54 دوالرًا أمريكيًاً
اللغة: العربية

النوع: نسخة إلكترونية، نسخة ورقية

عدد الصفحات: 385

القيــاس: 21*26

تاريخ النرش: يونيو 2008



الكتاب السنوي 11
الخليج في عام 2007 ـ 2008 هو الكتاب الرابع من سلسلة الكتب السنوية التي يصدرها الخليج يف عام 2007ـ 2008

مركز الخليج لألبحاث. ويركز هذا الكتاب على األحداث التي كان لها أثر في منطقة الخليج 
السابق، فيعرض  الكتاب  انتهى  العام من حيث  الماضية. ويبدأ كتاب هذا  السنة  خالل 
ما وقع خالل العام المنصرم من أحداث محورية رئيسية ذات صلة بدول مجلس التعاون 
الكتاب  يتناول  التحليلية،  الفصول  واليمن. وفي سلسلة من  والعراق  وإيران  الخليجي 
محور  إلى  إضافة  والدفاعية،  واالقتصادية  السياسية  المجاالت  في  الرئيسية  التطورات 
العالقات الدولية. وهو يركز على القضايا التي برزت خالل العام الماضي، مثل العالقات 
مع الدول اآلسيوية وخطر اإلرهاب والبحث عن إطار ألمن الخليج، فضاًل عن التطورات في 

قطاعات العقارات والعمل وأسواق المال.

ويقدم  المنطقة  في  السياسي  اإلصالح  عملية   2008 ـ   2007 عام  في  الخليج  كتاب  يرصد 
تقييمًا لقضية حقوق اإلنسان والدور الذي تؤديه العوامل الخارجية في التأثير في مسار 
اإلصالح السياسي. وأخيرًا، يتناول هذا الكتاب التطورات في إيران والعراق واليمن ويحلل 
جانب  إلى  هذا  والدولي،  اإلقليمي  سياقيها  في  البلدان  هذه  داخل  جرت  التي  األحداث 

مجموعة متنوعة من األحداث التي وقعت خالل عام 2007.

شارك في إعداد هذا الكتاب نخبة من الباحثين المرموقين والخبراء المتخصصين، إضافة 
إلى فريق الباحثين والخبراء العاملين في مركز الخليج لألبحاث. وُيعد هذا الكتاب مرجعًا 

أساسيًا ألهم األحداث الرئيسية التي كان لها تأثير في المنطقة خالل العام الماضي.

النارش: مركز الخليج لألبحاث

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-434-69-2

 السعر: 54 دوالرًا أمريكيًاً
اللغة: العربية

النوع: نسخة إلكترونية، نسخة ورقية

عدد الصفحات: 337

القيــاس: 21*26

تاريخ النرش: إبريل 2008

السياسية الخليج يف عام 2006ـ 2007 التطورات  أهم  والتحليل  بالرصد   2007 ـ   2006 عام  في  الخليج  كتاب  يتناول   
واالقتصادية واألمنية واالجتماعية والبيئية التي شهدتها منطقة الخليج خالل عام 2006. 
وبينما تواجه منطقة الخليج تحديات كبيرة على عدة جبهات، فإن كتاب الخليج في عام 
والتسارع.  باالضطراب  اتسمت  التي  العام  أحداث  على  تحليلية  نظرة  يلقي  أن  يحاول 
اإلمارات  ودولة  البحرين  ومملكة  الكويت  في  البرلمانية  االنتخابات  يتناول  فالكتاب 
وقطاع  المال  أسواق  ذلك  في  بما  االقتصادية  القضايا  إلى  باإلضافة  المتحدة،  العربية 

النفط وصناعة البتروكيمائيات.
و يغطي القسم الثالث من الكتاب الجوانب األمنية والعسكرية والتطورات في العراق 
والملف النووي اإليراني واستراتيجيات مكافحة اإلرهاب. أما القسم الرابع فيسلط األضواء 
بها كل  التي تضطلع  الناشئة  واألدوار  المنطقة  على  األمريكية  السياسة  وتبعات  التعاون  لدول مجلس  الدولية  العالقات  على 
من أوروبا وآسيا، باإلضافة إلى دراسة خاصة حول انعكاسات الحرب اإلسرائيلية على لبنان في صيف عام 2006. بينما يرصد القسم 
الكتاب فيغطي  األخير في  الفصل  أما  الخليج.  واليمن وانعكاساتها على منطقة  وإيران  العراق  األحداث والتطورات في  الخامس 

أوضاع البيئة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.
إن كتاب الخليج في عام 2006 ـ 2007 ال يقدم رؤية شاملة ومعمقة للتطورات التي شهدتها منطقة الخليج خالل عام 2006 وحسب، ولكنه 

يقدم أيضًا رؤية تحليلية ألهم التوجهات والسيناريوهات المتوقعة في عام 2007.

النارش: مركز الخليج لألبحاث

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-434-31-5

 السعر: 54 دوالرًا أمريكياًً
اللغة: العربية

النوع: نسخة إلكترونية، نسخة ورقية

عدد الصفحات: 542

القيــاس: 21*26

تاريخ النرش: إبريل 2007



مثل تقرير الخليج في عام 2004 الكتاب الثاني ضمن سلسلة تقرير الخليج في عام الذي يصدره مركز 
الخليج لألبحاث. يسلط هذا التقرير الضوء على أبرز المحطات والتطورات التي شهدها عام 2004 على 

الصعد السياسية واالقتصادية واالجتماعية والدفاعية في منطقة الخليج. 
الخليج في  تقرير  له من  السابق  العدد  إليه  توصل  التقرير مما  ينطلق مضمون هذا  السياق  وفي هذا 
التعاون  مجلس  دول  مشهد  على  طرأت  التي  والمستجدات  األحداث  أهم  تناول  خالل  من  وذلك  عام، 

الخليجي، إضافة إلى كل من اليمن والعراق وإيران خالل المراحل المتتالية من العام الماضي. 
والقراءة  الموضوعي  بالرصد  تتناول  التحليلية  الفصول  من  مجموعة  السنوي  التقرير  هذا  يتضمن 
الخليج، وخصوصًا ملف  إلى دول منطقة  بالنسبة  الجوهرية  الملفات  المتأنية طيفًا جامعًا وشاماًل من 

اإلصالح السياسي والتنمية االقتصادية والتهديدات اإلرهابية التي تواجه دول المنطقة.
عالوة على ذلك، يقدم التقرير قراءة تحليلية ورصينة لمجمل التطورات التي تبلورت على ساحة دول مجلس التعاون الخليجي 
من منظار داخلي واقتصادي ومن زاوية العالقات الخارجية لهذه الدول. و يشمل التقرير أيضًا مجموعة من القوائم التي تؤرخ ألبرز 

األحداث الذي ميزت عام 2004. 
الخبراء  أبرز  من  فريق  قبل  من  فصوله  وكتابة  إعداده  يتم  لألبحاث  الخليج  مركز  عن  الصادر  السنوي  التقرير  أن  بالذكر  الجدير 
الباحثين  من  المركز  مع  يتعاونون  ممن  أم   لألبحاث  الخليج  مركز  في  العاملين  من  أكانوا  سواء  المتخصصين،  والباحثين 

األكاديميين والخبراء الدوليين  المتخصصين في شؤون منطقة الخليج العربي.
يمثل الخليج في عام 2004 مرجعًا قيمًا ودلياًل يزخر بمعلوماته وتحليالته ألهم األحداث والتطورات التي طبعت الساحة الخليجية 

خالل عام 2004.

الخليج يف عام 2005ـ 2006

الخليج يف عام 2004
الخليج في عام 2006-2005 هو الكتاب السنوي الثالث ضمن سلسلة تقارير الخليج في عام التي 
يصدرها مركز الخليج لألبحاث. يركز هذا الكتاب على األحداث التي كان لها أثر في منطقة الخليج 
السابق،  العام  انتهى كتاب  العام من حيث  ذلك  الكتاب  بدأ  السابقة لصدوره.  السنة  خالل 
وهو يعرض ما وقع خالل العام المنصرم من أحداث محورية رئيسية ذات صلة بدول مجلس 
التعاون الخليجي وإيران والعراق واليمن. وفي سلسلة من الفصول التحليلية، يتناول التقرير 
التطورات الرئيسية في المجاالت السياسية واالقتصادية والدفاعية، إضافة إلى محور العالقات 
الدولية. ويركز التقرير على القضايا التي برزت خالل عام 2005، مثل عالقات دول الخليج بالدول 
اآلسيوية وخطر اإلرهاب والبحث عن إطار ألمن الخليج، فضاًل عن التطورات في قطاعات العقارات 
والعمل وأسواق المال.  كما يرصد تقرير الخليج في عام 2006-2005 عملية اإلصالح السياسي في 
المنطقة ويقدم تقييمًا لقضية حقوق اإلنسان والدور الذي تؤديه العوامل الخارجية في التأثير 
واليمن،  والعراق  إيران  في  التطورات  التقرير  هذا  يتناول  أخيرًا،  السياسي.  اإلصالح  في مسار 
إلى جانب  والدولي، هذا  اإلقليمي  الدول في سياقيها  التي جرت داخل هذه  األحداث  ويحلل 
مجموعة متنوعة من األحداث التي وقعت خالل عام 2005. شارك في إعداد هذا التقرير نخبة من 
الباحثين المرموقين والخبراء المتخصصين، إضافة إلى فريق من الباحثين والخبراء العاملين 
التي كان لها  الرئيسية  التقرير مرجعًا أساسيًا ألهم األحداث  الخليج لألبحاث. ُيعد  في مركز 

تأثير في المنطقة خالل تلك الفترة.

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-432-20-7

 السعر: 54 دوالرًا أمريكيًاً
اللغة: العربية

النوع: نسخة إلكترونية، نسخة ورقية

عدد الصفحات: 337

القيــاس: 21*26

تاريخ النرش: إبريل 2006

الرقم العاملي املتسلسل: -9948

400-91-7
 السعر: 54 دوالرًا أمريكيًاً

اللغة: العربية

النوع:  نسخة ورقية

عدد الصفحات: 337

القيــاس: 21*26

تاريخ النرش: إبريل 2005

النارش: مركز الخليج لألبحاث

النارش: مركز الخليج لألبحاث



الكتاب السنوي 13

الخليج يف عام 2005ـ 2006

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-432-20-7

 السعر: 54 دوالرًا أمريكيًاً
اللغة: العربية

النوع: نسخة إلكترونية، نسخة ورقية

عدد الصفحات: 337

القيــاس: 21*26

تاريخ النرش: إبريل 2006

النارش: مركز الخليج لألبحاث

الخليج يف عام 2003
يصدرها  التي  عام  في  الخليج  سلسلة  في  األول  السنوي  التقرير  هو  الكتاب  هذا 
المركز. يستند هذا التقرير إلى مقاربة علمية بعيدة من األحكام المسبقة والجاهزة، 
الحسبان  في  آخذًا  العربي،  الخليج  منطقة  تميز  التي  الخصائص  أبرز  يعرض  وهو 
الساحتان  تشهدها  التي  والتغيرات  التطورات  خضم  في  تحدث  التي  التفاعالت 

الدولية واإلقليمية.

يهدف التقرير أساسًا إلى تقديم رؤية تحليلية حول األحداث الرئيسية التي شهدتها 
اهتمام  لديه  من  كل  معرفة  إثراء  بهدف   بها،  ترتبط  التي  تلك  أو  الخليج  منطقة 

بشؤون المنطقة.

النارش: مركز الخليج لألبحاث

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-400-25-9

 السعر: 54 دوالرًا أمريكيًاً
اللغة: العربية

النوع: نسخة إلكترونية، نسخة ورقية

عدد الصفحات: 429

القيــاس: 21*26

تاريخ النرش: يناير 2004



النظام االقليمي الخليجي

 الكاتب: عبد الخالق عبد اهلل

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-432-71-1

 السعر: 20 دوالرًا أمريكياًً
اللغة: العربية

النوع: نسخة إلكترونية، نسخة ورقية

عدد الصفحات: 252

القيــاس: 17*24

تاريخ النرش: يوليو 2006

على الرغم من األهمية الدولية القصوى للنظام اإلقليمي 
الخليجي، فإن العالم الخارجي، القريب والبعيد، ال يعرف 
وتطورات  تحوالت  من  يجري  ما  حقيقة  عن  القليل  سوى 
ذا شخصية دولية  أصبح  الذي  النظام  متالحقة في هذا 
بالنظام  للتعريف  الكتاب  هذا  يسعى  لذلك،  متميزة. 
وإمكاناتها،  دوله  بقدرات  والتعريف  الخليجي  اإلقليمي 
يتعرض  كما  العادية.  غير  النفطية  قدراتها  وخصوصًا 
والبنيوية  اآلنية  لألسباب  مفصل  نحو  على  الكتاب 
في  المتكررة  والتوترات  واألزمات  للصراعات  العميقة 
النظام اإلقليمي الخليجي الذي شهد ثالث حروب مكلفة 
األخيرة، وربما يكون في  الثالثين  السنوات  ومدمرة خالل 
طريقه نحو حرب رابعة ناجمة عن تصاعد المواجهة بين 
اإليراني.  النووي  الملف  بسبب  الدولي  والمجتمع  إيران 
وحيث إن النظام اإلقليمي الخليجي ال يعيش في فراغ، 
بل هو في قلب التحوالت اإلقليمية والعالمية المعاصرة، 
الخليجي  اإلقليمي  النظام  عالقة  يعرض  الكتاب  فإن 
الحضاري  امتداده  يمثل  الذي  العربي  اإلقليمي  بالنظام 
موسع  نحو  على  الكتاب  يتناول  كما  الثقافي.  وعمقه 
عالقة هذا النظام بالواليات المتحدة األمريكية التي تحتل 
دولة خليجية، وهي في حالة مواجهة مع دولة خليجية 
أخرى، وأصبحت أكثر حضورًا وتحكمًا في الشأن الخليجي 

من أي وقت مضى.

رؤية  مقاالت  عشر  يضم  الذي  الكتاب  هذا  يقدم 
القائم  بالحوار  يتعلق  ما  في  باألصالة  تتسم  جديدة 
الخليج،  منطقة  دول  في  السياسي  اإلصالح  حول 
القليلة  السنوات  خالل  إضافية  أهمية  اكتسب  والذي 
الماضية. وبدالً من معالجة القضية عن طريق التعابير 
والتصنيفات التقليدية مثل التسلط والدمقرطة، فإن 
وتوسيع  الخليجية  الدساتير  تصور  يولي  الكتاب  هذا 
ويحرص  خاصًا.  اهتمامًا  السياسية  المشاركة  دائرة 
الدستورية  اإلصالحات  أن  تأكيد  على  كذلك  الكتاب 
للحكام،  المطلقة  السلطات  تعزيز  في  ساهمت 
ولكنها سمحت في الوقت نفسه بتطوير المؤسسات 
تناميًا  السياسات  صنع  عملية  في  دورها  شهد  التي 
يعود  ذلك  في  الفضل  أن  من  الرغم  وعلى  ملحوظًا. 
إلى هذه المؤسسات الجديدة، فإن الفضل األكبر يعود 
إلى ازدياد فرص الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير 
في  ساهمت  التي  واالتصال،  المعلومات  ثورة  بفعل 

توسيع دائرة المشاركة السياسية. 

اإلصالح الدستوري واملشاركة السياسية يف منطقة الخليج

 الكاتب: عبد الهادي خلف،

جاكومو لوتشياني
الرقم العاملي املتسلسل: 9948-434-49-8

 السعر: 18 دوالرًا أمريكيًاً
اللغة: العربية

النوع: نسخة إلكترونية، نسخة ورقية

عدد الصفحات: 304

القيــاس: 17*24

تاريخ النرش: يوليو 2007
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 الكاتب: عبد الخالق عبد اهلل
يقدم هذا الكتاب فهمًا شاماًل وفريدًا لهذه الدولة في هذه الحقبة المهمة من التاريخ. وهو يعد من 
الدراسات الحيوية بالنسبة للمهتمين بشؤون المملكة العربية السعودية ودورها في سياسات 

الشرق األوسط وفي األحداث العالمية.
يمتد تطور الدولة في هذا الكتاب على ثالث مراحل، هي: مرحلة التأسيس وتنتهي مع عام 1962، 
ثم مرحلة مركزية الدولة وإعالن انطالق التنمية االقتصادية المكثفة بين عامي 1962 و1979، ثم إعادة 

رسم شكل الدولة على امتداد الفترة من عام 1979 حتى يومنا هذا.
الخارجية  السياسة  لمشكالت  خاص  اهتمام  توجيه  مع  المعاصرة  الحقبة  على  المؤلف  ركز  وقد 
إلى  إضافة  األصولي،  واإلسالم  السعودية  العربية  المملكة  بين  والعالقة  االقتصادية  والسياسة 
العالقات والصراعات مع تنظيم القاعدة منذ أحداث أفغانستان في الثمانينيات، باإلضافة إلى أحداث 
التي تواجه  الحادي عشر من سبتمبر وحرب الخليج في عام 2003، فضاًل عن المشكالت األساسية 

الدولة المعاصرة.
يرى المؤلف أن تغيير مسلكيات السلطة السياسية في السعودية ال يمكن أن يقوم في النهاية 
من أعلى فقط، بل هو يتطلب انخراطًا نشطًا من جانب الشعب الذي يحمل آراء تحتاج إلى تنظيمات 

سياسية تتمتع بالشرعية للتعبير عنها.

الكاتب: تيم نيبلوك

 9948-434-20-X :الرقم العاملي املتسلسل

السعر: 12 دوالرًا أمريكيًا 

اللغة: العربية

النوع:  نسخة الكترونية، نسخة ورقية

عدد الصفحات: 289

القيــاس: 17*24

تاريخ النرش: ابريل 2007

اململكة العربيةالسعودية السلطة والرشعية واالستمرارية

النرص املهدور االحتالل األمرييك والجهود املتخبطة إلحالل الدميقراطية يف العراق 

في خريف عام 2003، تلقى الري داياموند اتصاالً هاتفيًا من كوندوليزا رايس، تسأله إن كان مستعدًا 
من  داياموند  يكن  لم  األمريكية.  االحتالل  لسلطات  كمستشار  بغداد  في  أشهر  بضعة  لقضاء 
مؤيدي الحرب على العراق، لكنه شعر بأن مهمة بناء ديمقراطية راسخة في العراق هدف يستحق 
العناء بعد أن تمت اإلطاحة بنظام صدام حسين. وقد رأى أنه قد يقوم بعمل مجٍد من خالل تسخير 
خبرته األكاديمية في العالم الواقعي. لذا، ذهب داياموند إلى العراق في يناير 2004، وكسب خالل 

األشهر الثالثة التالية خبرة لم يكن يتوقعها.

وجد داياموند نفسه منخرطًا في مهمة جريئة. وقد بّين في كتاب النرص املهدور هذا كيف أن الجهد 
العنف فقط، بل  العراق قد أعيق، ليس بسبب أعمال  الديمقراطية في  المبذول إلقامة  األمريكي 
أيضًا من جراء سلسلة طويلة من األخطاء والفرص الضائعة وأفعال من العمى اإليديولوجي التي 
عملت على جعل االنتقال إلى االستقالل عملية محفوفة بالمخاطر والعنف وبعيدة من الديمقراطية 
الصرفة. يأخذنا الكتاب إلى المنطقة الخضراء، إلى عالم كثيرًا ما كانت فيه المثل العليا ُتهَدر في 
هباًء  تصبح  وأوامر  مراسيم  يصدرون  األمريكيون  المسؤولون  كان  وحيث  القوة،  سياسة  سبيل 

منثورًا فيما بعد وتكلف األمريكين الكثير الكثير.

الكاتب: الري داياموند
 

الرقم العاملي 

املتسلسل:السعر:اللغة:النوع:عدد 

الصفحات:القيــاس:تاريخ النرش:



املجتمع الفوضوي:
دراسة النظام يف السياسة العاملية

 )Order( يبحث هذا الكتاب في ثالث مسائل أساسية. تتعلق المسألة األولى بطبيعة النظام
 )System( في السياسة العالمية؛ والثانية تـتـصل بكيفية الحفاظ على ذلك النظام في نظام
والمعقولة،  الممكنة  البديلة،  الطرق  الستكشاف  تسعى  الثالثة  والمسألة  المعاصر؛  الدولة 
ذات  الدولة  نظام  إن  تقول  التي  اآلراء  لبعض  وخالفًا  العالمي.  النظام  تحقيق  إلى  المؤدية 
الدولة ليست  الكتاب، خالفًا للتفكير السطحي، أن سيادة  األفول، يرى هذا  آخذ في  السيادة 
الكتاب  األول من  الجزء  المكين. يتضمن  العالمي، بل هي أساسه  النظام  عقبة في تحقيق 
تعريفًا للنظام العالمي بغية توضيح أن النظام العالمي موجود بالفعل وإلثبات وجود عالقة 
بين النظام والعدالة في السياسة العالمية. ويبين الجزء الثاني سبل الحفاظ على النظام 
)Order( في نظام )System( الدول المعاصر من خالل مؤسسات مثل توازن القوى والقانون الدولي 
والدبلوماسية والحرب والمركز الخاص للدول العظمى.  وينظر الجزء الثالث في األنماط البديلة 
للتنظيم السياسي العالمي. ويخُلص المؤلف إلى عرض مجموعة واسعة من المقترحات التي 

ترمي إلى إصالح نظام الدول.

الكاتب: هيدلي بول

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-424-89-1

 السعر: 24 دوالرًا أمريكياًً
اللغة: العربية

النوع: نسخة إلكترونية، نسخة ورقية

عدد الصفحات: 422

القيــاس: 17*24

تاريخ النرش: يناير 2006

سياسات تركيا ُتجاه شامل العراق:
املشكالت واآلفاق املستقبلية

إنشاء  على  العراق  أكراد  وإصرار  العراق  شمال  في  الكردية  المشكلة  الكتاب  يتناول 
على  السيطرة  يتضمن  الذي  الذاتي،  الحكم  من  عالية  مستويات  يمنحهم  فدرالي  عراق 
بالنفط  الغنية  كركوك  منطقة  على  السيطرة  كذلك  و  الخاص،  وبرلمانهم  ميليشياتهم 
التي ينبغي أن ُتضم إلى المنطقة الكردية رسميًا والتي أصبحوا يمارسون عليها سيطرة 
النظام  كان  التي  “التعريب”  سياسات  تغيير  على  العمل  عن  فضاًل  كبيرة،  رسمية  غير 

البعثي السابق ينتهجها إزاء إقليمهم. 

األمر  الواقع على منطقة كركوك،  بحكم  بالفعل سيطرة  يمارسون  األكراد  أن  الكتاب  ويرى 
والسيطرة  الحد،   على  الزائد  الكردي  االستقالل  أن  رأت  التي  بقوة  أنقرة  حفيظة   أثار  الذي 
انعكاسات  المخاوف من  المفرطة على كركوك غير مقبولين لديها، وذلك بسبب  الكردية 
مشكلة األكراد على تركيا. لذا يرى الكتاب أن  إمكان التدخل العسكري التركي ال يزال قائمًا 

وغير مستبعد. 

الكاتب: بيل بارك

9948-432-41-X :الرقم العاملي املتسلسل

 السعر: 8 دوالرات أمريكيةً
اللغة: العربية

النوع: نسخة الكترونية , نسخة ورقية

عدد الصفحات: 124

القيــاس: 17*24

تاريخ النرش: مارس 2006
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دول مجلس التعاون الخليجي يف عامل متغري:
دراسة يف التطورات الداخلية والعالقات الخارجية 1990-2005

 الكاتب: نايف عبيد
الرقم العاملي املتسلسل: -9948

434-63-3
 السعر: 33 دوالرًا أمريكياًً

اللغة: العربية

 النوع: نسخة إلكترونية
نسخة ورقية

عدد الصفحات: 570

القيــاس: 17*24

تاريخ النرش: ديسمبر 2007

وعلمية  واقتصادية  وسياسية  استراتيجية  تحوالت  الماضي،  القرن  تسعينات  بداية  منذ  المعاصر  العالم  شهد 
حيث  خاص،  بوجه  الخليج  منطقة  وفي  عمومًا،  والفرعية  اإلقليمية   النظم  في  وتأثيرها  وقعها  لها  كان  كبرى، 
إقليميتين دوليتين واحتالل بلد عربي من قبل دولة  العالمية، حربين  التحوالت  المنطقة، في خضم  عرفت هذه 
عظمى، كما شهدت تحوالت اجتماعية نتيجة للتطور االقتصادي والعلمي والتأثيرات الخارجية أيضًا . يسعى هذا 
الكتاب للبحث في انعكاسات التحوالت العالمية واإلقليمية والداخلية على المنظومة الخليجية، وهو ينطلق من 
سؤال محوري يفرض نفسه في هذه المرحلة، ففي ضوء بيئة دولية متغيرة، وإقليمية قلقة، وداخلية متململة، أين 
تقع دول مجلس التعاون الخليجي سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وما هو مستقبلها؟ وفي سياق البحث في هذا 
السؤال، ولمواجهة التحديات الحقيقية التي تعترض دول المجلس من جّراء الضغوط الخارجية والمطالب الداخلية 
المتزايدة، يصل الكتاب إلى أن دول مجلس التعاون تحتاج فعاًل إلى نوع من النظام الفدرالي أو الكونفدرالي، وإلى 
الدولية واإلقليمية  المتغيرات  القدرة على مواكبة  التطوير السياسي واالقتصادي واالجتماعي يوفر لها  مزيد من 
والداخلية المتسارعة، لكي يكون لهذه الدول دور فاعل في النظام العالمي، ولكي يحقق أبناؤها ما يصبون إليه 

من استقرار وتقدم ورخاء.

17Politics



مع اندالع الصراع العربي ـ العربي إبان احتالل العراق للكويت عام1990، غاب الدور الفاعل لدول 
مجلس التعاون الخليجي في الصراع العربي االسرائيلي، إذ لم تلحظ الدراسة بروزه من جديد 

إال خالل األشهر األخيرة من نهاية التسعينيات وخالل عام 2000.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان وتحليل دور دول مجلس التعاون الخليجي في الصراع العربي ـ 
اإلسرائيلي. فعلى الرغم من أن هذه الدول )باستثناء السعودية والكويت( قد استقلت منذ 
ثالثة عقود، وهي فتـرة قصيرة نسبيًا، فإنها أدت دورًا مهمًا في دعم القضية الفلسطينية، 
في الجوانب االقتصادية والسياسية والعسكرية، وفي العديد من مراحل الصراع، فيما خلق 

غيابها خلاًل واضحًا في معادلة الصراع. الكاتب: جواد الحمد

9948-400-50-X :الرقم العاملي املتسلسل

 السعر: 19 دوالرًا أمريكياًً
اللغة: العربية

النوع:  نسخة إلكترونية

عدد الصفحات: 301

القيــاس: 15*21

تاريخ النرش: مارس 2005

دول مجلـس التعـاون الخـليجي والرصاع العريب - اإلرسائييل 1970-2002

اإلصالح السيايس يف دول مجلس التعاون لدول الخليج
تركز هذه الدراسة على رصد وتحليل وتقييم عمليات اإلصالح السياسي في دول المجلس، 
وذلك من خالل التعرف إلى األسباب والدوافع المحركة لهذه العمليات، سواء أكانت داخلية 
أم خارجية، ورصد وتقييم اإلجراءات اإلصالحية في كل دولة على حدة، فضاًل عن مناقشة أهم 
القضايا واإلشكاليات المرتبطة باإلصالح السياسي في الدول المعنية، ومن بينها: طبيعة 
الدولة ونمط عالقتها بالمجتمع، والثقافة السياسية السائدة، وخصوصية المجتمع المدني 
ومدى فاعليته، فضاًل عن التأثيرات الخارجية، اإلقليمية والدولية، وانعكاساتها على التطور 
السياسي في دول المجلس.كما تهتم الدراسة باستشراف مستقبل اإلصالح السياسي في 
دول المجلس، وبخاصة في ظل تولي قيادات جديدة مقاليد الحكم في عدد من الدول، وبروز 
في  مسبوقة  غير  طفرة  وحدوث  الحاالت،  بعض  في  المدني  المجتمع  تنظيمات  بعض  دور 
أسعار النفط، واستمرار تدهور األوضاع السياسية واألمنية في العراق، التي يمكن أن تلقي 

بظاللها على التطورات السياسية الداخلية في دول المجلس. 

الكاتب: حسنين توفيق
إبراهيم 

9948-424-93-X :الرقم العاملي املتسلسل

 السعر: 10 دوالرًا أمريكيًاً
اللغة: العربية

النوع:  نسخة إلكترونية، نسخة ورقية

عدد الصفحات: 122

القيــاس: 15*21

تاريخ النرش: أكتوبر 2005
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يناقش الكتاب النقاط األساسية في عولمة السياسة العالمية، ويركز على عرض طرائق عمل 
السياسة العالمية المعاصرة. يتألف هذا الكتاب من خمسة وعشرين فصاًل  أعد كاًل منها أحد 

كبار االختصاصيين في ميدان العولمة والسياسة العالمية.
تتوزع فصول الكتاب على أربعة أقسام فضاًل عن المقدمة. تتناول المقدمة مفهوم العولمة 
التوالي:  على  تتناول  فهي  األقسام  أما  لها.  والمعارضة  المؤيدة  الرئيسية  الحجج  وتلخص 
تفسيرات  تطرح  التي  الرئيسية  والنظريات  المعاصرة؛  العالمية  للسياسة  التاريخية  الخلفية 
الرئيسية للسياسة  والقضايا  العالمية وعملياتها؛  السياسة  وتركيبات  العالمية؛  للسياسة 

العالمية المعاصرة.
وينتقل هذا الكتاب من عرض السياسات الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة إلى تناول الماجريات 

العالمية وأثرها في أكثر القضايا إلحاحًا في القرن الحادي والعشرين.
الرقم العاملي املتسلسل: 9948-400-07-0

 السعر: 48 دوالرًا أمريكيًاً
اللغة: العربية

النوع: نسخة ورقية

عدد الصفحات: 1083

القيــاس: 17*24

تاريخ النرش: يناير 2004

عوملة السياسة العاملية

املشاركة السياسية واالستقرار يف سلطنة ُعامن
معاقل  أهم  أحد  العربية  الجزيرة  شبه  في  االستراتيجي  الموقع  ذات  ُعمان  سلطنة  تمثل 
االستقرار في منطقة شهدت وال تزال العديد من التطورات. وقد تمكنت مسقط بنظام حكمها 
القوي والشرعي في آٍن معًا، من حماية أمنها من دون أن تتجاهل الحاجات التنموية الضخمة. 
وتصدت خالل السنوات األخيرة للعديد من التحديات بعدما تمت مناشدة الُعمانيين بتحمل 
مسؤوليات بناء األمة. واجهت السلطنة خالل عام 2005 تحديات كبيرة حتى بعدما استتب األمن 

واالستقرار الداخلي.
ُعمان، ثم  والنفوذ في سلطنة  السلطة  المتنافسين على  أوالً  الشاملة  الدراسة  تقّيم هذه 
تحلل  كما  القائم.  االجتماعي  السجال  تناول  إلى  تتحول  أن  قبل  االقتصادية  النـزاعات  تحلل 
وهي  السلطنة.  تواجهها  التي  اإلقليمية  النـزاعات  من  والعديد  القضائي  النظام  الدراسة 
وتضمن  القيم  إشاعة  تنشد  التي  السلطنة  في  الحكم  مبررات  أساسيات  بتقييم  ُتختتم 

االستقرار االجتماعي والسياسي.

الكاتب: جوزيف كشيشيان
الرقم العاملي املتسلسل: 9948-432-00-2

 السعر: 5 دوالرات أمريكيةً
اللغة: العربية

النوع: نسخة إلكترونية، نسخة ورقية

عدد الصفحات: 132

القيــاس: 15*21

تاريخ النرش: نوفمبر 2005

الكاتب: جون بيليس ستيف
سميث 



يبدو أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي اقتنعت بضرورة وجدوى إجراء إصالح 
بوجه عام. وفي  السياسية  النظر في نظمها  إعادة  إلى جانب ضرورة  سياسي واسع 
بعمليات  المهتمة  األكاديمية  األبحاث  جهود  تنصب  أن  الضروري  من  السياق  هذا 
التطوير السياسي في منطقة الخليج على تسليط الضوء ورصد التفاعالت الداخلية 

الناشئة. 
ونتيجة ما تشهده البيئة القائمة حاليًا من مستجدات، تبدو أغلبية شعوب المنطقة 
والعوامل  المعايير  فعاًل  يدرك  أحد  ال  أنه  غير  اإلصالح،  تنفيذ  إلى  الحاجة  حول  متفقة 
نحو ملموس  على  إليه  نفتقر  ما  إن  اإلصالحية.  العملية  وتؤطر  تحكم  التي  المنظمة 
التعاون  مجلس  دول  منظار  من  السياسي  اإلصالح  حركة  تجاه  رؤية  صياغة  هو 
السياسي  التمثيل  ملف  إزاء  الخليجية  المجتمعات  رؤية  وتحديد  نفسها،  الخليجي 

الفرص.  الشعبية وتكافؤ  المشاركة  القائم على مبدأ 
معمق  فهم  صياغة  بهدف  الداخل  من  الخليجي  الواقع  وتحلل  الورقة  هذه  ترصد 
المسار  توجه  التي  األساسية  الداخلية  للعوامل  شاملة  قراءة  تقدم  وهي  لإلصالح، 
الجهود  حول  يتمحور  تساؤل  عن  إجابة  تطرح  نفسه،  الوقت  وفي  الراهن؛  اإلصالحي 

الخارجية ومدى قيامها على جملة من  االفتراضات الخاطئة. والسجاالت 

الكاتب: عبد العزيز بن صقر
الرقم العاملي املتسلسل: 9948-424-50-6

 السعر: 5 دوالرات أمريكية
اللغة: العربية

النوع: نسخة إلكترونية

عدد الصفحات: 34

القيــاس: 15*21

تاريخ النرش: إبريل 2005

 إجراءات اإلصالح السيايس
من منظار خليجي داخيل

تعالج هذه الورقة قضية تتميز بفرادتها وندرتها، ليس في التاريخ العربي وحسب، بل 
حتى في التاريخ العالمي المعاصر. وهي محاولة قام بها باحثو مركز الخليج لألبحاث 
القانوني ألول رئيس  إللقاء الضوء على قضية مثيرة للجدل تتمثل باستقراء المصير 
دولة عربية تم إقصاؤه من السلطة بفعل تدخل عسكري من قبل دولة أجنبية، وتم 
التعامل  أسلوب  فقضية  حرب”.  كـ”أسير  القانونية  الصفة  ومنحه  عليه  القبض  إلقاء 
الحرب  بداية  المخلوع صدام حسين - حتى قبل  العراقي  الرئيس  األمريكي مع مصير 
األمريكية على العراق - ال تزال لغزًا يكتنفه الكثير من الغموض، ويحتوي على أسئلة 
تم  لماذا  سلفًا؟  الرئيس  مصير  مع  للتعامل  مهيًأ  كان  األمريكي  الجانب  هل  عديدة: 
منحه صفة “أسير حرب”؟ وما هي الخيارات القانونية والعملية أمام السلطات العراقية 

اآلن للتعامل مع هذه القضية؟ وأسئلة كثيرة أخرى تحاول هذه الورقة معالجتها.

خيارات التعامل مع مصري الرئيس السابق صدام حسني
أخطاء التخمينات املخابراتية

الكاتب: مصطفى العاني

9948-424-76-X :الرقم العاملي املتسلسل

 السعر: دوالران أمريكيانً
اللغة: العربية

النوع:  نسخة إلكترونية

عدد الصفحات: 12

القيــاس: 15*21

تاريخ النرش: أكتوبر 2004



سياسة21

اإلصالح يف اململكة العربية السعودية
التحديات الراهنة وسبل املواجهة

اإلصالح  يكون  أن  وإدراكًا ألهمية  الموضوع،  بأهمية طرح هذا  اقتناعًا منه  الورقة  لألبحاث هذه  الخليج  أعد مركز 
شاماًل ومدروسًا ومستندًا إلى تخطيط متكامل. 

بجوانب  المتمثلة  لإلصالح،  الرسمية  الرؤية  أهمها:  من  المملكة،  في  إصالحية  منطلقات  على  الورقة  تشتمل 
الشورى  لمجلس  خطابه  في  العزيز  عبد  بن  فهد  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  إليها  أشار  التي  اإلصالحات 
عبد  األمير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  العهد  ولي  ومبادرات  ودعوات  17/5/2003م،  الموافق  16/3/1424هـ  بتاريخ 
المتكررة  ودعواته  والرسمية،  الشعبية  السعودي  المجتمع  من  شرائح  مع  لقاءاته  خالل  من  عبدالعزيز  بن  اهلل 
 15- الفترة  )العاصمة( خالل  الرياض  ُعقد في مدينة  الذي  الفكري  للحوار  الوطني  الملتقى  ورعايته  اإلصالح،  إلى 

18/4/1424هـ الموافق 18/6/2003-15م.
بأهمية اإلصالح وجدواه، حتى يكونوا شركاء في  المواطنين  الحسبان ضرورة وعي  تأخذ في  رؤية  الورقة  تقدم 
تحمل أعبائه، ومواجهة كل من يحاول مقاومته، وتعزيز الهيكل السياسي القائم، ودعم شرعيته على أساس 
اإلصالح  في  الراغبة  القوى  مختِلف  استيعاب  من  النظام  يمّكن  بما  والشعب،  الحاكمة  النخبة  بين  التوافق 
األخذ  مع  عنه،  االرتداد  أو  تأخيره  حال  في  أعباؤه  تتضاعف  ال  حتى  وتراكمي...  تدريجي  نحو  على  به  والتسريع 
التي تعد  المملكة،  المرجعية السياسية لإلصالح في  اإلقليمية والدولية، وخصوصًا أن  االعتبارات  في الحسبان 

مسألة أساسية ومحورية، متوافرة من خالل ما عبرت عنه المبادرات الرسمية.

الكاتب: عبد العزيز بن صقر

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-400-23-2

 السعر: 3 دوالرات أمريكيةً
اللغة: العربية

النوع:  نسخة إلكترونية، نسخة ورقية

عدد الصفحات: 68

القيــاس: 15*21

تاريخ النرش: يناير 2004



الكاتب: حسنين توفيق إبراهيم، 

عبدالجبار أحمد عبداهلل
الرقم العاملي املتسلسل: 9948-424-42-5

 السعر: 10 دوالرات أمريكيةً
اللغة: العربية

النوع:  نسخة إلكترونية، نسخة ورقية

عدد الصفحات: 119

القيــاس: 15*21

تاريخ النرش: مارس 2005

التحوالت الدميقراطية يف العراق، القيود والفرص

فهو  مستحياًل  يكن  لم  إذا  حسين،  صدام  بعد  ما  عراق  في  ديمقراطي  تحول  إنجاز  إن 
بل  الزمن؛  من  نسبيًا  فترة طويلة  األقل، وستستغرق  على  جدًا  ومعقدة  عملية صعبة 
الوطن  في  التحول  حاالت  أصعب  من  هو  العراق  إن  القول  المبالغة  قبيل  من  ليس 
المتطلبات  وإنضاج  توفير  إلى  يحتاج  ألنه  اإلطالق،  على  أصعبها  يكن  لم  إن  العربي 
الداخلية للتحول الديمقراطي، كون الديمقراطية ال ُتفرض من الخارج، ولكنها ُتبنى من 

الداخل.

في  الديمقراطي  التحول  عملية  لتعزيز  مهمًا  الخارجي  الدعم  يظل  السياق،  هذا  في   
عوائق  أهم  وتحليل  رصد  الهدف هنا هو  فإن  لذلك،  يبقى مساعدًا.  دوره  ولكن  العراق، 
التحول الديمقراطي في هذا البلد، والتعرف إلى خلفياتها وأبعادها، وطبيعة تأثيراتها 

في عملية التحول هذه، فضاًل عن الفرص المتاحة أمام إنجاز هذا التحول.

خمسة خيارات أمريكية سيِّئة للتعامل مع العراق

الكاتب: حسنين توفيق إبراهيم

9948-424-59-X :الرقم العاملي املتسلسل

 السعر: 3 دوالرات أمريكية
اللغة: العربية

النوع:  نسخة إلكترونية، نسخة ورقية

عدد الصفحات: 81

القيــاس: 15*21

تاريخ النرش: أكتوبر 2005

قلما تم التطرق إلى مستقبل وخيارات السياسة األمريكية في العراق، وإن حدث ذلك فهو 
غالبًا ما  يقتصر على مناقشة أحد أمرين: إما تحديد ما إذا كان ينبغي“اإلبقاء على النهج 
الحالي” ُتجاه العراق، وإما النظر في “الخروج الفوري” منه، من دون إدراك كامل ألبعاد ومدلوالت 
هذين الخيارين الخطيرين. غير أن النجاح النسبي النتخابات الثالثين من يناير 2005 خفف من 
حجم وحّدة موجة االنتقادات الموجهة إلى الواليات المتحدة، األمر الذي يعطيها فرصة إلعادة 

تقييم سياساتها الخاصة بالعراق بحكمة وترٍو. 

أمام اإلدارة األمريكية في الوقت الراهن خمسة خيارات لمعالجة مأزقها في العراق، لكن هذه 
الخيارات تنطوي في مجملها على مجازفات ومخاطر عديدة. هذا ما تناقشه هذه الدراسة.



سياسة23

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-400-41-0

 السعر: 3 دوالراًت أمريكياً
اللغة: العربية

النوع: نسخة ورقية، نسخة إلكترونية

عدد الصفحات: 75

القيــاس: 15*21

تاريخ النرش: يناير 2005

مستقبل النظام والدولة يف العراق وانعكاساته عىل األمن واالستقرار يف الخليج دراسات عراقية، العدد األول

تحاول هذه الورقة رصد وتحليل أهم العوامل الحاكمة لمستقبل النظام السياسي والدولة 
في العراق، مع السعي لبلورة أهم القضايا واإلشكاليات ذات الصلة بهذا الموضوع، فضاًل 
بعض  وتحليل  العراق  في  والدولة  السياسي  للنظام  المستقبلية  اآلفاق  استشراف  عن 

االنعكاسات المحتملة لذلك على أوضاع األمن واالستقرار في منطقة الخليج.
وانطالقًا مما كشف عنه واقع الحرب واالحتالل، ومن خالل تحليل أهم المعطيات، تسعى 
الورقة الستكشاف العوامل الحاكمة لمستقبل النظام السياسي في العراق والستلهام 
االحتماالت  مختِلف  عرض  الدولة.بعد  مؤسسات  إلى  الحياة  إلعادة  الضرورية  الشروط 
طرق  مفترق  عند  يقف  العراق  أن  إلى  تنبه  أن  الورقة  يفوت  ال  المتوقعة،  والسيناريوهات 
تاريخي، فإما أن يسلك سبيل االستقالل الحقيقي واالستقرار والتنمية وبناء الديمقراطية 
إلى  تؤدي  قد  التي  األهلية  الحروب  أو  والحرب  الداخلية  الصراعات  أتون  إلى  ينزلق  أن  وإما 

تفكك الدولة العراقية.
ويستدعي تالفي التوجه األخير ضرورَة اتفاق القوى العراقية الرئيسية على صيغة لمستقبل 
البلد السياسي، إضافة إلى قيام تحرك عربي يكون وفق استراتيجية مدروسة للحؤول دون 

وقوع السيناريو األسوأ.

نظريات الدولة: سياسة الدميقراطية الليربالية

الكاتب: باتريك ج دنليفي,

 بريندان أوليري 
الرقم العاملي املتسلسل: 9948-424-44-1

 السعر: 17 دوالرًا أمريكيًاً
اللغة: العربية

النوع: نسخة ورقية

عدد الصفحات: 380

القيــاس: 17*24

تاريخ النرش: مارس 2005

العلوم االجتماعية. وقد  المهتمين بدراسة  إلى الطالب  بالنسبة  بالغ األهمية  هذا كتاب 
واليمين  بالتعددية  المتمثلة  للموضوع،  الرئيسية  المقاربات  من  لكل  المؤلفان  أفرد 
من  فصل  كل  تضمن  خاصًا.  فصاًل  الجديدة،  والتعددية  والماركسية  والنخبوية  الجديد 
تلك الفصول خالصة موجزة تناولت الجذور الفكرية لكل مقاربة ومنهجيتها ونقاط قوتها 
الرئيسية، إضافة إلى نقاط ضعفها وأزمتها السياسية. وتم عرض كل نظرية باألسلوب 
هذا  من  ومنصفة.  وموضوعية  واضحة  بصورة  نفسه  وبالترتيب  نفسيهما  والشكل 
النطاق  حيث  من  مجاله  في  األول  الحقيقي  المقارن  الكتاب  العمل  هذا  يعد  المنطلق، 
الواسع للنظريات التي تناولها من جهة، ومن حيث األمثلة العديدة التي ساقها إليضاح 
النظريات والتي استقاها من الواليات المتحدة األمريكية ودول أوروبا الغربية وغيرها من 
الدول الديمقراطية الليبرالية، من جهة أخرى. مؤلفا الكتاب هما باتريك دانليفي، أستاذ 
السياسات الحكومية في كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية، وهو له العديد من 
المؤلفات الواسعة االنتشار، من بينها التحليل السياسي الحضري، كما شارك في تحرير 
الحكومية  السياسات  أستاذ  أوليري، وهو  وبريندان  البريطانية؛  السياسة  التطورات في 
في كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية. نشر عدة مؤلفات ، وشارك في تأليف كتاب 

فهم إيرلندا الشمالية.

الكاتب: حسنين توفيق إبراهيم



 النارش: مركز الخليج لألبحاث

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-424-08-5

 السعر: 5 دوالرات أمريكية
اللغة: العربية

النوع: نسخة إلكترونية، نسخة ورقية

عدد الصفحات: 73

القيــاس: 17*24

تاريخ النرش: يناير 2005

 الرصاع الفلسطيني ـ اإلرسائييل العدد األول

يتم تخصيص هذا العدد في ترجمات خليجية لموضوع الصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي، 
حيث يمثل هذا الصراع مظهرًا بارزًا للصراع اإلقليمي ذي األبعاد الدولية.

الخليج  مركز  يقوم  تطوراتها،  مجمل  مواكبة  على  وحرصًا  القضية  هذه  ألهمية  ونظرًا 
ـُـتبت عن الصراع الفلسطيني- اإلسرائيلي  لألبحاث برصد دراسات وأبحاث وأوراق عمل ك
لترجمتها  والدراية  الخبرة  ذوي  من  مرموقون  وأكاديميون  متخصصون  باحثون  أعدها 
“المعرفة  المركز  ونشرها وإتاحتها للدارسين والمهتمين تعميمًا للفائدة وعماًل بشعار 

حق للجميع”. 

معجم بالكويل للعلوم السياسية

 الكاتب: فرانك بيلي
الرقم العاملي املتسلسل: 9948-400-04-6

 السعر: 41 دوالرًا أمريكياًً
اللغة: العربية

النوع: نسخة ورقية

عدد الصفحات: 765

القيــاس: 17*24

تاريخ النرش: يناير 2004

هذا الكتاب رديف لمعجم بالكويل لعلم االجتماع للمؤلف آالن جونسون. ومن المأمول أن 
يستفيد من هذا المعجم طالب وأساتذة العلوم السياسية على حد سواء. تجدر اإلشارة 
الموضوع وال مكان فيه ألسماء سياسيين معينين  المعجم يهتم بمصطلحات  أن  إلى 
أنه يتضمن السياسات والحركات التي لها أهمية عامة.  أو ألحزاب سياسية محددة. غير 

على سبيل المثال: الخصخصة، التأميم، االشتراكية، الديمقراطية المسيحية.

وقد أدرجت في نهاية العديد من المواد مصطلحات أخرى تمت إليها بصلة، وذلك بهدف 
كبيرة  بأحرف  الكتاب  من  ُأخرى  أماكن  في  المذكورة  المواد  كتبت  وقد  القّراء.  مساعدة 
تكوين  من  المعرفة  فروع  من  معين  بفرع  المهتم  القارئ  يمكن  وهذا   ،)Capital Letters(
فكرة عنه من خالل المواد المترابطة. عالوة على ذلك، فقد تم تذييل الكثير من مواد هذا 

المعجم بقائمة قصيرة من المراجع للقراءة.



سياسة25

قضايا يف السياسة العاملية

الكاتب: باتريك ج دنليفي,

 بريندان أوليري 
الرقم العاملي املتسلسل: 9948-400-22-4

 السعر: 18 دوالرًا أمريكيًاً
اللغة: العربية

النوع: نسخة ورقية

عدد الصفحات: 430

القيــاس: 17*24

تاريخ النرش: أغسطس، 2004

 يعّرف هذا الكتاب القارئ بالسياسة العالمية من خالل إيجاد فهم للقضايا التي هي في 
صلب األجندة المعاصرة، والتي تنبئ بالكثير عن طبيعة السياسة العالمية في بداية القرن 

الحادي والعشرين.
إننا نعيش في عالم جديد مثير، حيث استمرت المشاكل القديمة تراوح مكانها، وانضمت 
السياسيون  الزعماء  يتنافس  مشاكل  ذلك  ورافق  األحدث،  القضايا  من  مجموعة  إليها 

والمواطنون على االهتمام بها.
يهدف مؤلفو هذا الكتاب  برايان وايت، ريتشارد ليتل ومايكل سميث إلى تقديم دليل تحليلي 
للقضايا العالمية الرئيسية للعالم المعاصر وإلى الوصول إلى ما وراء وسائل اإلعالم المثيرة 
التي إما أن تبّسط القضايا المعقدة أو تفشل في إيجاد الخلفية التي تمّكن المشاهد أو 

القارئ من فهمها فهما تاما.
إن االستنتاج األولي الذي يمكن التوصل إليه عند االنتهاء من دراسة فصول الكتاب يفيد بأن 
السياسة العالمية قد طورت إمكانية أن تصبح سياسة ’معولمة‘ حقا وأننا نعيش في ظل 
القابل للبقاء. ويسعى  الوحيد للتنظيم السياسي  النمط  الدول  نظام عالمي تظل فيه 
العالمية  السياسية  القضايا  أهم  ما هي  أولي عن سؤالين هما:  إيجاد جواب  إلى  الكتاب 

المعاصرة، ولماذا؟
في الطبعة األولى التي تم تنقيحها تم التسليم بأن قضايا كثيرة قد لعبت دورًا هامًا في 
تطور السياسة العالمية خالل نهايات القرن العشرين، وبأنها سوف تظل مثار اهتمام في 
القرن الحادي والعشرين. لكن تبقى هناك قضايا عديدة لم تحَظ بالتغطية الكافية على 
الرغم من أهميتها المركزية في السياسة العالمية، فهي إنما تتم معالجتها ضمن مناقشة 

قضايا أخرى مختلفة قد ال تقل عنها أهمية.



 الكاتب: روبين فروست
الرقم العاملي املتسلسل: -9948-434

67-6
 السعر: 13 دوالرًا أمريكيًاً

اللغة: العربية

 النوع:  نسخة إلكترونية، نسخة
ورقية

عدد الصفحات: 139

القيــاس: 15*21

تاريخ النرش: يناير 2008

اإلرهاب النووي ما بعد الحادي عرش من سبتمرب

الكاتب: وين بوِون

الرقم العاملي املتسلسل: -9948-432

89-4
 السعر: 13 دوالرًا أمريكيًاً

اللغة: العربية

 النوع:  نسخة إلكترونية، نسخة
ورقية

عدد الصفحات: 138

القيــاس: 15*21

تاريخ النرش: فبراير 2008

 سعت ليبيا طوال ما يزيد على ثالثة عقود للحصول 
الحصول  وبعد فشل محاوالتها  نووية.  أسلحة  على 
القرن  سبعينيات  خالل  جاهزة  نووية،  أسلحة  على 
الحصول  في   2003 عام  أواخر  في  نجحت  العشرين، 
الالزمة لتصنيع هذه  التقنيات  الجزء األكبر من  على 
ليبيا،  له  تعرضت  بعد حصار طويل  ولكن  األسلحة. 
دخلت   ،2003 عام  للعراق  األمريكي  االحتالل  وعقب 
الواليات  مع  سرية  بمفاوضات  الليبية  الحكومة 
المتحدة وبريطانيا، قرر العقيد معمر القذافي بعدها 
أو  نووية  أسلحة  على  للحصول  سعيه  عن  التخلي 
القرار  الشامل، عاكسًا هذا  الدمار  غيرها من أسلحة 
خالل  ليبيا  لدى  األمنية  الرؤى  في  الجذري  التغير 
الحادي  القرن  وبدايات  العشرين  القرن  تسعينيات 
والتحليل  بالرصد  الدراسة  هذه  تتناول  والعشرين. 
الدوافع وراء سعي ليبيا للحصول على قدرات نووية 
منذ تولي القذافي مقاليد الحكم في عام 1969 حتى 
التهريب  وقنوات  وسائل  تقّيم  كما   ،2003 عام  أواخر 

التي اتبعها النظام الليبـي.

ليبيـــا وانتشار األسلحة النووية االبتعاد من 
حافة الهاوية

أهم  الكتاب  فروست في هذا  روبين  الكاتب  يناقش 
المواقف واآلراء السائدة حول مخاطر التهديد النووي 
في العالم؛ وهو يقدم موقفًا مغايرًا آلراء ووجهات نظر 
اإلعالم  وسائل  ومعظم  واألكاديميين  الساسة  أغلب 
وجهة  الكتاب من  هذا  وينطلق  المسألة.  حيال هذه 
نظر تقول إن ما يسمى خطر اإلرهاب النووي، وتحديدًا 
قنابل  اإلرهابيين  استخدام  باحتمال  المتصل  ذلك 
نووية انشطارية، هو طرٌح مبالغ فيه، وأن معرفة عامة 
الناس بحقيقة هذا الخطر محدودة ومغلوطة إلى حد 
م الكاتب وجهة نظره هذه عبر تقديم أدلة  كبير. ويدعِّ
واعتبارات  حقائق  مجموعة  إلى  تستند  قوية  وحجج 
الكتاب،  لكن  واستراتيجية.  ونفسية  تكنولوجية 
التي  المنطقية  األسباب  ُيسِقط  ال  نفسه،  الوقت  في 
على  النووي  األمن  أوضاع  شأن  في  القلق  إلى  تدعو 
صعيد العالم بأسره، و من ثم فهو ال يطمئن العالم 
أنه في مأمن من تهديدات اإلرهاب النووي؛ داعيًا إلى 
األمن  أوضاع  لتحسين  الجهد  من  مزيد  بذل  ضرورة 
النووي حول العالم، ومشددًا بوجه خاص على ضرورة 
المنشآت  المشعة وسائر  المواد  مخازن  حماية  تعزيز 
اإلرهاب  يحاول  قد  التي  األخرى،  النووية  والمفاعالت 

النووي استهدافها.
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الكاتب: أشرف سعد العيسوي

الرقم العاملي املتسلسل: -9948-434

54-4
 السعر: 11 دوالرًا أمريكيًاً

اللغة: العربية

 النوع:  نسخة إلكترونية، نسخة
ورقية

عدد الصفحات: 188

القيــاس: 17*24

تاريخ النرش: سبتمبر 2007

الخليج  حربي  تأثير  لدراسة  الكتاب  هذا  يسعى 
الثانية والثالثة في أمن دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية خالل الفترة الزمنية الممتدة من عام 
1990 حتى عام 2007، من خالل عدة مؤشرات للمقارنة، 
االستجابة  وكيفية  األمنية،  التحديات  طبيعة  هي 
األمنية من خالل السياسات الدفاعية واالستراتيجيات 
الخليج،  منطقة  في  اإلقليمي  األمن  وبنية  األمنية، 

التي صاحبت الحربين.
التداعيات  من  الرغم  على  أنه  إلى  الكتاب  ويخلص 
تأثير  فإن  الحربان،  أفرزتها  التي  الخطيرة  األمنية 
إلى تعاظم  أدت  إذ  األخطر؛  الثالثة كان  الخليج  حرب 
تلك  سواء  المجلس،  دول  تواجه  التي  التحديات 
متطرفة،  تيارات  )بروز  الداخلية  البيئة  من  النابعة 
أو  اإلرهاب(  من  جديدة  لموجة  المنطقة  وتعرض 
األمنية  األوضاع  )انفالت  اإلقليمية  البيئة  من  النابعة 
وتعثر  اإليراني،  النووي  البرنامج  وأزمة  العراق،  في 
جهود التسوية لعملية سالم الشرق األوسط، إضافة 
والصومال(،  والسودان  لبنان  في  األوضاع  توتر  إلى 
جديدة،  تحديات  أفرزت  التي  الدولية  البيئة  من  أو 
مرتبطة باالستراتيجية األمريكية التي تسعى إلعادة 
“جامدة”  أنماط  وفرض  وهندستها،  المنطقة  صوغ 

لإلصالح على دول المجلس. 

قراءة مقارنة يف تأثري حريب الخليج الثانية 
والثالثة يف أمن دول مجلس التعاون الخليجي

الكاتب: مصطفى العاني

الرقم العاملي املتسلسل: -9948-432

75-4
 السعر: 35 دوالرًا أمريكيًًا

اللغة: العربية

 النوع:  نسخة إلكترونية، نسخة
ورقية

عدد الصفحات: 685

القيــاس: 21،5*28

تاريخ النرش: يوليو 2006

بوادر  ظهرت  التسعينيات،  من  األخير  الربع  خالل 
الجذرية  التطورات  ُتجاه  الدولي  الموقف  في  التحول 
اإلرهابية وتطور  األنشطة  تبرز في طبيعة  بدأت  التي 
تمثل  الذي  لإلرهاب،  الراعية  التنظيمات  استراتيجية 
اإلرهاب”.  “عالمية  إلى  اإلرهاب”  “محلية  من  بالتحول 
القرارات  من  بسلسلة  أوالً  الدولي  الفعل  رد  تمثل 
نادر  إجماع  بشبه  الدولي  األمن  مجلس  تبناها  التي 
التصِدي  ُتجاه  إليجاد موقف دولي موحد  أعضائه  بين 
األمن  مجلس  أنشأ  لذا،  الدولي.  اإلرهاب  لظاهرة 
الدولي منذ عام 1999 عبر قراراته المتعددة ثالث لجان 
بمكافحة  حصرًا  مهماتها  ـُـّددت  ح اآلن،  حتى  رئيسية 
بين  من  وأمسى  الدولي.  المستوى  على  اإلرهاب 
الدول  جميع  على  المفروضة  األساسية  المتطلبات 
دورية  تقارير  تقديم  المتحدة  األمم  األعضاء في هيئة 
من  دولة  كل  تشرح  المتخصصة  اللجان  هذه  إلى 
خاللها جميع الجهود التي قامت بها من أجل اإليفاء 
أن  لزامًا  وعليها  الدولي،  اإلرهاب  لمحاربة  بتعهداتها 
تعدد إنجازاتها وتقدم شرحًا بالتفصيل لمساهماتها 

في هذا المضمار.

دول الخليج: التقارير املقدمة إىل لِجان مكافحة اإلرهاب
مجلس األمن - 



أي  في  األول  الموقع  الشامل  الدمار  أسلحة  انتشار  خطر  يحتل 
محاولة لتحديد طبيعة األخطار التي تواجهها أية دولة خليجية 
الفعلي  فاالستخدام  التسع.  الخليجية  الدول  جميع  أو  منفردة 
والكيميائية  )النووية  الثالثة  بأنواعها  الشامل  الدمار  ألسلحة 
أو  اإلقليمية  الصراعات  تاريخ  في  نادرة  حالة  ُيَعد  والبيولوجية( 
الدولية. لكن الحاالت التي تم خاللها االستخدام الميداني لهذه 
األسلحة في ساحات الصراع كشفت عن فظاعة هذه األنواع من 
للسكان  والجماعي  العشوائي  القتل  على  وقدرتها  األسلحة 
المدنيين وعدم تمييزها بين العناصر المقاتلة واألبرياء العزل، 
الطبيعية،  البيئة  األمد في  المدمرة طويلة  التأثيرات  فضاًل عن 
التي تسببها مئات حوادث التسرب العرضي أو حوادث العطل 
واليوم،  الشامل.  الدمار  أسلحة  تصنيع  أو  تطوير  منشآت  في 

النووية  األسلحة  من  تمامًا  الخالية  الجغرافية  المناطق  تمثل 
األرضية،  الكرة  أراضي  نصف  الشامل  الدمار  أسلحة  من  وغيرها 
إذ وصل عدد الدول المستقلة التي تجمعها معاهدات مناطق 
تنتمي  المتحدة،  األمم  منظمة  في  عضوًا  دولة   113 إلى  الحظر 
إلى أربع مناطق جغرافية مأهولة بالسكان استطاعت قياداتها 
السياسية بحكمة تجاوز العوائق والصعوبات والمصالح الذاتية 
كمناطق  مناطقها  إلعالن  دولي  اتفاق  إلى  والتوصل  الضيقة 
خالية من األسلحة النووية ومحرمة تجاهها. يحاول هذا الكتاب 
شرح أبعاد وإمكان استعارة التجارب الناجحة التي عاشتها األمم 
األخرى في مجال نزع وتحريم هذا السالح، وذلك عبر تطبيق مبدأ 
كمنطقة  التسع  بدولها  بولتيكي  الجيو  الخليج  منطقة  إعالن 

خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وتحليل  لدراسة   2002 مايو  في  خاصًا  لقاًء  التنمية  منتدى  عقد 
ألحداث  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  االنعكاسات  أهم 
الحادي عشر من سبتمبر على دول مجلس التعاون الخليجي. 
يتضمن هذا الكتاب أوراق العمل الستة التي ُقدمت في اللقاء، 
بين  العالقة  تتناول  وهي  أعقبتها،  التي  التوصيات  جانب  إلى 
السياسي  الوضع  وبين  سبتمبر  من  عشر  الحادي  أحداث 

الخليج. والثقافي في منطقة  واالقتصادي 
أعمال  تغطي  فصول  وعشرة  مقدمة  من  الكتاب  يتألف 
تناولت  التي  الست  العمل  أوراق  وخصوصًا  الندوة،  هذه 
الخليج”،  منطقة  على  سبتمبر   11 ألحداث  السياسية  “اآلثار 
على  سبتمبر   11 ألحداث  والثقافية  السياسية  و“االنعكاسات 

بعد  استراتيجية  و“تحديات  العربي”،  والخليج  الجزيرة  منطقة 
الحادي  وأحداث  و“الخليج  سبتمبر”،  من  عشر  الحادي  أحداث 
عشر من سبتمبر 2001: وجهة نظر في البعد الثقافي”،  و“أحداث 
 11 و“أحداث  الخليج”،  منطقة  على  وانعكاساتها  سبتمبر   11
سبتمبر وانعكاساتها االقتصادية على دول مجلس التعاون”. 
وقد ساهم في وضع هذه الدراسات نخبة من الباحثين العرب 
على  الضوء  بإلقاء  يتعلق  ما  في  متميزًا  جهدًا  بذلوا  الذين 
التعاون  مجلس  دول  على  سبتمبر  أحداث  انعكاسات  مجمل 
العملية  واالقتراحات  التوصيات  من  العديد  وقدموا  الخليجي، 
يضمن  بما  معها  التعامل  وسبل  االنعكاسات  هذه  لمواجهة 

وشعوبها. العربي  الخليج  منطقة  مصلحة 

انعكاسات الحادي عشر من سبتمبر على منطقة الخليج العربي
الكاتب: مجموعة من المؤلفين

الرقم العاملي املتسلسل: -9948-400

66-6
 السعر: 14 دوالرًا أمريكيًاً

اللغة: العربية

النوع: نسخة ورقية

عدد الصفحات: 332

القيــاس: 17*24

تاريخ النرش: مايو 2002
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ويؤثر  الخليج  منطقة  لدول  الجماعي  األمن  يخص  كبير  باهتمام  اليوم  اإلرهاب  مكافحة  موضوع  يحظى 
الخليج  مركز  ترجم  للموضوع،  الفائقة  األهمية  الدوليين. وفي ضوء  واالستقرار  األمن  مباشرة  في  بصورة 
لألبحاث، إلى العربية أو اإلنجليزية، قوانين مكافحة اإلرهاب التي شرعت في بعض دول الخليج خالل األعوام 
قت في دول المنطقة،  القليلة الماضية، إضافة إلى عدد مختار من المعاهدات واالتفاقيات اإلقليمية التي ُطبِّ
األولى  ُتَعد  المتخصصة  اإلقليمية  واالتفاقيات  التشريعات  هذه  الكتاب.  هذا  في  هنا  نشرها  يجري  والتي 
ضمن نطاق اإلجراءات القانونية التي تبنتها دول الخليج بهدف تطوير إطار قانوني متخصص للتعامل مع 
اإلرهاب،  القانوني مع ظاهرة  التعامل  لمتطلبات  األساسيين  البعدين  الكتاب  يتناول هذا  اإلرهاب.  ظاهرة 
فُيعنى الجزء األول بقوانين مكافحة الجرائم اإلرهابية التي تم تشريعها على المستوى الوطني في بعض 
مكافحة  قانون  مسودة  الكتاب  ينشر  ذلك،  عن  فضاًل  الفعلي،  التطبيق  حيز  دخلت  والتي  الخليج،  دول 
اإلقليمية  االتفاقيات  الثاني على  الجزء  يحتوي في  البحرين. وهو  تمت مناقشته في مملكة  الذي  اإلرهاب 
أو  التسع  الخليج  دول  بعض  عضويتها  إلى  انضمت  التي  االتفاقيات  أو  اإلرهاب،  مكافحة  بمهمة  الخاصة 
من  اإلقليمية  الدول  بين  وتنسيق  تعاون  نظام  لقيام  المطلوب  القانوني  اإلطار  تمثل  وهي  معظمها، 
أجل تحقيق مهمة مكافحة اإلرهاب على نحو فعال. ويأتي ضمن هذا اإلطار اتفاقية مجلس التعاون لدول 
المؤتمر اإلسالمي. يأمل  العربية واتفاقية منظمة  الدول  اإلرهاب واتفاقية جامعة  العربية لمكافحة  الخليج 
مركز الخليج لألبحاث عبر نشر هذا الكتاب  في دعم المكتبة القانونية العالمية، وال سيما حين يتعلق األمر 
بتشريعات مكافحة اإلرهاب التي تحظى اليوم باهتمام خاص على جميع المستويات لمساعدة الباحثين 

ورجال القانون على االطالع على الجهود اإلقليمية في هذا المجال.

الكاتب: مصطفى العاني، النا نسيبة، فريدة العجمي

الرقم العاملي املتسلسل: -9948
432-61-4

 السعر: 16 دوالرًا أمريكيًاً
اللغة: العربية

 النوع: نسخة إلكترونية،
نسخة ورقية

عدد الصفحات: 287
القيــاس: 17*24

تاريخ النرش: مايو 2006

دول الخليج: قوانني ومعاهدات مكافحة اإلرهاب



الكاتب: محمود أحمد عزت

الرقم العاملي املتسلسل: -9948

432-32-0
 السعر: 5 دوالرات أمريكية

اللغة: العربية

النوع:  نسخة إلكترونية

عدد الصفحات: 44

القيــاس: 15*21

تاريخ النرش: سبتمبر 2006

نتائج خطيرة شهدها  إلى  األمريكي  االحتالل  العراقي من قبل قوات  الجيش  أدى حل 
العراق. وعلى الرغم من كل التحذيرات ومن رأي المؤسسات البحثية األمريكية بأن العراق 
ال يمكن ضبطه وإعادة بنائه إال باستتباب األمن فيه وبالسيطرة على حدوده، فإن القوات 
األمريكية لم تعمل على تحقيق هذا الشرط. وهناك ما يشير إلى أن الواليات المتحدة 
دت حصول انفالت أمني في العراق لتسود الفوضى والخراب وينشغل العراقيون  تعمَّ
لنهب  األجنبية  األموال  رؤوس  وأصحاب  للشركات  مناسبة  الفرصة  وتكون  بهمومهم 
نفط العراق وثرواته وفرض السيطرة على مقدراته وإحداث تغيير في كيانه االجتماعي 

ولتدمير تاريخه وثقافته وفق ما يقتضيه المشروع األمريكي. 
وكان من أبرز نتائج حل الجيش العراقي تحويله إلى جيش من العاطلين من العمل، 
وفقدان  والمتفجرات،  والعتاد  األسلحة  من  الجيش  مخلفات  على  السيطرة  وفقدان 
الجريمة  وانتشار  للمقاومة،  السريع  والظهور  الجوار،  بلدان  مع  الحدود  على  السيطرة 
المنظمة والتحلل االجتماعي، وتعزيز جبهة الكراهية ألمريكا، وتراجع الخدمات االجتماعية، 

وصعوبة إعادة اإلعمار، وتضرر التجارة وتقلص المداخيل المادية للعراق.

آثار قرار حل الجيش العراقي
يف الوضع األمني يف العراق 
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النارش: مركز الخليج لألبحاث

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-432-77-0

 السعر: 46 دوالرًا أمريكيًاً
اللغة: العربية

النوع:  نسخة إلكترونية

عدد الصفحات: 789

القيــاس: 15*21

تاريخ النرش: يوليو، 2006

الكاتب: وين بوِون

الرقم العاملي املتسلسل: -9948-424

91-3
 السعر: 46 دوالرًا أمريكيًاً

اللغة: العربية

 النوع:  نسخة إلكترونية، نسخة
ورقية

عدد الصفحات: 684

القيــاس: 15*21

تاريخ النرش: أكتوبر، 2005

يتناول “التوازن العسكري” تقييمًا موثوقًا لإلمكانيات العسكرية واقتصادات الدفاع لما يقارب من 170 
دولة على مستوى العالم، حيث إن السجالت المفصلة لكل دولة توثق جميع المعلومات المتعلقة 
بالتنظيم والهيئات العسكرية واألفراد واألسلحة والمعدات، باإلضافة إلى بيانات اقتصادية وسكانية 

تتعلق بتلك الدول .

العسكري  التطوير  مسائل  مختلف  تغطي  العالم  مناطق  معظم  تتناول  التي  التحليالت  أن  كما 
واالقتصادي التي تؤثر في مجمل السياسات األمنية وتجارة السالح والمعدات العسكرية، باإلضافة الى 
قسم شامل ومفصل حول جميع الحقائق األساسية لألسلحة واقتصادات الدفاع. لذا، يمكن القول إن 
“التوازن العسكري” يعد دلياًل ضروريًا ال يمكن االستغناء عنه بالنسبة لكل من يقوم بدراسات جادة 

في مجال السياسات األمنية والشؤون العسكرية.

للبحوث  مستقل  مركز  هو   1958 عام  في  تأسس  الذي  االستراتيجية  للدراسات  الدولي  المعهد 
والمعلومات والحوار حول مشكالت النزاعات الناشئة عن أسباب مختلفة والتي لها ـ أو من الممكن 

أن يكون لها ـ جوانب عسكرية مهمة.

النارش: مركز الخليج لألبحاث

الرقم العاملي املتسلسل: -9948-434

35-8
 السعر: 46 دوالرًا أمريكيًاً

اللغة: العربية

النوع:  نسخة إلكترونية

عدد الصفحات: 789

القيــاس: 15*21

تاريخ النرش: أبريل 2007

التوازن العسكري -2004 2005

التوازن العسكري  -2005 2006  

التوازن العسكري 2006 



الرقم العاملي املتسلسل: 9948-432-33-9

 السعر: 5 دوالرات أمريكية
اللغة: العربية

النوع:  نسخة إلكترونية

عدد الصفحات: 34

القيــاس: 15*21

تاريخ النرش: سبتمبر 2006

الواليات املتحدة األمريكية
ومحاولة أقلمة وتدويل األمن يف العراق

مضنية  جهودًا  األمريكية  المتحدة  الواليات  بذلت 
شرعي  غطاء  لتوفير  األمن  مجلس  لدى  وحثيثة 
ألطماعها التاريخية في العراق. لكن فشلها في 
تنفيذ مؤامرتها عبر المنظمة الدولية دفع بها إلى 
التحالف مع بعض الدول الموالية لها، وخاضت معًا 

حربها الكبرى ضد العراق.
األمريكية  االحتالل  قوات  وجدت  العراق  غزو  بعد 
نفسها أمام مشكلتين رئيسيتين، ُأوالهما عدم 
األوضاع  على  للسيطرة  واضحة  خطة  امتالكها 
العراقي  الجيش  حل  قرار  بعد  وبخاصة  هناك؛ 
والقوى األمنية وفتح حدود العراق على مصراعيها، 
الفوضى  من  حالة  خلق  إلى  أدى  الذي  األمر 

المقاومة  حَمى  وثانيتهما  واألمنية.  السياسية 
أوجهًا  اتخذت  والتي  البالد،  داخل  اندلعت  التي 
وأساليب مختلفة، منها المسلح ومنها السلمي، 
ومنها الوطني والقومي ومنها اإلسالمي، ووقفت 
من  وغدت  المختلفة  المخططات  أمام  عثرة  حجر 
المتقدة.  أنشطتها  وطمر  مواجهتها  الصعب 
لمحاولة  حركتها  المتحدة  الواليات  بدأت  هنا  من 
أقلمة وتدويل األمن داخل العراق من خالل عدد من 
المراحل والطرائق، التي توجت بعقد مؤتمر شرم 
وتحديدًا  الجوار،  دول  على  الطريق  لقطع  الشيخ 
إيران، لعدم التدخل في الساحة العراقية ولتعزيز 

الرقابة على الحدود لمنع تسلل المقاتلين.

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-424-79-4

السعر: 3 دوالرات أمريكية

اللغة: العربية

النوع:  نسخة إلكترونية، نسخة ورقية

عدد الصفحات: 76

القيــاس: 15*21

تاريخ النرش: سبتمبر 2005

أدوار حلف الناتو اإلقليمية ودوره املحتمل يف منطقة الخليج

أسست الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا الغربية 
منظمة حلف شمالي األطلسي )الناتو( عام 1949 
وجعلت مقره في العاصمة البلجيكية بروكسل، 
الحرب  انتهاء  بعد  السوفياتي  الخطر  لمواجهة 

العالمية الثانية عام 1945.
الناتو دعوات رسمية إلى سبع  في عام 2002، وجه 
دول من منطقة البلطيق وأوروبا الشرقية، فأصبح 

عدد أعضاء الحلف ستًا وعشرين دولة.
أقام   ،2001 سبتمبر  من  عشر  الحادي  أحداث  وبعد 

عام  منتصف  في  الناتو/روسيا”  “مجلس  الحلف 
المتعلق  الجديد  الدور  متطلبات  لمواجهة   2002
الدمار  أسلحة  انتشار  ومنع  اإلرهاب  بمكافحة 

الشامل.
أما في منطقة الخليج، فال يزال الحلف يتحاور مع 
مختِلف األطراف من أجل طرح وبلورة أفضل صيغة 
ممكنة للتعاون، حيث شارك عدد من دول مجلس 
التعاون أخيرًا في مؤتمر “الشرق األوسط الكبير” 

الذي ُعقد في روما خالل شهر مارس 2005.

الكاتب: إبراهيم خليل

 الكاتب: موسى حمد
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 الكاتب: موسى حمد

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-432-04-2

 السعر: 3 دوالرات أمريكية
اللغة: العربية

النوع:  نسخة إلكترونية، نسخة ورقية

عدد الصفحات: 27

القيــاس: 15*21

تاريخ النرش: نوفمبر 2004

املوقف املحتمل لدول مجلس التعاون الخليجي
تجاه سيناريو العمل العسكري ضد املنشآت النووية اإليرانية

خالل  ترديدها  تم  جملة  األوان”  فوات  “قبل 
في  المسؤولين  قبل  من  الماضية  األشهر 
الدول  من  وعدد  وإسرائيل  المتحدة  الواليات 

األوروبية. 

تخص اإلشارة هنا وجوب تعطيل أي تقدم يتم 
إحرازه في البرنامج النووي اإليراني قبل امتالك 
للدخول  تؤهلها  التي  الفعلية  القدرات  إيران 
القنبلة  بامتالك  وذلك  النووي،  النادي  إلى 
الموقف  تطورات  من  يبدو  ما  وعلى  النووية. 

الراهنة فإن بعض األطراف الخارجية ال تستبعد 
لمنع  كوسيلة  عسكري  بعمل  القيام  خيار 
إحراز  من  النووي،  ببرنامجها  المتشبثة  إيران، 

تقدم في هذا المجال. 

المتاحة  الخيارات  استقراء  الورقة  هذه  تحاول 
تطورين  تجاه  موقف  التخاذ  الخليج  دول  أمام 
عمل  مر:  أحالهما  ومحتملين  حاسمين 
األخيرة  امتالك  أو  إيران،  ضد  خارجي  عسكري 

للسالح النووي.

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-400-75-5

 السعر: 3 دوالرات أمريكية
اللغة: العربية

النوع: نسخة إلكترونية، نسخة ورقية

عدد الصفحات: 50

القيــاس: 15*21

تاريخ النرش: أكتوبر 2006

األمم املتحدة و أمن الخليج

تعالج هذه الدراسة المقارنة دور األمم المتحدة 
في منطقة الخليج. وهي ترى أن هذا الدور لم 
العظمى  الدول  مصالح  عن  إال  سابقًا  يعبر 
تمارس  فلم  ثم  من  و  األمن،  مجلس  داخل 
األمم المتحدة دورًا أمنيًا يخدم األمن اإلقليمي 

الخليجي. 

تغيرًا  أن يشهد  المتوقع  الدور من  أن هذا  إال 
الملحة  الحاجة  ليعكس  المستقبل  في 
بمجاالته  للخليج  الجديد  األمن  صيانة  إلى 
والعسكرية  االقتصادية  و  السياسية 
األمم  دور  ويبقى  المتعددة.  واالجتماعية 
مرتبطًا  الخليج  منطقة  في  األمني  المتحدة 

المستمرة  وبالتغيرات  الدولية  بالسياسات 
في  وهو  الدولي،  النظام  يشهدها  التي 
السنوات  خالل  الجديدة  مالمحه  تكوين  طور 

المقبلة.

هذه  مثل  عن  لإلجابة  الورقة  تسعى 
التساؤالت وغيرها، للتعرف إلى طبيعة الدور 
األمني لألمم المتحدة في منطقة الخليج، من 
المراحل  مختلف  في  نشاطها  تحليل  خالل 
التاريخية. كما تحاول الورقة تقييم هذا الدور 
ومقارنته، وتحديد العوامل المؤثرة فيه، ومن 
ثم استشراف مستقبله بعد سقوط النظام 

السياسي في العراق.

الكاتب: مصطفى العاني

 الكاتب: يوسف محمد



الرقم العاملي املتسلسل: 9948-424-32-8

 السعر: 3 دوالرات أمريكية
اللغة: العربية

النوع:  نسخة إلكترونية، نسخة ورقية

عدد الصفحات: 64

القيــاس: 15*21

تاريخ النرش: فبراير 2005

االحتالل والمقاومة في العراق: دراسة في المشروعية 
)دراسات عراقية، العدد الثاني(

الغزو واالحتالل عمالن باطالن وغير مشروعين، 
فهما حيثما يقعان يمثالن حالة موقتة وليسا 
القانون  دور  ويتحدد  دائمًا.  قانونيًا  وضعًا 
الدولي في مواجهة هاتين الحالتين بالعمل 
الجرائم  ومنع  وطأتهما  من  التخفيف  على 
على  المشروعية  وإسباغ  لهما  المصاحبة 
المقاومة،  تلك  أفراد  وحماية  مقاومتهما، 
أم  عفوية  شعبية  بهّبة  أتمثلت  سواء 
عن  فضاًل  مسلحة،  مقاومة  في  انتظمت 
وعدم  حقوقهم  بحفظ  المدنيين  حماية 
والفعلية،  القانونية  بأوضاعهم  المساس 
لألشخاص  المدنية  بالحياة  يتصل  ما  وبكل 

بدعًا  العراقية  المقاومة  تكن  ولم  واألعيان. 
الحروب،  تاريخ  ُعرف من  ما  بين نظيراتها في 
إال في سرعة تصديها وفورية رد فعلها، حتى 
بين  فاصاًل  حدًا  يلمس  يكاد  ال  المراقب  إن 
االحتالل األمريكي ونشوب المقاومة المسلحة 
يعد  لم  المشروعية  تنازع  فإن  لذا،  العراقية. 
أصبح  بل  نفسها فحسب،  الحرب  حول  قائمًا 
مشروع  أيهما  والمقاومة،  االحتالل  بين  قائمًا 
وأيهما باطل؟ وبخاصة بعدما سقطت الذرائع 
جيش  بين  سجاالً  الحقيقية  الحرب  وأصبحت 
احتالل ومقاومة وطنية. هذا هو مدار البحث، 
وهو السؤال المركزي الذي يتعين اإلجابة عنه.

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-432-08-8

 السعر: 3 دوالرات أمريكيًًا
اللغة: العربية

النوع:  نسخة إلكترونية، نسخة ورقية

عدد الصفحات: 89

القيــاس: 15*21

تاريخ النرش: نوفمبر 2005

 املقاومة العراقية بني اإلرهاب والتحرر الوطني: دراسة إحصائية، دراسات

عراقية، العدد الخامس
الفعلي  الحجم  لتبيان  الدراسة  هذه  تسعى 
المستوى  على  والتمييز  العراقية  للمقاومة 
الوطنية  والمقاومة  اإلرهاب  بين  النظري 
عمليات  تحليل  إلى  استنادًا  كمي،  بأسلوب 
اأُلوَليْين  السنتين  خالل  العراقية  المقاومة 
اعتمادًا  وذلك  للعراق،  األمريكي  لالحتالل 
على مصادر متاحة غير سرية. تقدم الدراسة 
وهي  المقاومة،  لعمليات  عامًا  مسحًا 
الهجوم  ثمانية تكتيكات، هي:  حصرتها في 
والعمليات  النار  وإطالق  والتفجير  والقصف 
واالغتيال  المفخخة  والسيارات  االستشهادية 
التكتيكات  تقسيم  الباحث  اعتمد  والخطف. 
مقسمة  وهي  كذلك،  األهداف  حيث  من 
ومدنية  وسياسية  عسكرية  إلى  بدورها 
ودينيةـ  عرقية واقتصادية، وكل هدف مقسم 

بدوره إلى عدد من األهداف الفرعية من حيث 
لكل  الجغرافي  االنتشار  حيث  ومن  الضحايا 
من  الدراسة  تستخلص  حدة.  على  تكتيك 
الثمانية،  التكتيكات  بين  المقابلة  خالل 
وجود  والضحايا،  الهدف  معياري  وباستخدام 
ذو  أحدهما  العراقية،  المقاومة  من  نمطين 
ذات  تكتيكات  ويستخدم  وطنية  طبيعة 
المسلحة،  الصراعات  في  تقليدي  طابع 
بتكتيكات  اإلرهابي  النمط  إلى  أقرب  وآخر 
ُتستخَدم في عمليات اإلرهاب السياسي في 
بالتالي  المقارنة  هذه  تتيح  السلم.  ظروف 
إمكان رسم معالم أهداف المقاومة العراقية 
رؤية مستقبلية من خالل  وتقديم  وهويتها، 
وانتشارها  الزمني،  المقاومة  تصاعد  رصد 

الجغرافي.

 الكاتب: خليل اسماعيل

الحديثي

 الكاتب: مراد بطل

الشيشاني
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الرقم العاملي املتسلسل: 9948-432-14-2

 السعر: 5 دوالرًا أمريكيًًا
اللغة: العربية

النوع:  نسخة إلكترونية، نسخة ورقية

عدد الصفحات: 107

القيــاس: 15*21

تاريخ النرش: ديسمبر 2005

 الجيش العراقي 2004-1921: دراسة وتحليل )دراسات عراقية، العدد السادس(

تتناول هذه الدراسة أهم المحطات الرئيسية 
التي مر بها الجيش العراقي منذ إنشائه عام 
األمريكية  القوات  يد  على  انهياره  حتى   1921
 9 والحليفة، بسقوط بغداد في  والبريطانية 
أبريل 2003. تتناول هذه الدراسة كذلك عقيدة 
الجيش العراقي القتالية والحروب واالنقالبات 
وتسليحها.  قواته  وقطاعات  بها  قام  التي 
دوافع  وتحليل  رصد  على  الدراسة  وتعمل 
وزارة  وإلغاء  الجيش  هذا  حل  قرار  وتبعات 

تبع  وما   2003 مايو   23 بتاريخ  العراقية  الدفاع 
ذلك من تطورات، إضافة إلى أهم الصعوبات 
العراقي  الجيش  ستواجه  التي  المحتملة 
والدالئل  اإلشارات  بعض  خالل  من  الجديد 
والمستجدات، بما فيها خطة تحسين الوضع 
األمني وانعكاسات الوضع الجديد في العراق، 
العراقيين  إلى  السلطات  نقل  إلى  وصوالً 
بتاريخ   1546 رقم  الدولي  األمن  مجلس  بقرار 

8 يونيو 2004.

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-424-34-4

 السعر: 12 دوالرًا أمريكيًًا
اللغة: العربية

النوع:  نسخة إلكترونية، نسخة ورقية

عدد الصفحات: 224

القيــاس: 17*24

تاريخ النرش: مارس 2005

االمـتـثـال العاملي: اسرتاتيجية لألمن النووي

خليجية  ترجمات  في  العدد  هذا  يتناول 
)استراتيجية  العالمي  االمـتـثـال  موضوع 
االنتشار  معضلة  إن  حيث  النووي(،  لألمن 
النووي في العالم باتت مسألة تؤرق مضاجع 
مقدمتهم  وفي  الدوليين،  المسؤولين 
الموضوع  األمريكية. ونظرًا ألهمية هذا  اإلدارة 
على  وحرصًا  بأسره،  العالم  بأمن  والرتباطه 
في  المقدمة  األطروحات  مجمل  مواكبة 
على  النووي  لألمن  استراتيجية  وضع  سبيل 

لألبحاث  الخليج  مركز  فإن  العالم،  مستوى 
الذي سبق له أن أطلق مبادرة من أجل جعل 
الدمار  أسلحة  من  خالية  منطقة  الخليج 
ـُـتـبـت  ك التي  الدراسة  هذه  يرصد  الشامل، 
باحثون  أعدها  والتي  العالمي،  االمتـثال  عن 
متخصصون وأكاديميون مرموقون من ذوي 
وإتاحتها  ونشرها  لترجمتها  والدراية  الخبرة 
للدارسين والمهتمين تعميمًا للفائدة وعماًل 

بشعار المركز “المعرفة حق للجميع”. 

الكاتب: موسى حمد القالب

النارش: مركز الخليج لألبحاث



الرقم العاملي املتسلسل: 9948-424-61-1

 السعر: 11 دوالرًا أمريكيًاً
اللغة: العربية

النوع: نسخة ورقية، نسخة إلكترونية

عدد الصفحات: 205

القيــاس: 15*21

تاريخ النرش: يوليو 2005

 مكافحة اإلرهاب وآلية العدالة الدولية: لجنة 1267 التابعة ملجلس األمن

الدويل
عام  سبتمبر  من  عشر  الحادي  أحداث  منذ 
2001 تكاتفت الجهود الدولية لمحاربة اإلرهاب، 
الظاهرة  هذه  على  عالمية  حرب  إعالن  وتم 
الدولية،  العدالة  آلية  توظيف  عبر  وتدويلها 
الجهود  بين  والتنسيق  الدعم  لتوفير 
في  الوطنية  واإلجراءات  الجماعية  الدولية 
التابعة   ”1267 “لجنة  ظهرت  وقد  الدول.  كل 
أخرى،  إجراءات  ضمن  الدولي،  األمن  لمجلس 

أداًة أولى لتدويل هذه الحرب.
صفة  إضفاء  على  اللجنة  هذه  مهمة  تتركز 
مؤسسة  أو  فرد  كل  على  الدولي”  “المجرم 
يتم إثبات تورطهما في ممارسة أو في دعم 
نظام  أنشطة  وبالتحديد  اإلرهابية،  األنشطة 

من  الرغم  وعلى  القاعدة.  وتنظيم  طالبان 
ومهمتها  اللجنة  لهذه  السامي  الهدف 
األخالقية في مكافحة آفة اإلرهاب، فإن بعض 
المبررة  غير  والقرارات  الفعلية  الممارسات 
األدنى  الحد  توفر  لم  سلطاتها  أن  أثبتت 
إلى  تفتقر  عملها  في  وأنها  العدالة،  من 
أو  للفرد  تضمن  التي  القضائية  الضوابط 
الطبيعي  الدفاع  حق  المتهمة  المؤسسة 

عن النفس. 
يلقي هذا البحث، المدعوم بالوثائق، الضوء 
التي  اللجنة  هذه  وممارسات  مهمات  على 
وعدالتها  حضارية،  ضرورة  وجودها  يعد 

شرطًا لبقائها وشرعيتها.

9948-424-06-الرقم العاملي املتسلسل:   9 
 السعر: 3 دوالرات أمريكية

اللغة: العربية

النوع: نسخة ورقية، نسخة إلكترونية

عدد الصفحات: 22

القيــاس: 15*21

تاريخ النرش: أكتوبر 2004

قوات السالم العربية

وتاريخ  كثيرة  بخصائص  العربية  األمة  تتميز 
الطاغية  الصورة  لكن  عميقة.  وحضارة  عريق 
اليوم هي درجة العنف السياسي التي تسود 
العالية  والدرجة  المنطقة  الحياة في  طبيعة 
انطبعت  التي  واألمن  االستقرار  انعدام  من 
والعالقات  العربية  ـ  العربية  العالقات  بها 
اإلقليمية  الدول  بين  العالقات  ثم  اإلقليمية، 

والقوى الكبرى. 
كانت  الماضية،  الزمنية  العقود  وخالل 
بين  المسلحة  والصراعات  األهلية  الحروب 
التي  العوامل  أهم  أحد  ُتَعد  المنطقة  دول 
األوسط  والشرق  العربي  العالم  من  جعلت 
محورًا رئيسيًا الهتمام المجتمع الدولي. وكان 
الناتج األساسي لحالة عدم االستقرار هذه هو 

التصاعد الملحوظ في دور قوات حفظ السالم 
واألمن  االستقرار  لفرض  كوسيلة  الدولية 

اإلقليمي.
الورقة  هذه  تحاول  الحقيقة،  هذه  ضوء  في 
سالم  قوات  إلنشاء  أولي  مشروع  تقديم 
إقليمية عربية تقوم بمهمة سد الفراغ األمني 
الخارجية  التدخالت  لظاهرة  البدائل  وتقديم 
العبء  وتخفيف  العربي  البيت  شؤون  في 
أنها  الورقة  هذه  وأمل  الدولية.  القوات  عن 
األطراف  لتشجيع  وانطالقة  فاتحة  ستكون 
باب  لفتح  الرسمية  وغير  الرسمية  المعنية 
المشروع  تطوير  بهدف  والمناقشة  التداول 
لخدمة  كوسيلة  التنفيذ  حيز  إلى  وإخراجه 

مصالح األمة وأمنها واستقرارها.

الكاتب: مصطفى العاني

الكاتب: عبد العزيز بن صقر
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الكاتب: مصطفى العاني

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-424-51-4

 السعر: 5 دوالرات أمريكية
اللغة: العربية

النوع:  نسخة إلكترونية

عدد الصفحات: 26

القيــاس: 15*21

تاريخ النرش: يوليو 2004

 ظـاهرة تفجـري أنابيـب النفط العراقي: املالبسات والدوافع واآلثار
املستقبلية

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-400-82-8

 السعر: 5 دوالرات أمريكيةً
اللغة: العربية

النوع: نسخة إلكترونية

عدد الصفحات: 22

القيــاس: 15*21

تاريخ النرش: مايو 2004

 مواجهة العنف واإلرهـاب يف اململكة العربية السعودية: دالالت، أسس

ومبادئ، إجراءات
التنظيمات  نفذتها  التي  العمليات  كّونت 
السعودية  العربية  المملكة  في  اإلرهابية 
خالل شهري ربيع األول ورمضان 1424هـ ) مايو 
ونوفمبر عام 2003م (، والتي استهدفت عددًا 
الرياض،  المجمعات السكنية في مدينة  من 
استراتيجية  في  سواء  جذري  تحول  نقطة 
هذه التنظيمات اإلرهابية وأسلوب عملها، أو 
التعامل  في  السعودية  الدولة  أساليب  في 
مع هذا التهديد، كما كّونت عالمة فارقة في 
السعودي  المجتمع  أفعال  وردود  مواقف 

تجاه التطورات الجديدة في هذه الظاهرة.

جهيمان  قادها  التي  الحركة  إلى  إضافة 
تتميز  كانت  التي  1979م،  عام  العتيبي 
المملكة  شهدت  فقد  محددة،  بخصوصية 
من  ابتداء  اإلرهابية،  العمليات  من  العديد 

التي  الرياض  مدينة  في  العليا  حي  عملية 
في  والهاجري  المعثم  مجموعة  نفذتها 
وهي  1995م(،  )نوفمبر  1416هـ  الثاني  جماد 
مجموعة تمثل التنظيمات اإلرهابية المحلية 
التي لم يثبت أن لها عالقات بتنظيم خارجي 
نوع  لديها  كان  وإن  الحركي،  الصعيد  على 
القاعدة،  زعيم  لقيادة  العقدي  الوالء  من 
شعبان  شهر  في  الُخبر  بعملية  مرورًا 
تمثل - بحسب  التي  1996م(،  يونيو   ( 1416هـ 
الدينية  المجموعات  تورط  األمريكي-  االدعاء 
الخارج  من  والمدعومة  الداخلية  الشيعية 
ألول  ربيع  عمليات  جاءت  حتى  تنفيذها،  في 
1424هـ )مايو 2003م ( وما تبعها لتعلن بداية 
اإلرهاب  مسيرة  في  وخطيرة  جديدة  مرحلة 

داخل المملكة.

العالم  في  الطاقة  نقل  وسائط  كانت  إذا 
أجمع واقعة تحت تهديد الجماعات الراديكالية 
المعارضة، في سعيها للوصول إلى أهدافها، 
األكثر حرجًا في هذا  تبدو  العراقية  الحالة  فإن 
المضمار، بفعل عدة عوامل، تبدأ بمكانة النفط 
في حزمة الموارد االقتصادية العراقية لتنتهي 
وسيلة  النفط  نقل  أنابيب  تفجير  باستخدام 
مرورًا  البريطاني،  ـ  األمريكي  االحتالل  لمقاومة 
بتعقد البيئة السياسية العراقية الداخلية، األمر 
الذي يجعل النفط هدفًا محتماًل على نحو دائم، 
العراقية  للدولة  الجغرافية  الطبيعة  وكذلك 

الهجمات  األنابيب من  التي تجعل حماية هذه 
عملية صعبة. ويضع السياق السياسي بصمته 
الثقيلة على النفط العراقي كمورد اقتصادي 
عملية  تعطل  أهمها  زوايا،  عدة  من  أساسي، 
التنقيب واالستكشاف بفعل االضطرابات، وهي 
آبار  أن  العلم  مع  كثيرًا،  العراق  عاناها  مسألة 
الشيعي  الجنوب  في  تتركز  العراقية  النفط 
والشمال الكردي، األمر الذي ال يمكن إغفاله في 
حسابات التوازن بين الطوائف العراقية الثالث، 
إذا ما سارت األمور إلى فدرالية، أو تدهورت إلى 

تقسيم ثالثي. 

الكاتب: عمار علي حسن

الكاتب: عبد العزيز بن صقر



الرقم العاملي املتسلسل: 9948-400-29-1

 السعر: 10 دوالرات أمريكيًة
اللغة: العربية

النوع:  نسخة إلكترونية، نسخة ورقية

عدد الصفحات: 162

القيــاس: 21،5*28

تاريخ النرش: أبريل 2004

دول مجلس التعاون الخليجي
وأمن البحر األحمر

يتمتع البحر األحمر بموقع استراتيجي فريد، كونه يمثل نظامًا إقليميًا فرعيًا مهمًا من نظم 
الشرق األوسط، إلى جانب كونه جسرًا رابطًا بين الكثير من الممرات االستراتيجية. 

تهدف هذه الدراسة إلى معالجة موضوع أمن البحر األحمر، من خالل تتبع مراحل تطوره منذ فترة 
الحرب الباردة، وتحديد المصادر القائمة والمحتملة التي تهدد األمن والتعاون فيه، وبخاصة في 

ظل المتغيرات اإلقليمية والدولية المتسارعة. 
تقترح الدراسة نموذجًا جديدًا لألمن والتعاون في حوض البحر األحمر تراعى فيه مصالح جميع 
األطراف ذات العالقة، وتبرز فيه درجة الترابط والتأثير واالعتماد المتبادل ما بين أمن البحر األحمر 
في  التعاون  مجلس  دول  دور  تظهر  كما  العربي.  القومي  باألمن  وعالقاتهما  الخليج  وأمن 

ترسيخ هذه الترتيبات وتعزيزها دعمًا للترابط الجيوستراتيجي بين اإلقليمين.

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-400-74-7

 السعر: 5 دوالرات أمريكية
اللغة: العربية

النوع:  نسخة إلكترونية

عدد الصفحات: 10

القيــاس: 15*21

تاريخ النرش: يوليو 2004

توظيف ظاهرة االختطاف السيايس من قبل الجامعات اإلرهابية

تلقي هذه الورقة الضوء على سبل لجوء الجماعات المسلحة في العراق و بعض الدول العربية 
األخرى على نحو متزايد إلى عمليات االختطاف السياسي كسالح فعال إلحراج السلطات المحلية 
وممارسة الضغوط على الحكومات األجنبية  والحصول على األموال الالزمة لتمويل عملياتهم أو 

لتأمين أفضل تغطية إعالمية بأقل التكاليف.

الكاتب: مصطفى العاني

الكاتب: محمد يوسف
الجعيلي 
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الكاتب: مصطفى العاني

الكاتب: محمد يوسف
الجعيلي 



 إعداد: كليدا موالج

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-434-60-9

 السعر: 14 دوالرًا أمريكيًاً
اللغة: العربية

النوع:  نسخة إلكترونية، نسخة ورقية

عدد الصفحات: 141

القيــاس: 15*21

تاريخ النرش: أغسطس 2007

المهمة  الكتب  وافرة من  لمجموعة  الكتاب هو عرض موجز  هذا 
جوانب  تغطي  والتي  األخيرة،  اآلونة  في  معظمها  صدر  التي 
شتى في مجاالت الفكر المختلفة، ما بين سياسي واستراتيجي 
واقتصادي واجتماعي وعالقات دولية. يقع الكتاب في أربعة أبواب. 
قراءات  على  ويحتوي  السياسي،  الفكر  جانب  األول  الباب  يغطي 
لستة كتب تشمل موضوعاتها مجال االقتصاد السياسي الجديد، 
المجتمع  في  والفوضى  والنظام  الدول،  انهيار  ونتائج  وأسباب 
الدولي الجديد، وغيرها من القضايا المتعلقة بهذا الجانب الفكري 
الدولية، وفيه  العالقات  بجانب  الثاني، فيختص  الباب  أما  المهم. 
قراءات لثمانية كتب تغطي موضوعات متنوعة، كالثقة وانعدامها 
من  ذلك  وغير  السياسي،  االعتذار  وأدبيات  الدولية،  العالقات  في 

قضايا العالقات الدولية.

ويغطي الباب الثالث موضوع العولمة، وهو يحوي عروضًا لخمسة 
بالعولمة وتأثيراتها  الموضوعات، تربطها عالقتها  كتب مختلفة 
الرابع  الباب  المختلفة. ويأتي  البشرية وشؤونها  المجتمعات  في 

ختامًا للكتاب بتغطيته قضايا الشرق األوسط وأوروبا.

 قراءات يف كتب: نصوص يف العالقات الدولية

والعلوم االجتامعية

 السـياسـة اإليرانيـة تجاه دول مجلس التعـاون

2000-الخليـجي 1979

الكاتب: منصور العتيبي

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-424-72-7

 السعر: 26 دوالرًا أمريكيًاً
اللغة: العربية

النوع: نسخة إلكترونية

عدد الصفحات: 308

القيــاس: 15*21

تاريخ النرش: فبراير 2008

دول  تجاه  اإليرانية  الخارجية  السياسة  الدراسة  هذه  تتناول 
عام 1979  الممتدة من  الفترة  الخليجي خالل  التعاون  مجلس 
السياسية  الساحة  عرفت  التي  الفترة  وهي   ،2000 عام  وحتى 
الخارجية  توجهاتها  في  اختلفت  قيادات  ثالث  فيها  اإليرانية 
تجاه منطقة الخليج نتيجة اختالف المحّددات التي حكمت تلك 
التوجهات خالل فترة الدراسة. وتعرض الدراسة السياق التاريخي 
لتلك السياسة والمحّددات التي أثَّرت فيها، سواٌء تلك النابعة 
العالمية. كما  البيئة  النابعة من  البيئة اإلقليمية أم تلك  من 
تتناول دور كل من اإليديولوجيا والقيـــادة والمصلحة القومية 
األدوات  وكذلك  اإليرانية،  الخارجية  السياسة  صنع  عملية  في 
الحكم  مراحل  خالل  السياسة  تلك  تنفيذ  في  المستخدمة 

اإليراني المختلفة منذ ثورة 1979 وحتى عام 2000.

دول  تجاه  اإليرانية  الخارجية  السياسة  الى  الدراسة  وتتطرق 
تعاقبت  التي  الثالثة  العهود  خالل  الخليجي  التعاون  مجلس 
إيران منذ عام 1979 وحتى عام 2000، من خالل  على الحكم في 
السياسة،  تلك  لها  تعرَّضت  التي  القضايا  من  عدد  تناول 
مثل اإليديولوجيا والبحث عن دور إقليمي إليران مرورًا بقضايا 
الحدود، وقضايا األمن والتسلح، وقضايا التعاون اإلقليمي بين 

إيران وبين دول المجلس خالل تلك العهود الثالثة.



عالقات دولية41

  الكاتب: مارتن غريفيثس

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-434-75-7

السعر: 7 دوالرات أمريكية

اللغة: العربية

النوع:  نسخة ورقية

عدد الصفحات: 550

القيــاس: 17*24

تاريخ النرش: أغسطس 2008

العالقات  في  مفكرًا  خمسين  بأبرز  تعريفًا  الكتاب  هذا  يقدم 
معلومات  يوفر  وهو  العشرين.  القرن  مفكري  من  الدولية 
فضاًل  الخمسين  المفكرين  هؤالء  من  مفكر  كل  عن  أساسية 
عن موجز ألحد أعمال كل منهم وقائمة بأبرز مؤلفاته، وبعض 

حوله. المفيدة  المراجع 

حدة،  على  كل  المفكرين،  هؤالء  وأعمال  أفكار  الكتاب  يعرض 
تتعلق  تقليدية  غير  عناوين  مجموعة  تحت  ترتيبهم  ويجري 
الدولية،  العالقات  دراسة  في  المعاصرة  الفكرية  بالمدارس 
المجتمع  ونظرية  والراديكالية،  والليبرالية،  الواقعية،  وهي 
الجنس  ونوع  الحداثة،  بعد  وما  الدولي،  والتنظيم  الدولي، 

الدولة. التاريخي/ نظريات  االجتماع  الدولية، وعلم  والعالقات 
العالقات  حول  بلمحة  القارئ  تزويد  في  العمل  هذا  يساهم 
الدولية وأهم المدارس والتيارات الفكرية التي تعمل في هذا 
المجال، وهو يفتح آفاقًا جديدة أمام الباحثين المهتمين بأحد 

إثارة واألكثر تغيرًا. العلمية األشد  المجاالت 

 املفاهيم األساسية يف العـالقـات الدوليـة خمسـون مفكـراً يف العالقات الدولية

الكاتب: مـارتـن غريفيـثس وتيري 

أوكاالهان
الرقم العاملي املتسلسل: 9948-434-87-0

 السعر: 14 دوالرًا أمريكيًاً
اللغة: العربية

النوع:  نسخة ورقية

عدد الصفحات: 400

القيــاس: 17*24

تاريخ النرش: أغسطس 2008

للجذور  أكاديميًا  بحثيًا  مجاالً  الدولية  العالقات  تمثل 
وتعد  مختلفة.  دول  إلى  منقسم  بعالم  الخاصة  والمحصالت 
العالقات الدولية من خالل هذا التعريف مجاالً شاسعًا، إذ تضم 
الدبلوماسية،  فن  مثل  الفرعية،  الحقول  من  منوعة  مجموعة 
وعلم  المقارنة،  والسياسات  الخارجية،  السياسات  وتحليل 
والدراسات  العالمي،  السياسي  واالقتصاد  التاريخي،  االجتماع 

االستراتيجية والعسكرية، ونظرية السياسة الدولية...
العالقات  150 مفهومًا أساسيًا من مفاهيم  الكتاب  يتناول هذا 
الدولية؛ لذا فهو يعد كتابًا شاماًل ودلياًل مرجعيًا ومتابعًًا للحدث 
والموضوعات  الدولية  بالعالقات  يهتم  من  كل  إلى  بالنسبة 

المهمة ذات الصلة.
والدراسات  الكتب  من  كثير  إلى  إشارات  الكتاب  ويتضمن 
الدولية،  العالقات  موضوع  في  المهمة  الحيوية  والمطالعات 
االنترنت  شبكة  لمواقع  نوعها  في  فريدة  قائمة  يقدم  كما 
والمتابعة،  الفهم  سهل  مرجع  وهو  الموضوع؛  بهذا  الخاصة 
وهو يمثل دلياًل قّيمًا في مجال يشهد توسعًا شديدًا؛ لذا فهو 
والقراء  والطالب  الباحثين  إلى   بالنسبة  المثالي  الكتاب  يعد 

غير المتخصصين على السواء.



قاموس بنغوين للعالقات الدولية

مهدت االضطرابات الكبيرة التي شهدتها أوروبا الشرقية 
عام  1989إلى حدوث ثورة في العالقات الدولية. فقد غيرت 
وكانت  العالمية  السياسة  طابع  الباردة  الحرب  نهاية 
االضطراب  هذا  خطيرة.  جديدة  وعمليات  بتطورات  إيذانًا 
الذي يتضمن  الجديد يتجلى في هذا المعجم،  العالمي 
أكثر  ويقدم  المعاصرة  الدولية  للعالقات  شاماًل  عرضًا 
والنظريات  باألفكار  تتعلق  مواد  تتضمن  تعريف   700 من 
األزمات،  إدارة  مثل  واألحداث،  والمنظمات  والمفاهيم 
واتفاقيات  الدولي،  والبنك  الوقائية،  والدبلوماسية 

كامب ديفيد، ومصطلحات خاصة، مثل العامل - البنية، 
وحصيلة  المختلط،  الفاعل  ونموذج  الجديدة،  والواقعية 
تأثيرًا  أثرت  التي  بالتطورات  خاصة  ومصطلحات  الصفر، 
كبيرًا في العالقات الدولية في فترة ما بعد الحرب الباردة، 
مثل األسواق الكبيرة الناشئة، والنظرية النقدية/ ما بعد 
الحداثة، والتطهير العرقي، والدفاع غير الهجومي. وتعد 
اإلقناع  بالغة  مصغرة  مقالة  المواد  هذه  من  واحدة  كل 

وشديدة الوضوح.

الكاتب: جيفري نيونهام، غراهام ايفانس

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-400-10-0

 السعر: 41 دوالرًا أمريكيًاً
اللغة: العربية

النوع:  نسخة ورقية

عدد الصفحات: 847

القيــاس: 17*24

تاريخ النرش: يناير 2004

فهم العالقات الدولية

النطاق  ولكنها واسعة  الكتاب مقدمة موجزة  يعد هذا 
بين  العالقة  على  يركز  وهو  الدولية،  العالقات  لموضوع 
الحربين  القرن العشرين من  النظرية وبين أحداث  تطور 
والصراع  الخليج  حرب  إلى  الكبير  والكساد  العالميتين 
المعلومات.  تكنولوجيا  في  والثورة  البوسنة  في 
المدرسة  أنصار  بين  القائم  الجدل  من  المؤلف  انطلق 
ثالثينيات  في  يدور  كان  الذي  والطوباويين  الواقعية 
الدولية  العالقات  تاريخ  يعرض  وهو  العشرين،  القرن 
الذي  الدولي  النظام  لطبيعة  التقويمات  بمختِلف  مرورًا 

ظهر بعد نهاية الحرب الباردة.يتناول الكتاب، بشيء من 
القومية  المصلحة  مثل  التقليدية،  الموضوعات  العمق، 
وميزان القوى والحرب، هذا فضاًل عن االقتصاد السياسي 
الدولي وقضايا الحكم العالمي، مثل السياسة البيئية 
الكتاب  ويختتم  والمهاجرين.  الالجئين  وأوضاع  الدولية 
بعرض أجندات جديدة في فترة ما بعد الحرب الباردة. في 
الخالصة يعد الكتاب مؤلفًا واضحًا يتضمن نظرات ثاقبة 
مرجعًا  يجعله  الذي  األمر  المطروحة،  الموضوعات  في 

مفيدًا للمهتمين بدراسة العالقات الدولية.

الكاتب: كريس براون
الرقم العاملي املتسلسل: 9948-400-14-3

 السعر: 17 دوالرًا أمريكيًاً
اللغة: العربية

النوع:  نسخة ورقية

عدد الصفحات: 306

القيــاس: 17*24

تاريخ النرش: يناير 2004
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تركيبة املجتمع الدويل
يتمحور الكتاب من حيث فلسفته، حول معالجة تعقيدات السياسة واالقتصاد والقانون الدولي. ومن حيث المنهج 
الكالسيكية”  “النظريات  لنا  ويعرض  بعينها(،  )كحرب  الفردية  باألحداث  ال  )كالحروب(  بالعموميات  الكتاب  يهتم 

الخاصة بالعالقات الدولية. 
إعادة  البعض عن  قاله  وما  الحديثة  الواقعية  النظريات  أصحاب  وتصورات  رؤى  الثمانية  أجزائه  عبر  الكتاب  يتناول 
صياغة الواقعية وغير ذلك من الرؤى المختلفة. ويبحث المؤلف جيفري ستيرن موضوع ارتقاء المجتمعات ومفهوم 
كما  وتطوراتها،  الدبلوماسية  في  ويبحث  الدول،  بين  السلوك  وضوابط  محددات  ويستجلي  والسيادة،  الدولة 
السياسي  التاريخية لالقتصاد  األصول  الدولي، ويعرض  السياسي  المسرح  والمؤثرة في  الفاعلة  العناصر  يتناول 
الدولي، نابذًا فكرة فرض نظام اقتصادي معين على دولة ال يناسبها. وينتهي الكتاب إلى إبراز ما يرى أنها ورقة 
عمل للقرن الحادي والعشرين، وهي ذات مجاالت أربعة مترابطة: األمن الدولي واالقتصاد العالمي والبيئة العالمية 

وحقوق اإلنسان.

الكاتب: جيفري ستيرن

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-400-00-3

 السعر: 29 دوالرًا أمريكياً
اللغة: العربية

النوع:  نسخة ورقية

عدد الصفحات: 513

القيــاس: 17*24

تاريخ النرش: يناير 2004

العالقات الخليجية – العربية -1970 2000  )األطر واالتجاهات(
تسعى هذه الدراسة إليجاد قاعدة بحثية في مجال  العالقات الخليجية-العربية من خالل رصد األسس التي تقوم 
عليها تلك العالقات؛ كما تبحث في العالقات السياسية واالقتصادية والعسكرية وغير ذلك، وفي القضايا والتطورات 
التي مرت بها العالقات ومثلت محطات اختبارية لطبيعة تلك العالقات بمختلف أوجهها. وقد توصلت الدراسة إلى 
أن العالقات بين دول مجلس التعاون وبقية الدول العربية على الرغم من استنادها إلى محددات وعوامل حاكمة 
تتسم بالثبات إلى حد كبير، فإن طبيعة تلك العالقات وتطورها ال يعكسان بصورة واضحة حصيلة تلك العوامل 
الحاكمة وفق الوزن النسبي المفترض لكل منها. كما خلصت الدراسة إلى أن درجة التنسيق والتناغم في العالقات 
الخارجية الخليجية ال تختلف كثيرًا تجاه الدائرة العربية عنها تجاه بقية محاور العالقات الخليجية الخارجية، األمر الذي 
يعكس بدوره محدودية تأثير االنتماء الخليجي إلى المنطقة العربية، ليس بصفة مطلقة وإنما مقابلة بما هو متصور 

استنادًا إلى الترابط الوثيق، المفترض، بين النظامين الخليجي والعربي. 

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-424-56-5

 السعر: 12 دوالرًا أمريكيًاً
اللغة: العربية

النوع:  نسخة ورقية، نسخة إلكترونية

عدد الصفحات: 280

القيــاس: 15*21

تاريخ النرش: سبتمبر 2005

الكاتب: سامح راشد



تقدم هذه الدراسة قراءة شاملة للعالقات التي تجمع الطرفين، وهي عالقات مرتبطة بالنواحي 
التاريخية واالقتصادية وفي مجال التعليم والحياة االجتماعية في دبي.

نموًا  تشهد  التي  وأستراليا،  دبي  بين  الثنائية  العالقات  تطور  مراحل  الدراسة  هذه  تعرض   
مطردًا. ويبدو أن الجالية األسترالية في دبي ال تسعى لترك بصمتها على دبي بقدر ما تسعى  
لتقديم أفضل ما لديها إلى اإلمارة. في المقابل، يحصل األستراليون في دبي على فرص عمل 
مثيرة ورائعة من جهة، وهم يتمتعون بحياة آمنة ومريحة، في الوقت الذي يعملون على تأمين 

مستقبلهم من جهة أخرى.
انطالقًا من هذا الواقع، يمكن القول إن كاًل من دبي وأستراليا تستفيدان اجتماعيًا واقتصاديًا 

من جراء عالقاتهما الثنائية.

العالقات بني ديب وأسرتاليا

 الكاتب: باتريشا بيترويك
الرقم العاملي املتسلسل: 9948-424-17-4

 السعر: 6 دوالرات أمريكية
اللغة: العربية

النوع: نسخة إلكترونية

عدد الصفحات: 54

القيــاس: 15*21

تاريخ النرش: يناير 2005

يطرح هذا التقرير مقاربة جديدة للعالقات بين االتحاد األوروبي ومجلس التعاون الخليجي. 
والتقرير هو مقاربة من زاوية أوروبية ألبرز التطورات السياسية واالقتصادية التي يشهدها 
بين  العالقات  التركيز عليها في  يمكن  التي  والصيغ  والعراق،  الخليجي،  التعاون  مجلس 

أوروبا ودول مجلس التعاون.
واإلصالح  الديمقراطي  التحول  عملية  أهمها  نقاط،  مجموعة  على  المقاربة  هذه  تركز 
عن  الحرب، فضاًل  بعد  العراق  إعمار  وإعادة  الخليجي،  التعاون  دول مجلس  في  السياسي 
كمحرك  الخاص  القطاع  دور  وتعزيز  التعاون،  مجلس  دول  في  االقتصادي  النمو  عملية 
البرجوازية  الطبقة  دور  أهمية  التقرير  ويؤكد  االقتصاديين.  والتحرير  للنمو  أساسي 
العربي عمومًا  العالم  وفي   - الخليج  دول  االقتصادي في  النشاط  بهذا  للقيام  الخليجية 

- في المستقبل، الذي يفترض أن يمثل بدوره مدخاًل للتغيير السياسي.
األوروبي  االتحاد  بين  المفاوضات  عليها  تقوم  أن  يجب  التي  المحاور  أهم  التقرير  ويحدد 
الرشيد  الحكم  ومحاور  واألمني،  السياسي  المحور  الخليجي، وهي  التعاون  ودول مجلس 
وحقوق اإلنسان، والموارد البشرية والتعليم، والتجارة واالستثمار، والنفط والغاز، واألسواق 

المالية.

تحرير وإعداد: جاكومو

لوشياني، فيلكس نيوجارت 

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-432-26-6

 السعر: 4 دوالرات أمريكية
اللغة: العربية

النوع: نسخة ورقية، نسخة إلكترونية

عدد الصفحات: 82

القيــاس: 15*21

تاريخ النرش: سبتمبر 2006

االتحاد األورويب ومجلس التعاون الخليجي: نحو رشاكة جديدة



عالقات دولية45

 الكاتب: باتريشا بيترويك
الرقم العاملي املتسلسل: 9948-424-17-4

 السعر: 6 دوالرات أمريكية
اللغة: العربية

النوع: نسخة إلكترونية

عدد الصفحات: 54

القيــاس: 15*21

تاريخ النرش: يناير 2005

تحرير وإعداد: جاكومو

لوشياني، فيلكس نيوجارت 

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-432-26-6

 السعر: 4 دوالرات أمريكية
اللغة: العربية

النوع: نسخة ورقية، نسخة إلكترونية

عدد الصفحات: 82

القيــاس: 15*21

تاريخ النرش: سبتمبر 2006

الكاتب: عبده حمود الشريف

9948-400-33-X :الرقم العاملي املتسلسل

السعر: 7 دوالرات أمريكية

اللغة: العربية

النوع:  نسخة إلكترونية، نسخة ورقية

عدد الصفحات: 109

القيــاس: 15*21

تاريخ النرش: أبريل 2004

العالقات الخليجية - اليمنية تاريخية تمتد جذورها إلى بداية تكوين المجتمع في شبه الجزيرة 
العربية، وهي تقوم على روابط الجغرافيا ووحدة الثقافة والدين واللغة والعادات والتقاليد التي 

تميز دول المنطقة بوجه عام. 
تبين هذة الدراسة أن العالقات الخليجية -اليمنية كانت حتى مطلع القرن العشرين عالقة قبائل 
عربية متجاورة؛ وعلى الرغم من مجيء الدولة الُقطرية كامتداد لظاهرة االستعمار والحدود في 
القرن العشرين ظلت تلك العالقة تقوم على التفاعل االجتماعي والعائلي والتجاري، ثم تعمقت 

أكثر بظهور الثروة النفطية في دول الخليج العربية وهجرة اليمنيين للعمل فيها.
إن وضع اليمن في شبه الجزيرة العربية، والتقارب الجغرافي والسكاني والثقافي بينها وبين 
من  تجعل  أمور  المنطقة،  في  شاملة  وتنمية  تكامل  حدوث  تصور  مع  العربية،  الخليج  دول 
النظام  العالقات في  اليمنية بوصفها جزءًا من شبكة   - الخليجية  العالقات  الضروري دراسة 

اإلقليمي الفرعي لشبه الجزيرة العربية، وهو ما تقوم هذة الدراسة به.

العالقات بني دول مجلس التعاون الخليجي 
واليمن

الكاتب: سونوكو سونوياما

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-400-63-1

 السعر: 12 دوالرًا أمريكيًاً
اللغة: العربية

النوع:  نسخة إلكترونية، نسخة ورقية

عدد الصفحات: 138

القيــاس: 15*21

تاريخ النرش: يناير 2004

الثانية عالميًا من حيث حجمه وقدراته اإلنتاجية. فاقتصاد  الياباني المرتبة  يحتل االقتصاد 
اليابان يستحوذ على نسبة 7 في المئة من إجمالي اإلنتاج العالمي، في حين يغطي نحو 
10 في المئة من مجموع الصادرات والواردات العالمية. وعلى الرغم من قوة اقتصاد اليابان 
نشاطها  دعم  شأنها  من  التي  الطاقة  مصادر  في  نقصًا  تعاني  فهي  سكانها،  وحجم 
حاجاتها من  لتأمين  اليابان  السبب ظل سعي  لهذا  وربما  وحاجات مجتمعها.  االقتصادي 
مع  محوريتها  تباينت  المهمة  هذه  أن  التأكيد  ضرورة  مع  أساسية،  قومية  مهمًة  الطاقة 
الخليجي الست فهي تمتلك  التعاون  أما دول مجلس  التاريخية.  الظروف والمراحل  تباين 
كان  المعطيات،  هذه  إلى  واستنادًا  العالم.  في  مؤكد  نفطي  احتياطي  أكبر  جهتها  من 
تأسيس  على  الخليجي  التعاون  مجلس  ودول  اليابان  من  كل  تعمل  أن  الطبيعي  من 
الدراسة  هذه  تعرض  المشتركة.  المصالح  أساس  على  تقوم  بينها  ما  في  شراكة  عالقة 
وهي  العشرين،  القرن  بواكير  منذ  الخليجية-اليابانية  العالقات  تطور  محطات  من  عددًا 
العالقات  مسار  تعزيز  في  ملموسًا  دورًا  أدت  التي  العوامل  من  جملة  لتحديد  تسعى 

الخليجية-اليابانية.

العالقات بني دول مجلس التعاون الخليجي واليابان



الكاتب: إليزابيث ستيفنس

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-400-67-4

 السعر: 11 دوالرًا أمريكيًاً
اللغة: العربية

النوع:  نسخة ورقية، نسخة إلكترونية

عدد الصفحات: 125

القيــاس: 15*21

تاريخ النرش: يناير 2004

 العالقات العسكرية واالقتصادية بني دول مجلس التعاون الخليجي واالتحاد
األورويب

ظلت العالقات بين بلدان االتحاد األوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي تقوم على النمط 
األوروبية  المصالح  تتوقف  وال  طويلة.  تاريخية  عالقات  بروزه  في  ساهمت  أمر  وهو  الثنائي، 
استراتيجية  مصالح  إلى  ذلك  تتعدى  بل  فقط،  النفط  عنصر  على  الخليج  منطقة  في 
كانت واضحة خالل فترات مختلفة في القرن العشرين والعقد األول من القرن الحالي. لكن 
والدول  الخليجي  التعاون  بين دول مجلس  القوية  الثنائية  الروابط  الرغم من شبكة  على 
واالتحاد  الخليجي  التعاون  مجلس  بين  المؤسسي  المستوى  على  الروابط  فإن  األوروبية، 
األوروبي كمنظمتين إقليميتين ظلت تسير ببطء شديد. تحاول هذه الدراسة تتبع التطورات 
الخليجي،  التعاون  مجلس  ودول  األوروبي  االتحاد  بين  العالقات  شهدتها  التي  والتحوالت 

مرتكزة في ذلك على عنصر االقتصاد السياسي كوسيلة أساسية في إجراء البحث.

الكاتب: عبد العزيز بن صقر

9948-400-81-X :الرقم العاملي املتسلسل

 السعر: 5 دوالرات أمريكية
اللغة: العربية

النوع: نسخة الكترونية

عدد الصفحات: 16

القيــاس: 15*21

تاريخ النرش: يناير 2004

 نحو اسرتاتيجية سياسية واقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي تجاه
العراق يف مرحلة ما بعد الحرب

تعد دول مجلس التعاون الخليجي من أكثر الدول التي تأثرت أمنيًا واقتصاديًا وسياسيًا 
يجرى  بما  ستتأثر  التي  الدول  أكثر  من  أنها  كما  السابق،  العراقي  النظام  بسياسات 
والتهديد  الخطر  الكثير من مصادر  تحمل  التي  المستقبلية،  وتداعياته  العراق  في  حاليًا 
لفترة  الحالية  األوضاع  استمرت  إذا  وبخاصة  الخليج،  في  واالستقرار  األمن  على  المحتملة 

نسبيًا.  طويلة 
بمستقبل  االرتباط  وثيق  الخليج  منطقة  في  واالستقرار  األمن  مستقبل  أن  إلى  ونظرًا 
والدولية  اإلقليمية  األوضاع  تعقد  ظل  في  وبخاصة  العراق،  في  والمجتمع  الدولة 
جماعية  بصفة  المجلس  دول  تتحرك  أن  المهم  من  فإنه  العراقية،  بالمسألة  المرتبطة 
العراق  مستقبل  مالمح  تحديد  شأن  في  ما  دور  لها  يكون  أن  أجل  من  وفعالة  ومخططة 
ما  عراق  تجاه  اقتصادية  استراتيجية  تبني  خالل  من  وذلك   ، االقتصاد  بوابة  من  ولو   ،
دولة  بناء  على  يساعد  بما  هناك،  اإلعمار  وإعادة  التنمية  جهود  في  تساهم  الحرب،  بعد 
هذه  اقتصادات  على  بالفائدة  ويعود  ناحية،  من  الخليج  منطقة  في  مستقرة  عراقية 
التعامل االقتصادي  أنها تمتلك مميزات نسبية في شأن  الدول من ناحية أخرى، وبخاصة 
مع العراق، ولكن تحقيق هذا الهدف له معطياته التي ال بد من التعامل معها، وشروطه 

وتفعيلها.  إيجادها  يتعين  التي  وآلياته  مؤسساته  عن  فضاًل  توفيرها،  من  بد  ال  التي 
الخليج  حرب  أكدته  الذي  واالقتصاد،  واألمن  السياسة  بين  االرتباط  حقيقة  من  انطالقًا 
واقتصادية  سياسية  استراتيجية  مالمح  بلورة  الورقة  هذه  تحاول  واضحة،  بصورة  الثالثة 

 . تجاه عراق ما بعد صدام حسين  التعاون  لدول مجلس 



عالقات دولية47

  إعداد: عمار علي حسن

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-400-20-8

 السعر: 7 دوالرات أمريكيةً
اللغة: العربية

النوع:  نسخة ورقية

عدد الصفحات: 97

القيــاس: 17*24

تاريخ النرش: أبريل 2003

التنامي  مع  سيما  وال  األمني،  المستوى  على  جمة  تعقيدات  النفط  تصدير  عملية  تكتنف 
الملحوظ لألنشطة اإلرهابية ونقلتها النوعية في ما يخص حجم األذى الذي يمكن أن تلحقه. 
فاألنابيب الناقلة للطاقة تخترق صحارى شاسعة والحاويات المحملة العمالقة تجوب مضايق 

صغيرة وممرات ضيقة، األمر الذي يجعلها في متناول أيدي المخربين.
تعرض هذه الدراسة أوجه المخاطر المحدقة بعملية نقل النفط من منطقة اإلنتاج إلى مراسي 
والغاز  النفط  نقل  معايير  تحديد  في  المؤثرة  العوامل  إلى  اإلشارة  مع  واالستهالك،  التصدير 
هذه  استثارة  في  واألصوليين  الراديكاليين  دور  الدراسة  وتناقش  العالم.  عبر  الطبيعي 
المخاوف التي يمكن أن تصيب االقتصاد العالمي في مقتل، وتنتج منها كوارث غير مسبوقة.

ممرات غري آمنة

الكاتب: آالن سوينج وود

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-422-28-2

 السعر: 8 دوالرات أمريكيةً
اللغة: العربية

النوع:  نسخة إلكترونية

عدد الصفحات: 119

القيــاس: 17*24

تاريخ النرش: يصدر قريبًا

يتناول هذا الكتاب، بصفة انتقائية، تاريخ الفكر االجتماعي من بداياته في الفلسفة والتاريخ 
واالقتصاد السياسي في القرن الثامن عشر، فيما ُيسمى عصر العقل وحركة التنوير، وصوالً 
يجمع  طموح  مشروع  بذلك  وهو  العشرين.  القرن  في  الحداثة  بعد  وما  الحداثة  عصر  إلى 
بين دفتيه مناقشة عقالنية نقدية هادئة للنظريات االجتماعية المختلفة وتطورها والظروف 
التي نشأت فيها والتوترات التي أثرت في أصحابها والتعديالت التي أدخلها عليها الدارسون 
الالحقون، وكيف فهم كل منهم المجتمع، وتركيبه، وعالقاته المتداخلة، وبنيته االقتصادية 
ـِـف  الموضوعية مختـل النقدية  والدراسة  بالتحليل  يتناول  المختلفة فيه. كما  القوى  وحركة 
المواقف والمقاربات الكالسيكية، والوظيفية، والجدلية، والتـفاعلية لدى كبار علماء االجتماع 
منها  النظرية  األخرى،  العلم  فروع  جانب  إلى  يعمل  مستقل  كعلم  اتجاهاته  ومؤسسي 

التجريبية. والعملية 

تاريخ مخترص للفكر االجتامعي



تطور دراسة املجتمع املدين يف دول مجلس التعاون الخليجي

 الكاتب:  حسنين توفيق

ابراهيم
الرقم العاملي املتسلسل: 9948-434-56-0

 السعر: 10 دوالرات أمريكيةً
اللغة: العربية

النوع: نسخة إلكترونية، نسخة ورقية

عدد الصفحات: 130

القيــاس: 17*24

تاريخ النرش: أكتوبر 2007

من  كثير  قبل  من  ملحوظ  باهتمام  التعاون  مجلس  دول  في  المدني  المجتمع  حظي 
المدني  المجتمع  الذي شهده  التطور  المتخصصين، وال سيما في ظل  والدارسين  الباحثين 
الكتاب  هذا  يتناول  ذلك،  ضوء  في  العشرين.  القرن  تسعينيات  منذ  المعنية  الدول  في 
األدبيات  المجلس، كما عبرت عنه  المدني في دول  المجتمع  دراسة  الرئيسية في  المحطات 
الكتاب  يتضمنه  الذي  النظري  اإلطار  يأتي في سياق  الرئيسية. وكل ذلك  واألجنبية  العربية 
بشأن التعريف بمفهوم المجتمع المدني، وطبيعة عالقته بالدولة، ودوره في عمليات التنمية 

والتحول الديمقراطي واإلصالح السياسي.
ويسلط الكتاب الضوء على أهم العوامل والمتغيرات التي أثرت ـ وتؤثر ـ في تطور المجتمع 
المدني في دول المجلس، وفي مقدمتها: طبيعة التداخل بين ما هو تقليدي وما هو حديث، 
العالم  على  واالنفتاح  السريع،  واالجتماعي  االقتصادي  والتحول  الهائلة،   النفطية  والطفرة 

الخارجي.

كتاب الخليج للعلوم اإلنسانية واالجتامعية

النارش: مركز الخليج لألبحاث

الخليج  مركز  يهتم  التي  المجاالت  أحد  الخليج  منطقة  في  والتربية  التعليم  قضايا  تمثل 
إصدار  وُيعد  حيالها.  التحديثية  والسياسات  المستقبلية  األفكار   وبلورة  بدراستها  لألبحاث 
تهتم  المسار.  األول خطوة في هذا  واالجتماعية  في عدده  اإلنسانية  للعلوم  الخليج  كتاب 
النظرية  باإلشكاليات  تتصل  بقضايا  واالجتماعية  اإلنسانية  للعلوم  الخليج  كتاب  سلسلة 
واالجتماعية وتناقش ملفات فلسفية وفكرية، منفتحًة على مختِلف  اإلنسانية  العلوم  في 
الرؤى ووجهات النظر، من منطلق القناعة بأن المعرفة للجميع. ُخصص ملف هذا العدد من 
السلسلة لنشر مساهمات الباحثين المشاركين في منتدى العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
في الخليج لعام 2004 في دورته األولى، الذي نظمه مركز الخليج لألبحاث تحت شعار “التعليم 
العالي ورؤى المستقبل”، والذي عالج الواقع والرؤى المستقبلية للتعليم العالي في منطقة 

الخليج بأبعاده المختلفة ومداخله المتعددة.
الرقم العاملي املتسلسل: 9948-424-39-5

 السعر: 22 دوالرًا أمريكيًاً
اللغة: العربية

النوع:  نسخة إلكترونية

عدد الصفحات: 345

القيــاس: 17*24

تاريخ النرش: إبريل 2005



مجتمع49

النارش: مركز الخليج لألبحاث

تبين  تفسيرات  بطرح  فقاموا  الباحثين،  فضول  أثارت  التي  التمرد  ظاهرة  الكتاب  يدرس 
الدوافع إلى التمرد وما يقترن بذلك من نوازع العنف. يحاول الكتاب اإلجابة عن أسئلة تتعلق 
باستعداد الناس مضطرين لزعزعة أركان النظام عن طريق العنف، ويجد أن الجواب يتخفى 
“الحرمان  الجماعي؛ وهو يفحص مفهوم  العنف  النفسية واالجتماعية لدوافع  الجدران  خلف 
والفرق  القيم،  إلى  بالنسبة  التوقعات  وتيرة  وارتفاع  منه،  المتفرعة  والمفاهيم  النسبي” 
بين هذه التوقعات وبين توفر الفرص لتحقيقها، ودور ذلك في اندالع العنف. يقدم الكتاب 
االقتصادية  سيما  وال  والسياسية،  والعقائدية  االقتصادية  األنظمة  وخصائص  لقيم  تحلياًل 
مفهوم  التحليل،  من  بمزيد  ويتناول،  األخرى.  القيم  من  بروزًا  أكثر  الناس  يعتبرها  التي 

التوازن القسري بين األنظمة والمعارضين.   الكاتب: تيد روبرت غير

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-400-08-9

 السعر: 26 دوالرًا أمريكيًاً
اللغة: العربية

النوع: نسخة ورقية

عدد الصفحات: 599

القيــاس: 17*24

تاريخ النرش: يناير 2004

ملاذا يتمرد البرش

الكاتب: سلمان رشيد سلمان

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-400-21-6

 السعر: 14 دوالرًا أمريكيًاً
اللغة: العربية

النوع:  نسخة ورقية

عدد الصفحات: 295

القيــاس: 17*24

تاريخ النرش: أكتوبر 2003

البعد االسرتاتيجي للمعرفة
لدى  المعرفي  التطور  محطات  قراءة  استقرائية  تاريخية  منهجية  وفق  الكتاب  هذا  يحاول 
المعرفة  التي شهدتها  الهائلة  الحالية  الطفرة  البشرية، متتبعًا أهم مالمحها، مركزًا على 

ومتغيراتها المثيرة.
يسعى الكتاب إلظهار الدور المتميز الذي أصبحت المعرفة تضطلع به على مستوى تحديد 
التغيرات  أبرز هذه  النطاق؛ ويتمثل  المالحظة على هذا  والتغيرات  العالم  القوة عبر  موازين 
القوى  حساب  على  األمريكية  المتحدة  الواليات  نجم  بصعود  الثانية  العالمية  الحرب  بعد 

االستعمارية التقليدية.
يعرض المؤلف على نحو متعمق وبأسلوب استشرافي آفاق هذا التطور المعرفي وأثره في 
تحديد المسارات المختلفة لصدامات المستقبل ودور ذلك في تحديد معالم ما ُيعرف بالحرب 

اإللكترونية المقبلة.
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النارش: مركز الخليج لألبحاث

يبحث هذا التقرير السنوي في قضايا الطاقة على الصعيد العالمي، ويرسم توقعات مستقبل 
أسواق الطاقة حتى عام 2030.

الطاقة في  استهالك  وتوقعات  الطاقة  للطلب على  العالمية  االتجاهات  رصد  التقرير  يحاول 
مختلف القطاعات المنزلية والتجارية والصناعية فضاًل عن قطاع النقل، ويرصد اتجاهات تطور 
المتجددة،  أو  والفحم،  الطبيعي  والغاز  كالنفط  المتجددة،  غير  للطاقة  المختلفة  المصادر 
ألسواق  العالمية  التوقعات  إلى  كذلك  التقرير  ويتطرق  الشمسية.  واألشعة  والرياح  كالمياه 

الكهرباء وتطور مصادر الطاقة فيها، النفطية والمائية والنووية.
كما يبحث التقرير في اآلثار البيئية الستهالك بعض مصادر الطاقة المؤدية إلى انبعاث ثاني 
أوكسيد الكربون؛ وهو يوفر كّمًا من المعلومات الرقمية حول أسواق الطاقة العالمية، التي 
تمثل مصدرًا مهمًا لصانعي القرار والحكومات والوكاالت الدولية، كما للباحثين واالقتصاديين.
لألبحاث  الخليج  مركز  ويقوم  األمريكية،  الطاقة  وزارة  في  الطاقة  إدارة معلومات  التقرير  ُيِعد 

بترجمته ونشره في اللغة العربية.

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-434-25-0

 السعر: 27 دوالرًا أمريكيًاً
اللغة: العربية

النوع: نسخة إلكترونية، نسخة ورقية

عدد الصفحات: 261

القيــاس: 17*24

تاريخ النرش: نوفمبر، 2006

النارش: مركز الخليج لألبحاث

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-424-85-9

 السعر: 27 دوالرات أمريكيةً
اللغة: العربية

النوع: نسخة إلكترونية، نسخة ورقية

عدد الصفحات: 322

القيــاس: 17*24

تاريخ النرش:  نوفمبر، 2005

الرئيسية  األنواع  ذلك  في  بما   ،2025 عام  حتى  العالمية  الطاقة  توقعات  التقرير  هذا  يعرض   
للطاقة وانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون التي ترافق استهالكها. وتقدم هذه التوقعات مصدرًا 
موضوعيًا ومحايدًا يمكن استخدامه في تحليل أوضاع أسواق الطاقة العالمية لتستفيد منها 
القرار  صنع  في  والمشاركون  المهنية  واالتحادات  والجمعيات  الدولية  والوكاالت  الحكومات 

والمتابعون لشؤون الطاقة. 
كما يرصد هذا التقرير باإلضافة إلى الطاقة العالمية واآلفاق االقتصادية، التوقعات اإلقليمية 
النقل،  وقطاع  والمنزلية  والتجارية  الصناعية  القطاعات  في  النهائيين  الطاقة  لمستهلكي 
وذلك بحسب استهالك النفط والغاز الطبيعي والفحم وغيرها. ويتناول التقرير أيضًا التوقعات 
المتجددة،  الطاقة  مصادر  من  وغيرهما  والمائية  النووية  والطاقة  الكهرباء  بأسواق  الخاصة 
والتوقعات الخاصة بانبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون. ويضم التقرير مجموعة من البيانات 

واالحصائيات والمالحق والمقارنات القّيمة لجميع المهتمين بشؤون الطاقة في العالم.

توقعات الطاقة العاملية 2005
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 أسواق األسهم الخليجية متر يف مرحلة حرجة

الكاتب: ايكارت ورتز

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-432-59-2

 السعر: 5 دوالرات أمريكيةً
اللغة: العربية

النوع: نسخة إلكترونية، نسخة ورقية

عدد الصفحات: 64

القيــاس: 15*21

تاريخ النرش: أبريل 2006

إن النظرة الخاطفة إلى أسواق األوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي تذّكر المرء 
بالطفرة المالية التي حدثت في الماضي وما تالها من إفالس وتصحيحات مؤلمة. ومن جهة 
أخرى، فإن هذا االزدهار لم ينشأ من فراغ، إذ إن أسعار النفط ال تزال في مستويات قياسية، وقد 
تمت إعادة مبالغ ضخمة من األموال المهاجرة بعد تداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر. 
وساعد هذا على تمويل االقتصادات التي تتجه نحو مزيد من التنويع، إذ نشأت صناعات جديدة 

في مجاالت العقارات والخدمات والبتروكيميائيات. 
وتقابلها  الخليجية  المالية  األوراق  أسواق  في  جرت  التي  التطورات  في  الدراسة  هذه  تبحث 
بسيناريوهات االزدهار ـ اإلفالس التي حدثت في الماضي على الساحة الدولية. وقد حدث بعض 
هذه الحاالت نتيجة اإلفراط في تقييمات األسهم مقابلة بقاعدتها االقتصادية األساسية )على 
المناخ في الكويت عام 1982، وفقاعة  المتحدة عام 1929، وسوق  الواليات  المثال حالة  سبيل 
أزمات نقدية  القرن العشرين(، بينما حدثت حاالت أخرى عقب  التقنيات في تسعينيات  سوق 
وما صاحبها من سحب “األموال المستثمرة” )في المكسيك وأمريكا الالتينية عام 1994، وآسيا 

عامي 1997 و1998(.
لالنهيار  االقتصادية  المضاعفات  مع  للتعامل  الالزمة  االستراتيجيات  الورقة  هذه  تناقش 
المحتمل ألسواق المال في دول مجلس التعاون، عبر عقد المقابالت واالهتمام بالخصوصيات 

االقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي. 

الكاتب: ناجي أبي عاد

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-432-06-1

السعر: 6 دوالرات أمريكية

اللغة: العربية

النوع:  نسخة ورقية، نسخة إلكترونية

عدد الصفحات: 115

القيــاس: 15*21

تاريخ النرش: سبتمبر 2006

 نحو مرشوع أورويب ـ خليجي لتطوير قطاع الغاز يف مجلس التعاون الخليجي
ينصب المشروع األوروبي - الخليجي على تشجيع إعطاء المزيد من االهتمام بالغاز في دول 
القدرة  المجلس، وعبر تعزيز  تربط بين دول  إنشاء شبكة غاز  الخليجي عبر  التعاون  مجلس 
التنافسية للغاز في األسواق، إلى جانب زيادة الصادرات إلى االتحاد األوروبي عبر خطوط األنابيب 

الرئيسية ومشاريع الغاز الطبيعي المسال.
والظروف  فيها  الغاز  استخدام  زيادة  يمكن  التي  للمجاالت  مفصاًل  تحلياًل  الدراسة  هذه  تقدم 
االقتصادية التي يمكن خاللها تشجيع القطاع الخاص على زيادة االعتماد على الغاز في مجلس 
النفطية  المشتقات  أو  الخام  النفط  األخرى، وخصوصًا  الوقود  أنواع  الخليجي بدالً من  التعاون 

الثقيلة.
أضف إلى ذلك أن خط أنابيب للتصدير يربط دول مجلس التعاون، وخصوصًا قطر، بأوروبا يمكن 
فنية  دراسة  أخيرًا  األوروبية  المفوضية  أعدت  وقد  أهمية كبيرة.  ذات  أهداف  يخدم مجموعة  أن 
لتقييم مسار مثل هذا الخط وجدواه وتكلفته، وهو أمر يتناوله مشروع هذه الدراسة على نحو 

مستفيض.



 الكاتب: إيكارت ورتز

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-424-48-4

 السعر: 7 دوالرات أمريكيةً
اللغة: العربية

النوع: نسخة ورقية، نسخة إلكترونية

عدد الصفحات: 67

القيــاس: 15*21

تاريخ النرش: فبراير 2005

دور الذهب يف العملة املوحدة لدول مجلس التعاون الخليجي

الوطنية  فعمالتها  كبير.  حد  إلى  األمريكي  الدوالر  على  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  تعتمد 
مرتبطة بالورقة الخضراء، كما أن مصدر الدخل الرئيسي لدول المجلس، وهو النفط، يتم تسعيره 

بالدوالر، وأغلبية االستثمارات الخارجية لدول المجلس هي بالدوالر أيضًا. 
الحسابات  فائض  من  الرغم  وعلى  بالذهب،  مدعومًا  ظل  األمريكي  الدوالر  أن  من  الرغم  وعلى 
الجارية خالل الفترة التي أعقبت انتهاء الحرب العالمية الثانية، فهو تحول منذ سبعينيات القرن 
العشرين إلى وعد ورقي ال يمكن االعتماد عليه. وقد يـنـذر هذا التطور بالذات بحدوث كارثة لدول 
مجلس التعاون الخليجي، األمر الذي يستدعي من هذه الدول العمل على تحقيق تنوع أقوى في 

احتياطياتها النقدية.
تتناول هذه الورقة بالرصد والتحليل الدور الذي ُيحتمل أن يضطلع به الذهب في مجال النقد، وذلك 
من خالل تحليل حاالت الفشل التي مر بها معيار الذهب )Gold Standard( على مدى تاريخ تطبيقه، 
إضافة إلى المقترح الذي تقدمت به ماليزيا من أجل اعتماد تداول الدينار الذهبي اإلسالمي. وتعرض 
إلى ميزات وفوائد  النظر من كثب  إلى  الخليجي  التعاون  يدعو دول مجلس  اقتراحًا  أيضًا  الورقة 
االعتماد على الذهب، إضافة إلى اعتماد “ثاني أسوأ” العمالت الورقية مقابلة بالدوالر األمريكي، مثل 
اليورو، وخصوصًا أن الذهب يفخر بسجل تاريخي مميز من حيث قدرته على حماية األصول المالية 

على مدى قرون متتالية.

 إقامة اتحاد نقدي ناجح يف دول مجلس التعاون: االستعدادات والخيارات

السياسية املستقبلية

الكاتب: إميلي روتلدج

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-424-24-7

 السعر: 3 دوالرات أمريكية
اللغة: العربية

النوع: نسخة إلكترونية، نسخة ورقية

عدد الصفحات: 23

القيــاس: 15*21

تاريخ النرش: يناير 2005

إن موعد تدشين اتحاد نقدي خاص بدول مجلس التعاون الخليجي المرتقب تنفيذه عام 2010 
يقترب بخطى متسارعة. ومن الواضح أن االتحاد النقدي لن يجسد رمزًا للوحدة السياسية لدول 
إلى منطقة  بالنسبة  اقتصادية جسيمة  المجلس فحسب، بل سيحمل في طياته تداعيات 
نمو ملموس  تحقيق  أمام  الباب  تفتح  ينطوي على مكامن  النقدي  فاالتحاد  برمتها؛  الخليج 
على صعيد المبادالت التجارية البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي ويساهم في دعم 

أسواق المال اإلقليمية، إضافة إلى توسيع حجم تدفق االستثمارات. 
غير أن مشروع إقامة اتحاد نقدي ناجح يستدعي العمل على توفير مجموعة من المتطلبات 

والشروط الضرورية وتفعيلها في أسرع وقت ممكن. 
تتناول هذه الورقة بالعرض والتحليل مجمل اإلجراءات والترتيبات اإلعدادية الواجب اتخاذها من 
قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تمهيد الطريق لالنتقال باتجاه تحقيق 
اتحاد نقدي متين. كما تسلط الورقة الضوء على الخيارات السياسية في مرحلة ما بعد بناء 
االتحاد النقدي الخليجي، التي من شأنها أن تؤثر بوضوح في قوة مسار وآفاق العملة الموحدة.



إقتصاد53

 الكاتب: إيكارت ورتز

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-424-48-4

 السعر: 7 دوالرات أمريكيةً
اللغة: العربية

النوع: نسخة ورقية، نسخة إلكترونية

عدد الصفحات: 67

القيــاس: 15*21

تاريخ النرش: فبراير 2005

الكاتب: إميلي روتلدج

االقتصاد السيايس للعالقات الدولية

الكاتب: روبرت غيلبين
9948-400-16-X :الرقم العاملي املتسلسل

 السعر: 29.66 دوالرًا أمريكيًاً
اللغة: العربية

النوع: نسخة ورقية، نسخة إلكترونية

عدد الصفحات: 558

القيــاس: 17*24

تاريخ النرش: يناير 2004

يعرض هذا الكتاب ما طرأ على النظام االقـتصادي بعد زوال نظام بريتون وودز المتعلق بتحرير التجارة، والعمالت 
المستقّرة، والترابط االقتصادي العالمي اآلخذ في االتساع. وهو يصّور الحمائية المنتشرة واالضطرابات التي طرأت 
الدولي  النظام  يرتكز  التي  أثرت في األسس  التي  المتنافرة  القومية  االقتصادية  المال والسياسات  على أسواق 
عليها. يشرح الكتاب كل هذا استنادًا إلى تزايد التكامل بين االقـتصاد األمريكي واالقتصاد الياباني، ويستقرئ 

المستقبل في فترة يعتمد فيها كثيرًا على هذه العالقة التي غالبًا ما اعتراها التوتر.
يعد هذا الكتاب مصدرًا قّيمًا للقارئ العام الذي ينشد معرفة التفاعل بين الواليات المتحدة وأوروبا الغربية، من 
مفاهيم  تطبيق  حول  غزيرة  معلومات  الكتاب  يقدم  ُأخرى.  جهة  من  الناشئة  االقتصادية  والقوى  واليابان  جهة، 

االقتصاد السياسي الدولي بصفة عاّمة على مجاالت محّددة، مثل التجارة والمال والمشاكل النقدية.
بين  الصدام  ونتائج  العصر حول طبيعة  تجّدد في هذا  الذي  النقاش  الكتاب في  عالوة على ذلك، يساهم هذا 
مبدأين متعارضين في الحياة االجتماعية، هما الدولة والسوق. فالتوتر المقترن بهذين األسلوبين المختلفين في 
تنظيم العالقات البشرية يؤثر تأثيرًا عميقًا في العالقات الدولية ويمثل المشكلة الرئيسية في دراسة االقتصاد 

السياسي. 



الكاتب: محمد رؤوف

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-434-81-1

 السعر: 15 دوالرًا أمريكيًاً
اللغة: العربية

النوع:  نسخة ورقية

عدد الصفحات: 170

القيــاس: 17*24

تاريخ النرش: يونيو 2008

األدوات االقتصادية يف السياسة البيئية: حالة دول مجلس التعاون الخليجي
يمكن لألدوات االقتصادية أن تؤدي دورًا مهمًا في معالجة المشكالت البيئية في دول مجلس 
االقتصادية  غير  األدوات  تبني  جرى  البيئة،  إدارة  أهداف  لتحقيق  وكوسيلة  الخليجي.  التعاون 
األدوات  تطبيق  تزايد  ومؤخرًا،  الخليج.  منطقة  فيها  بما  العالم،  أنحاء  جميع  في  )القانونية( 
االقتصادية في العديد من الدول بشقيها، المتقدمة والنامية. وتستخدم األدوات السياسية، مثل 
السيطرة والتحكم، واألدوات االقتصادية في مجاالت الحياة المختلفة. ولكن، في مجال البيئة الذي 
توجد فيه حاجة ملحة إلى استخدام هذين النوعين من األدوات، نجد أن دول الخليج قد اعتمدت 

على أدوات السيطرة فقط. 
لقد أثبتت التجربة أن مثل هذه المشكالت البيئية تعالج عادة باستخدام “مزيج من السياسات” 
وبرامج  االقتصادية  األدوات  إلى  باإلضافة  المختلفة،  والتحكم  السيطرة  أدوات  من  تتكون  التي 

التوعية. وهناك حاجة ماسة إلى هذا المزيج من السياسات لمعالجة قضايا بيئية متنوعة أيضًا. 
توضح هذه الورقة البحثية االختالف بين أدوات السيطرة والتحكم من جهة وبين األدوات االقتصادية 
نماذج ألدوات  البيئية، كما تطرح  السياسة  وإيجابياتها، ودورها في  أخرى، وسلبياتها  من جهة 
الخليجية  التشريعات  أيضًا  البحث  ويناقش  المنتقاة.  الدولية  التجارب  بعض  مع  اقتصادية 
واالتفاقيات البيئية المتعددة األطراف وعالقتها بوسائل السيطرة والتحكم واألدوات االقتصادية 
المستخدمة في معالجة المشكالت البيئية. وفي الختام، تقدم الورقة وصفًا للمتطلبات المسبقة 

الالزمة لتطبيق األدوات االقتصادية.

 تغري املناخ  يف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسياسات 
االستجابة

الكاتب: أسماء علي

الرقم العاملي املتسلسل: -9948-432

37-4
السعر:  7 دوالرات أمريكية

اللغة: العربية

النوع:  نسخة ورقية، نسخة 

إلكترونية
عدد الصفحات:  

القيــاس: 15*21

تاريخ النرش: يصدر قريبًا

استخدام  وتغير  األحفوري،  الوقود  حرق  وأهمها  البشرية،  األنشطة  أن  إلى  الدراسات  تشير 
األراضي مسؤولة عن انبعاث غازات االحتباس الحراري المسببة لظاهرة الدفيئة.وعلى الرغم 
من أن مساهمة دول الخليج في ظاهرة الدفيئة ال تتعدى 1 في المئة، إال أن نظمها البيئية 
الحيوي ستتأثر حتمًا بها، تعرض  الحية وتنوعها  الهشة وما تقدمه من خدمات، وكائناتها 
الدراسة أسباب تغير المناخ وآثاره، وُتجري تقويمًا بيئيًا لمشكلة تغير المناخ في دول  هذه 
في  ستتأثر  التي  البيئية  النظم  أهم  ضوء  وفي  العربية.  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 
والتكيف معها، وخطة  للتخفيف  المقترحة  بالسياسات  تم وضع مصفوفة  الخليج  منطقة 
للتوعية البيئية بهذه المشكلة. وقد أوصت الدراسة بتأليف لجنة موحدة من دول المجلس 
قد  التي  الدولية  والقرارات  التعاون،  مجلس  دول  في  المناخ  تغير  آثار  من  كل  لمتابعة 
المناخ  تغير  آثار  حول  والبحوث  الدراسات  وإجراء  المنطقة،  اقتصادات  على  سلبًا  تنعكس 
المناخ  تغير  بقضية  البيئية  التوعية  أهمية  البحث  وأكد  واالقتصادية.  واالجتماعية  البيئية 

وآثارها في المنطقة، وضرورة تدريب المتخصصين للتعامل معها.



بيئة55

 الكاتب: علي عبدالجليل

علي

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-434-77-3

 السعر: 13 دوالرًا أمريكيًاً
اللغة: العربية

النوع:  نسخة ورقية

عدد الصفحات: 128

القيــاس: 17*24

تاريخ النرش: مايو 2008

العمل البيئي يف منطقة الخليج العريب البدايات.. التحديات.. التطلعات
 تحتاج تجربة منطقة الخليج العربي في العمل البيئي، شأن أي تجربة اقتصادية أو إنسانية 
عامة، إلى الرصد والتوثيق، فضاًل عن المراجعة النقدية، للتعرف إلى مواطن التميز أو القصور 

فيها. 
تحاول هذه الدراسة االقتراب من قراءة هذه التجربة وإعادة صفحات التاريخ القريب لتقف على 
بدايات العمل البيئي، أو االهتمام بالبيئة على األقل، على المستويين الرسمي والجماهيري 

في منطقة الخليج العربي.
الدراسة  نطاق  تحديد  ثم  البيئي،  العمل  طبيعة  أولها  داللة،  من  أكثر  الدراسة  عنوان  ويثير 
الجغرافي في حدود منطقة الخليج العربي، إضافة إلى العودة إلى الوراء قلياًل لربط مسارات 
وإللقاء  الراهنة،  وتحدياته  الحاضر  ومساهمات  القريب  الماضي  ببدايات  القادم  المستقبل 

الضوء على بعض التطلعات التي يحتاج العمل البيئي في منطقة الخليج العربي إليها.
لذا، ترصد هذه القراءة بعض أهم اإلشكاليات البيئية التي تلوح في األفق وتظهر بوضوح في 
منطقة الخليج العربي، مع التأكيد أن هذه اإلشكاليات ال تخص منطقة الخليج وحدها بل هي 

موجودة بنسب مختلفة في الكثير من أرجاء العالم.
إن هذه الدراسة وهي تحتفي بتاريخ العمل البيئي في منطقة الخليج العربي فهي ال تعزل 
الجغرافيا  حركة  وربما جعلت  والمكان،  اإلنسان  أصابت  التي  الحاضر  تحوالت  التاريخ عن  هذا 
الرصد  على  القدرة  كثيرة  أحيان  في  تسبق  والحضارية  الطبيعية  بمقوماتها  البيئة  وحراك 
المعالم كان  نرسم هذه  لكي  لكْن  التحوالت.  والوقوف على معالم هذه  والتحليل  والجمع 
الجغرافيا  تحوالت  وبين  والزمان  التاريخ  بين حركة  لنقارب  البدايات  إلى جهود  العودة  علينا 

والمكان.



 الكاتب: السيد أحمد

مصطفى عمـر

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-432-49-5

 السعر: 4 دوالرًا أمريكيًاً
اللغة: العربية

النوع:  نسخة ورقية

عدد الصفحات: 81

القيــاس: 17*24

تاريخ النرش: فبراير، 2006

اتجاهات استخدام اإلنرتنت: بحث ميداين عىل عينة من رواد 
مقاهي اإلنرتنت يف إمارة الشارقة

إلى  قياسًا  وجيز  وقت  في  متطورة  اتصال  كوسيلة  نفسها  االنترنت  تقنية  فرضت  لقد   
التبادل جمعت في خصائصها  كثافة  على  القائمة  الشبكة  فهـذه  األخرى.  االتصال  وسائل 
الفنية كل خصائص الوسائل االتصالية األخرى من صحافة وإذاعة وتلفزيون وفيديو وسينما 
وهاتف .. إضافة إلى قدرتها على تمكين مستخدمها من ممارسة دور المتلقي للمعلومات 

والمرسل لها في الوقت ذاته.
هذا  ُيحِدثها  أن  المتوقع  من  والتي  التقنية،  هذه  أحدثتها  التي  اآلثار  فإن  أخرى،  جهة  من 
الخدمات  ازدياد  ومع  والدارسين.  للباحثين  خصبًا  مجاالً  شكلت  االتصال  عالم  في  التحول 
بالدراسة  جديرة  ومشكالت  وقضايا  موضوعات  تواترت  االنترنت،  شبكة  على  المتنوعة 

والفحص واالختبار.
وفي ضوء ما سبق، يجيء هذا البحث الذي يستهدف التعرف على االتجاهـات التي تقف وراء 
االستخدام  وبيئة  الديموغرافية  فخصائصهم  تحديدًا.  المقاهي  رواد  عند  االنترنت  استخدام 
وطبيعته ودوافعه أمور قد كشفت عن اتجاهاتهم بعد أن تم التعرف على عدتهم التقنية 

وعاداتهم اإلبحارية التي تنطوي على بعض المخاطر.
رواد  باستخدام  المتصلة  العلمية  الحقائق  بعض  عن  البحث  هذا  نتائج  كشفت  قد  كما 
تقدمـها  التي  الخدمات  إطار  في  وتباينت  دوافعهم  تعددت  والذين  لالنترنت،  المقاهي 
يعتبرها  التي  لحاجاتهم  وتلبية  تقريبًا،  األوقات  لرغباتهم في كل  إشباعًا  المقاهي، وذلك 

الرواد من أدق خصوصياتهم.

النارش: مركز الخليج لألبحاث

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-400-48-7

 السعر: 8 دوالرات أمريكيةً
اللغة: العربية

النوع:   نسخة إلكترونية

عدد الصفحات: 115

القيــاس: 17*24

تاريخ النرش: أغسطس 2006

واالستراتيجية  العسكرية  الموضوعات  من  عددًا  خليجية  ترجمات  من  العدد  هذا  يعالج 
العالمية، فيتناول موضوع الصين وملف الدفاع الصاروخي، وموضوع أسلحة الدمار الشامل 
في  الوقائية  العسكرية  والقوة  األطلسي،  ضفتي  بين  الغربية  العالقات  ومأزق  العراقية، 

استراتيجية األمن القومي األمريكية.

ترجامت خليجية العدد التاسع

ترجامت خليجية 



موضوعات متنوعة57

النارش: مركز الخليج لألبحاث

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-432-47-9

 السعر: 7 دوالرات أمريكية
اللغة: العربية

النوع:  نسخة إلكترونية

عدد الصفحات: 112

القيــاس: 17*24

تاريخ النرش: يوليو 2006

أوروبا  في  الوحدوية  التجربة  حول  مختلفة  دولية  تتناول موضوعات  متنوعة  أبحاث  مجموعة  العدد  هذا  يتضمن 
في ضوء التجربة الوحدوية األمريكية، وحول الدور العسكري األوروبي في الخارج، والتحوالت في السياسة الخارجية 

اليابانية، فضاًل عن موضوعات السيادة واألمن.

ترجامت خليجية العدد الثامن

النارش: مركز الخليج لألبحاث

الرقم العاملي املتسلسل: -9948-432

45-2
 السعر: 10 دوالرات أمريكيةً

اللغة: العربية

النوع: نسخة إلكترونية

عدد الصفحات: 160

القيــاس: 17*24

تاريخ النرش: يونيو 2006

يركز هذا العدد على عملية صنع القرار في الواليات المتحدة األمريكية؛ فيتناول من خالل مجموعة دراسات صادر 
الخارجية  السياسة  صنع  في  الدين  دور  قضايا  لندن،  في  االستراتيجية  للدراسات  الدولي  المعهد  عن  معظمها 

األمريكية، وأمن الطاقة األمريكية، وعوامل تحديد الوقت المناسب لشن الحروب، ومأزق أمريكا.

 ترجامت خليجية العددالسادس

النارش: مركز الخليج لألبحاث

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-432-46-0

 السعر: 8 دوالرات أمريكية
اللغة: العربية

النوع:  نسخة إلكترونية

عدد الصفحات: 117

القيــاس: 17*24

تاريخ النرش: يوليو 2006

أعد معظمها في  دراسات  اإليراني، فيعالج من خالل سلسلة  الملف  ترجمات خليجية على  العدد من  يركز هذا 
النووي  والملف  إيران  في  المحافظين  نفوذ  تزايد  أيضًا قضايا  لندن  في  االستراتيجية  للدراسات  الدولي  المعهد 

اإليراني، والوضع الداخلي اإليراني والخيارات اإليرانية بين اإلصالح والثورة.

ترجامت خليجية العدد السابع



 النارش: مركز الخليج لألبحاث
الرقم العاملي املتسلسل: 9948-424-81-6

 السعر: 8 دوالرات أمريكيةً
اللغة: العربية

النوع: نسخة إلكترونية

عدد الصفحات: 136

القيــاس: 17*24

تاريخ النرش: يونيو 2006

الدستور  أيضًا، كقضايا  العراقية  القضايا  بعض  خليجية في  ترجمات  العدد من  هذا  يبحث 
والمستقبل  العراق  في  والديمقراطية  التغيير  وقضايا  النفط  وقطاع  الموقت،  العراقي 

السياسي للعراق.

 ترجامت خليجية العدد الخامس

النارش: مركز الخليج لألبحاث يحتوي هذا العدد من ترجمات خليجية على مجموعة من األبحاث والمقاالت المتعلقة 
بالشؤون العراقية في مرحلة ما بعد الحرب، فتتناول المستقبل الديمقراطي للعراق 
االقتصادي،  والوضع  والفوضى،  السيادة  وقضايا  فيه،  العرقي   – الديني  والصراع 

ومستقبل العراق السياسي بوجه عام. 

 ترجامت خليجية العدد الرابع

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-424-82-4

 السعر: 9 دوالرات أمريكيةً
اللغة: العربية

النوع: نسخة إلكترونية

عدد الصفحات: 145

القيــاس: 17*24

تاريخ النرش: يونيو 2006

النارش: مركز الخليج لألبحاث

الرقم العاملي املتسلسل: 9948-424-53-0

السعر:  4 دوالرات أمريكية

اللغة: العربية

النوع:  نسخة ورقية، نسخة إلكترونية

عدد الصفحات: 62  

القيــاس: 17*24

تاريخ النرش: مايو 2005

وتحديات  العربي  اإلصالح  مؤتمر  لتغطية  خليجية  ترجمات  من  العدد  هذا  خصص 
الذي شكل منتدى للحوار وفرصة فريدة اللتقاء لفيف من صناع  األوروبية،  السياسة 
والمهتمين بشؤون  األكاديميين  الخبراء  والغربي ومن  العربي  العالمين  القرار من 
في  وآفاقه  اإلصالح  واقع  حيال  المتعددة  والرؤى  األفكار  وتبادل  للتدارس  المنطقة 

العالم العربي.
ونظرًا ألهمية هذا الموضوع والرتباطه بما تمر به الساحة العربية من إرهاصات التغيير، 
الخبراء واألطراف، قام  ـِـف  المقدمة من مختل األطروحات  وحرصًا على مواكبة مجمل 
ـِـد عن هذا المؤتمر من قبل باحثين  مركز الخليج لألبحاث برصد هذا التقرير الذي ُأع
الخبرة والدراية، وذلك لترجمته ونشره  متخصصين وأكاديميين مرموقين من ذوي 

وإتاحته للدارسين والمهتمين. 

اإلصالحات العربية وتحديات سياسات اإلتحاد األوريب






