العيـــن بصيـــــرة
مثلث التجاهل:النفط والتنمية والديمقراطية

الطبعة الثانية
مضاف إليها اصدارات 1122و 1121والمقابالت

الدكتور علي خليفة الكواري

الناشر :منتدى المعارف ,بيروت -لبنان

الدوحــة  :مارس 3771

هاتف 776977016900

rabih@almaarefforum.com.lb

الفهــــــرس

تقديم  :الطبعة الثانية .....................
تقديم  :الطابعة األولى ....................
قرأة في الطبعة أألولى من كتاب العين بصيرة ...يقلم شمه شاهين الكواري
القسم األول  :المشهد العـام
 - 7-7مقدمة كتاب الشعب يريد اإلصالح في قطر  ...أيضا ً 3773 (.........
 3-7مقدمة كتاب "اقتالع الجذور"  ...بأألشتراك مع الدكتور علي الزميع)3773(...
 - 1-7رؤية قطر وإستراتيجيتها من منظور اإلصالح ) 3773 (...............
4-7

– حالة الديمقراطية في قطر ) 3777 (.......................................

 -5-7الطفرة النفطية الثالثة )3779(.............................................
 -9-7نحو مفهوم جامع مع أجل االنتقال إلى الديمقراطية) 3770 (...............
 -0-7مشروع اصالح جذري في اقطار مجلس التعاون ) 3774 (................
 -9-7توصيف العالقة بين السلطة والمجتمع وسبل تصحيحها ) 3774 (.........
 6-7آفاق التنمية في أقطــار مجلس التعاون ) 7669 (............................
 77-7مسيرة مجلس التعاون في مجال االستثمار ) 7696 (.........................
 77-7إستراتيجية وكالة الطاقة الدولية ) 7696 ( ..................................
القسم الثاني  :وجهات النظـر
 – 7-3االنتقال للديمقراطية في الدول العربية) 3773 (........................
 – 3-3الديمقراطية طريق اإلتحاد واألمن والتنمية مقاصده) 3773 (.........
 – 1-3اإلصالح الجذري هو مدخل التنمية الحميدة) 3777 (...................

 - 4-3مثلث الفرص والتحديات  :النفط والتنمية واإلصالح) 3777 (..........
 - 5-3أبعاد السياسة األمريكية وتحدياتها  :حالة مجلس التعاون)3777 (.....
 - 9-3أحــرام على بالبله الدوح )3777 (........................................
 -0-3الخلل السكاني إعتداء على حقوق المواطن ) 3779 (.....................
 -9-3الديمقراطية طوق النجاة ) 3777 (..........................................
 -6-3دستــور ياجماعة ) 3777 (..................................................
 -77-3في حب البحرين  :المدخل اإلستراتيجي لإلنتقال ) 3777 (..............
 -77-3العوامل الخارجية والتحول الديمقراطي في البلدان العربية) 7664 (....
 -73-3أما حــان وقت النظر في المستقبل بعد ؟ ) 7667 (.......................
 -71-3نحو دور عربي أهلي معني بحل أزمة الخليج) 7667 (...................
 -74-3النفط  ..والحكومات العربية  ..والخيار السهل الممتنع) 7696 (.........
القسم الثالث  :مقابالت
 – 7-1مقابلة حول كتاب الشعب يريد اإلصالح  ...مع أألستاذة جنان أمين ( ) 3773
 – 3-1مقابلة عامة مع مجلة المستقبل العربي  ...أ.د امحمد مالكي

( ) 3777

القسم الرابع ُ :مبــادرات
 – 7-4مشروع المدرسة العربية للبحوث والدراسات) 3779 (......................
 – 3-4مشروع صناديق العون القانوني الفلسطيني ) 3773 (.......................
 – 1-4لنضيء شمعة من أجل لبنان ) 3777 (.........................................
 – 4-4مشروع لتعزيز المساعي الديمقراطية في البلدان العربية) 7663 (..........
 – 5-4وثيقة تأسيس الجماعة األهلية لتعزيز التضامن العربي ) 7699 (............
القسم الخامس  :كلمـات وخواطـر
 7-5شكرا تونس)3773(................................................................

 3-5خلدون النقيب  :المفكر والباحث والكاتب)3777(.................................
 1-5بشائر تونس  :تحركات الشارع العربي من أجل الديمقراطية)3777(...........
 4-5رحم هللا ناصر المسند) 3770 (.....................................................
 5-5خير الدين حسيب ) 3779 (.........................................................
 9-5حلم ذات ليلة ) 3775 (.............................................................
 0-5عدت من أقصر رحلة إلى البحرين) 3774 (.......................................
 9-5وكان وداعا ً مع يوسف الشيراوي) 3774 (........................................
6-5الحاج جار هللا عمر  ....كما عرفته) 3771 (.......................................
 77-5أحمد خليفة السويدي  ...الرجل واألخ والصديق ) 3777 (........................

القسم السادس
مذكرات
 1-6انطباعات الذاكرة  :القسم أألول  :صور في ذاكرة الطفولة
المالحـــق
ملحق ( أ ) تعريف وملخص نشاطات منتدى التنمية.
ملحق ( ب ) تعريف وملخص نشاطات مشروع دراسات الديمقراطية.
ملحق ( ج ) صندوق تعزيز الجهود األهلية إليقاف الحرب العراقية – اإليرانية.
ملحق ( د ) الجماعة األهلية لتعزيز جهود إيقاف الحرب العراقية – اإليرانية  :اجتماع جنيف فبراير .7690
ملحق ( هـ ) الجماعة األهلية لتعزيز جهود إيقاف الحرب العراقية – اإليرانية  :اجتماع االسماعيلية أبريل .7690

ملحق ( و ) وثيقة تأسيس لجنة قطر األهلية لمساندة االنتفاضة الفلسطينية.
ملحق ( ز ) كتب للمؤلف باللغة العربية

