




االفتتاحية

دراسة المستقبل

آراء المستقبل

تحليالت المستقبل

المحتويات

الجيوش:
لماذا يتم التركيز على القوات المسلحة في المنطقة العربية؟

مدير املركز

الوكالء:
التوظيف "المزدوج" للفاعلين من غير الدول في الصراعات عبر العالم

د. خالد حنفي عيل

ما هو مصير فكرة التكتالت اإلقليمية؟
أ. د. أحمد يوسف أحمد

هل انتكست الديمقراطية الليبرالية؟
د. بهاء الدين مكاوي

هل تستقر تركيا؟
د. نورسن اتيسوجلو جو�

ما هي المشكالت التي تواجه "النموذج التونسي"؟
أ. ك�ل بن يونس

تصدع أخالقي:
تداعيات انحدار لغة الحوار السياسي في االنتخابات األمريكية

د. صمويل جرين، وإيه جاي نولتي

تقهقر "داعش":
مؤشرات تصدر القاعدة المشهد المتطرف في العالم

صمويل ماريرو

Orderism
مالمح أولية أليديولوجية روسية تتحدى الديمقراطية الغربية 

رسحات شوبوأوجلو

توترات عرقية:
تصاعد احتجاجات األمريكيين السود في الواليات المتحدة

يرسا الرشقاوي

حرب الصور:
استراتيجيات التغطية اإلعالمية في الصراعات الالمتماثلة

د. ويليام جريش

المطلعون من الداخل:
تهديدات االختراق الداخلي للمؤسسات األمنية األمريكية 

حسام إبراهيم
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نقاش المستقبل08

كيف يفكر العالم الثاني؟

مكتبة المستقبل

صراع الغاز:
تحوالت محاور تحالفات الطاقة في شرق المتوسط

تامر بدوي

Outsourcing Reform
صعود أدوار الشركات االستشارية في المنطقة العربية

د. أحمد الصفتي، ومحمد السنويس

اختراق الخصوصية:
ز"  تفاقم التداعيات االجتماعية واألمنية لتطبيقات "الواقع الُمعزَّ

منى مصطفى محمد

الخطر القادم: 
السياسات االستباقية الروسية في مواجهة المقاتلين األجانب

نيكوالي كازانوف 

حكم الهاي:
مرحلة جديدة من الصراع في بحر الصين الجنوبي 

شهاب إنعام خان

قوى مؤثرة:
مساٍع أفريقية لتعزيز دور القارة في السياسة الدولية

سانتو وول شول

Multilatinas
فرص تمدد الشركات الالتينية على المستوى العالمي

كارلوس خوسيه جونزاليز

العولمة المهددة:
مستقبل التجارة العالمية في ظل تصاعد سخط المجتمعات الغربية

كارن أبوالخ¤ 

تحوالت عميقة:
سياسات أردوغان الداخلية والخارجية بعد فشل االنقالب 

مروة صبحي

عروض كتب:
ماذا يحدث في الشرق األوسط؟ - داخل صف خالفة "داعش" -  القوى الصاعدة

والمجتمعات الناشئة - النظام والصراع في المجال العام - فهم المرونة في المجال
االقتصادي االجتماعي - قصة كفاح أمريكا لتأمين المجال السيبراني
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