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9 تقديم 

المثّلث الروسي: النظام االجتماعي، الجغرافيا السياسية، األيديولوجيا

)Andrey Fursov)              )Андрей Фурсов) أندريه فورسوف

15 ترجمة: عمر األيوبي 

17 ُبنى التاريخ الروسي ومتغيراته 

20 روسيا اإلقطاعية والقيصرية واالتحادية 

24 عودة إلى األمام! 

25 دور األيديولوجيا في زوال اإلمبراطورية الروسية واالتحاد السوفيتي  

28 الجغرافيا السياسية الروسية: الحاجة إلى أيديولوجيا 

30 أوجه الشبه في التاريخ الروسي 

35 األيديولوجيا حددت المستقبل 

المحافظون الجدد في الواليات المتحدة: تيار متجدد وتأثير مستمر

39 عبده مختار موسى 

41 من هم المحافظون الجـدد؟  

44 المحافظة الجديدة.. ِوْلُسونية جديدة 

44 انتقادات! 

47 المحافظون الجدد والشرق األوسط الكبير 

48 تأثير المحافظين الجدد 

50 الخاتمة 

الثقافة الروسية االستراتيجية والجيوبوليتيك

)Leonid Savin)              )Леонид Савин) ليونيد سافين

53 ترجمة: عادل إسماعيل 

54 منابع الفكر السياسي المعاصر في روسيا 

59 مراحل تطور استراتيجية السياسة الخارجية الروسية 

72 االستراتيجية الروسية في الشرق األوسط 

80 الخاتمة  

عالم النسيان الغريب للنزعة المحافظة األميركية

85 آدم غارفنكل (Adam Garfinkle(                ترجمة: عمر األيوبي 

87 تعريف النزعة األميركية المحافظة 

89 المزاج المحافظ؟ 

93 انهيار الحزبين 

101 الخاتمة 
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»النظرية السياسية الرابعة« والعالم اإلسامي.. الهيمنة الليبرالية والصوفية السياسية

103 ألكسندر دوغين (Alexander Dugin)               )Александр Дугин(               ترجمة: عادل إسماعيل 

106 ثالث نظريات سياسية في القرن العشرين 

109 النظرية السياسية الرابعة: نبذ الليبرالية؟ 

111 نهوض الحضارات: الغرب مقابل الجميع 

112 الُبعد الديني، االجتماعي- السياسي، و»النظرية السياسية الرابعة« 

114 تعددية كثرة الحضارات واالعتراف بتعدد األديان 

116 »النظرية السياسية الرابعة« والعالم اإلسالمي 

120 تقبل »النظرية السياسية الرابعة« في المذهب الشيعي 

122 ّنة  صورة اإلسالم السياسي الجديدة: السُّ

124 الصوفية السياسية 

126 الخاتمة 

ألكسندر دوغين ونظريته األوراسية في مرمى النقاد الغربيين

129 هيثم مزاحم 

130 أنطون بارباشين وحنا ثوبورن 

132 الجذور الروسية لألوراسية 

139 من هو دوغين، فيلسوف أم أيديولوجي؟ 

146 الجغرافيا السياسية بين ماكيندر ودوغين وبوتين 

154 دوغين أخطر األيديولوجيين على الكوكب  

155 مايكل ميلرمان ونقد النقد 

157 نقد ميلرمان للخلط بين المحافظة والفاشية 

158 الخاتمة 

األوراسية بين التحديات ومستقبل روسيا التوسعي

163 أحمد لطفي دهشان 

167 األوراسية التعريف واأليديولوجية والتاريخ 

172 الفلسفة األوراسية الجديدة: األعالم واألطروحات 

183 الكرملين واألوراسية.. أيديولوجية أم استراتيجية؟ 

191 موقف الكرملين من األيديولوجية األوراسية 

193 المشروع األوراسي.. أفكار ناقصة وتحديات متعددة 

197 المخاوف األمريكية من المشروع األوراسي 

199 االستراتيجيات في مواجهة المشروع األوراسي 

206 عوامل الخلل وسيناريوهات المستقبل  

211 الخاتمة 
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الكنيسة الروسية األرثوذكسية في موسكو وموقفها من النظرية السياسية الرابعة

215 فاليري كوروفين (Valery Korovin)               )Валерий Коровин(               ترجمة: عادل إسماعيل 

216 استنفاد الحداثة 

218 إصالح الكنيسة الروسية... تحديثها وتحوالتها 

223 الكنيسة الروسية و»النظرية الرابعة« 

228 موقف الكنيسة من االتجاهات السياسية الروسية وأوراسيا 

233 الكنيسة الروسية واألرثوذكسية العالمية 

237 انشقاق كنيسة كييف، وموقف بطريرك القسطنطينية من روسيا 

241 موقف األوراسيين من وحدة األرثوذكسية 

244 الخاتمة 

رؤية النظرية السياسية الرابعة لموقع العالمْين العربي واإلسامي

247 صوفيا ميتيلكينا (Sofia Metelkina)               )София Метелкина(             ترجمة: بابكر الوكيل 

249 النظريات السياسية الثالث وفرص تطبيق النظرية الرابعة  

249 النظرية السياسية الرابعة: االختالفات الجوهرية 

253 التناقضات الداخلية 

256 عالم مسلم يدعم فكرة تعدد األقطاب  

258 النظرية والتطبيق  

259 الخاتمة  

تحالف اإلساموية واألوراسية الجديدة.. الخطر األعظم

261 وائل صالح 

262 المكاسب الجيوسياسية واالستراتيجية للتحالف 

268 األسس الفكرية للتحالف الروسي التركي 

275 الخاتمة 

المسلمون الروس في جامعة األزهر خال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين

)Rinat Islamov)                    )Ринат Исламов) رينات إساموف

281  )Damir Mukhetdinov)                    )Дамир Мухетдинов) دامير مخيتدينوڤ

283 الهوية الدينية عبر التعليم 

285 التعليم في القاهرة وإسطنبول 

295 محاوالت تجديد  

299 عودة الدين والتقليد... واألوراسية 

300 الخاتمة  
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المرأة في روسيا المعاصرة: الدور والمكانة والتقاليد

303 أليسا سافينا (Alisa Savina)          )Алиса Савина(          ترجمة: عادل إسماعيل 

304 دور المرأة في المجتمع الروسي 

307 واقع المرأة الروسية 

310 تأثير األرثوذكسية 

313 التأثير اإلسالمي 

313 تغير وضع المرأة 

314 المرأة في سياق المقارنة 

316 اختالف اآلراء 

317 الجندر في فكر دوغين 

320 الخاتمة 

محافظة جديدة: تحرير اليمين من أرثوذكسية السوق الحرة

323 أورين كاس (Oren Cass(                    إعداد: وحدة الترجمة 

326 زلزال ترمب 

327 تأسيس التفكير 

331 تشريح الفشل 

335 نهج جديد 

341 ذاكرة الكتاب 

355 ببليوغرافيا 

363 المشاركون في الكتاب 
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