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   تطور عالقة حركات اإلسالم السياسي 

  بالبيئتني اإلقليمية والدولية

  
  تطّور عالقة حركات اإلسالم السياسي بالبيئتني اإلقليمية والدولية: الكتاب

  سامي اخلزندار:  املؤلف

  ٢٠٠٨/ األوىل: الطبعة

   ٧٦:عدد الصفحات

من منشورات مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية
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ر عالقة حركات اإلسالم السياسي تطو  

 بالبيئتين اإلقليمية والدولية

  

  

حصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من  جامعة مانشستر في بريطانيا ( سامي الخزندار:تأليف

م ، التي نظمتها أكاديمية القيادة الدولية في األم"القيادة الدولية"، واختير كمشارك ضمن دورة ١٩٩٥عام 

، وعمل مديراً للمركز العلمي للدراسات السياسية باألردن، ويعمل حالياً أستاذاً مساعداً ١٩٩٧المتحدة عام 

  .)للعلوم السياسية في جامعة آل البيت األردنية، كما شارك في العديد من المؤتمرات العربية والدولية

 األولى :الطبعة
 ٢٠٠٨:تاريخ النشر

  ٧٦:عدد الصفحات

 ركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجيةمن منشورات م

 صالملخّ
انتهاء الحرب الباردة وتبلور نظام دولي في ضوء المتغيرات والتطورات على الساحة الدولية بعد 

الحرب على " وبخاصة جديد، وبعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، والتطورات التي تبعتها،

، بكافة أطيافها، سالم السياسي والحركات التي تمثلهظاهرة اإل على  ، سلطت األضواء"اإلرهاب

  .وحظيت باهتمام متزايد في تفاعالت السياسات المحلية واإلقليمية والدولية

انطلقت بشكل خاص من رؤى ويالحظ أن معظم الدراسات التي ركزت على هذه الظاهرة وتناولتها، 

أما الدراسات المعاصرة لهذه . ومواقف القوى الدولية والغربية تجاه اإلسالم أو حركات هذه الظاهرة

فهي الحركات، والتي تنطلق من رؤيتها هي للمجال الخارجي وللقوى اإلقليمية والدولية وسياساتها، 

 العالقة بين هذه الحركات وبين البيئتين بحث وتحليل تطورومن هنا تركز هذه الدراسة على . نادرة
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اإلقليمية والدولية من خالل رؤيتها وبرامجها وسياساتها منذ أربعينيات القرن الماضي وحتى وقتنا 

 .الحاضر

   الكتابمحتويات

 مقدمة -

  مدخل نظري-

  تطور العالقة بين حركات اإلسالم السياسي والبيئة الخارجية-

 سالم السياسي على الساحة الدولية تحديات فاعلية حركات اإل-

  سمات عالقة حركات اإلسالم السياسي بالبيئة الخارجية-

  األطر النظرية للعالقات الدولية في منظومة حركات اإلسالم السياسي-
 الهوامش -
  نبذة عن المؤلف -


