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املقدمة
بع��د م�ض��ي خم�س��ة ع�ش��ر عام� ًا عل��ى تركه لل�س��لطة عاد رئي���س ال��وزراء املاليزي الأ�س��بق مهاتري حممد �إىل رئا�س��ة
ال��وزراء م��ن جدي��د ،عق��ب االنتخاب��ات الت�ش��ريعية املاليزي��ة الت��ي تغل��ب فيه��ا ائت�لاف الأم��ل عل��ى حتال��ف اجلبه��ة
الوطني��ة ،وه��و املك��ون ال�سيا�س��ي ال��ذي كان ينتم��ي �إلي��ه مهات�ير حمم��د وحليف��ه احل��ايل �أن��ور �إبراهي��م ،وق��د �أعلن��ت
مفو�ضي��ة االنتخاب��ات �أن ائت�لاف الأم��ل ح�ص��ل عل��ى ( )113مقع��د ًا م��ن �أ�ص��ل مقاع��د الربمل��ان ال�ـ ( )222مقع��د ًا،
يف ح�ين ح�ص��ل حتال��ف اجلبه��ة الوطني��ة احلاك��م عل��ى ( )79مقع��د ًا ،وتوزع��ت بقي��ة املقاع��د عل��ى بقي��ة الأح��زاب
الأخرى.
يع��ود مهات�ير حمم��د ،الرج��ل الت�س��عيني� ،إىل رئا�س��ة ال��وزراء م��ن جدي��د ،يحم��ل ه��ذه املرة وعد ًا بت�س��ليم ال�س��لطة
خ�لال �س��نتني حلليف��ه �أن��ور �إبراهي��م ،عق��ب الرتتيب��ات القانوني��ة الت��ي تتطل��ب ع��ودة الرج��ل �إىل الربمل��ان �أو ًال بع��د
ا�س��تقالة �أح��د �أن�ص��اره و�إج��راء انتخاب��ات للمقع��د ال�ش��اغر ال��ذي �سيرت�ش��ح له �أن��ور �إبراهيم.
فم��ا �أ�س��باب ف��وز حتال��ف الأم��ل حدي��ث الت�ش��كل ،وخ�س��ارة حتال��ف اجلبه��ة الوطني��ة بع��د  6عق��ود م��ن احلك��م
امل�س��تمر؟ و�إىل �أي م��دي �س��ينجح احلليف��ان؛ مهات�ير و�أن��ور �إبراهي��م ،يف التواف��ق واال�س��تمرار يف احلك��م خ�لال
الف�ترة املقبل��ة؟

الرتكيبة الدميغرافية وال�سيا�سية املاليزية
ماليزي��ا ه��ي دول��ة فدرالي��ة ملكي��ة د�س��تورية ،تق��ع جن��وب �ش��رقي �آ�س��يا ،وتتك��ون م��ن ثالث ع�ش��رة والية ،ل��كل والية
�سلطانها اخلا�ص بها ،ولل�سالطني جمل�س خا�ص بهم ،يجري من خالله اختيار �سلطان مركزي كل خم�س �سنوات،
بالإ�ضافة �إىل ثالثة �أقاليم خارج �س��يطرة ال�س�لاطني ،وتتبع احلكومة املركزية ر�أ�س� ًا ،ومنها العا�صمة كواالملبور.
يبل��غ ع��دد �س��كان ماليزي��ا ثالث�ين ملي��ون ن�س��مة تقريب� ًا ،يتوزع��ون بني ثالث��ة �أعراق رئي�س��ية؛ وه��م :املالويون وهم
ال�س��كان الأ�صلي��ون ملاليزي��ا ،وي�ش��كلون ن�س��بة  %65تقريب � ًا ،يليه��م ال�صيني��ون والهن��ود ،وه��م الذي��ن قدم��وا �إىل
ماليزي��ا �إب��ان اال�س��تعمار الربيط��اين بطل��ب من��ه للعم��ل داخ��ل ماليزي��ا ،وي�ش��كل ال�صيني��ون ن�س��بة  %26تقريب� ًا ،يف
ح�ين ي�ش��كل الهن��ود ن�س��بة  %8تقريب� ًا ،وهناك عرقيات �أخ��رى �صغرية.
ويف ماليزي��ا �أك�ثر م��ن ع�ش��رين ديان��ة� ،أ�ش��هرها خم���س ديان��ات رئي�س��ية ،وي�ش��كل امل�س��لمون ن�س��بة  ،%61.3يليهم
البوذي��ون  ،%19.8ث��م الهندو���س  ،%6.3ث��م الكونفو�شيو�س��ية والطاوي��ة ،وينخ��رط ه ��ؤالء جميع � ًا يف ع��دد م��ن
الأح��زاب واملكون��ات ال�سيا�س��ية الت��ي ت�ش��كلت يف حتالف��ات �سيا�س��ية ك�برى �أهمه��ا:
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ـــ حتالف اجلبهة الوطنية
ي�ض��م حتال��ف اجلبه��ة الوطني��ة  14حزب� ًا �سيا�س��ي ًا �أبرزه��ا :ح��زب املنظم��ة الوطني��ة املالوي��ة املتح��دة ()UMNO

ال��ذي ُ�ش��كل عق��ب اال�س��تقالل ،وينخ��رط في��ه ع��دد م��ن القومي��ات املالوي��ة وال�صيني��ة والهندي��ة ،لك��ن الغالبي��ة في��ه
للمالوي��ة ،ويع��د احل��زب احلاك��م من��ذ اال�س��تقالل  ،1957و�إلي��ه ينتم��ي كل ر�ؤ�س��اء ال��وزراء ال��ذي تعاقب��وا على حكم
ماليزيا ،ومن بينهم مهاتري حممد ،الذي ا�ستقال منه عام  ،2006بعد مغادرته ال�سلطة بثالث �سنوات ،بالإ�ضافة
�إىل اجلمعي��ة ال�صيني��ة املاليزي��ة ،وح��زب امل�ؤمت��ر الهن��دي املالي��زي ،واحل��زب الإ�س�لامي ( )PASال��ذي خ��رج م��ن
التحال��ف الحق� ًا ودخ��ل االنتخاب��ات منفرد ًا.

ـــ ائتالف الأمل
وهو االئتالف الذي فاز بال�س��لطة م�ؤخر ًا ،ويتكون من �أربعة �أحزاب رئي�س��ة ،على ر�أ�س��ها حزب عدالة �ش��عب ،ذو
امليول الإ�س�لامي ،الذي ير�أ�س��ه �أنور �إبراهيم ،ثم حزب العمل الدميقراطي ،الذي يهيمن عليه ال�صينيون ،وحزب
الأمان��ة الوطني��ة املن�ش��ق ع��ن احل��زب الإ�س�لامي ،وه��و ح��زب منفت��ح �سيا�س��ي ًا �أك�ثر م��ن احل��زب الإ�س�لامي ،وحزب
وح��دة �أبن��اء الأر���ض الذي �أ�س�س��ه مهاتري حممد بعد ان�ش��قاقه من املنظمة الوطنية.

قطبا النه�ضة املاليزية مهاتري و�أنور �إبراهيم
تواىل على رئا�س��ة وزراء ماليزيا من بعد اال�س��تقالل عام � 1957إىل ما قبل فوز حتالف الأمل �س��تة ر�ؤ�س��اء ،يعد
مهات�ير حمم��د رابعه��م ،وق��د �أطل��ق علي��ه لق��ب (�أبو التحديث) ،ويع��د نائبه حينها �أن��ور �إبراهيم من �أ�ش��هر القيادات
ال�سيا�س��ية يف ماليزيا ،وكان لالثنني الن�صيب الأكرب يف نه�ضة ماليزيا وتقدمها.

ـــ مهاتري حممد
قب��ل �صع��ود مهات�ير حمم��د ،احلك��م (1981حت��ى  )2003ت��وىل وزارة التعلي��م ث��م وزارة ال�صناع��ة والتج��ارة،
الطبيب ال�سيا�س� ُّ�ي ،رئي�� َ�س ال��وزراء الوحيد الذي جاء �إىل املجل���س من
ونياب��ة رئا�س��ة ال��وزراء ،ويع��د مهات�ير حممد،
ُ
طبق��ة متو�س��طة ،وق��د حك��م ماليزي��ا اثن�ين وع�ش��رين عام� ًا ،وخ�لال هذه امل��دة ركز على ع��دد من امل�ش��اريع التنموية
واخلط��ط اال�س�تراتيجية الت��ي �أ�س��همت يف النه�ض��ة املاليزي��ة ،وانتق��ل مباليزي��ا من دول��ة تعتمد عل��ى الزراعة و�إنتاج
املطاط والق�صدير واملوز� ،إىل دولة �صناعية انخف�ض فيها معدل الفقر من � %52إىل  %5عام � ،2003أما دخل
الف��رد ال�س��نوي فارتف��ع م��ن  1200دوالر �إىل  10000دوالر ،وزاد ع��دد اجلامع��ات م��ن � 5إىل �أكرث من  400جامعة
ومعه��د علم��ي ،حكوم��ي وخا���ص ،وم��ن �أ�ش��هر اال�س�تراتيجيات الت��ي اعتم��د عليه��ا الرج��ل ا�س�تراتيجية  20-20الت��ي
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ت�سري على �ضوئها ماليزيا �إىل الآن ،با�ستثناء بع�ض االختالالت التي ح�صلت م�ؤخر ًا ،والتي عاد مهاتري حممد �إىل
ال�سلطة لإ�صالحها.

ـــ �أنور �إبراهيم
ول��د �أن��ور �إبراهي��م يف � 10أغ�سط���س�/آب  1947مبقاطع��ة بن�ين املاليزي��ة ،ودر���س عل��م االجتم��اع يف اجلامع��ة
املالوية ،ويف �أثناء درا�سته ن�شط �سيا�سي ًا واجتماعي ًا وثقافي ًا ،حتى �أ�صبح ممث ًال لل�شباب املاليزي يف الأمم املتحدة،
ث��م اخت�ير بعده��ا ع�ض��و ًا ل�ش��بكة امل�ست�ش��ارين ال�ش��باب للأم�ين الع��ام ل�ل�أمم املتح��دة ع��ام  ،1973وت��وىل بع��د ذل��ك
وزارة ال�ش��باب والريا�ض��ة ث��م وزارة التعلي��م ث��م وزارة املالي��ة ،ث��م ت��وىل نيابة رئي���س الوزراء م��ن � 1993إىل ،1998
ث��م ع��زل ب�س��بب خ�لاف ن�ش��ب بين��ه وب�ين مهات�ير حممد عل��ى طريق��ة �إدارة البالد خ�لال الأزمة املالي��ة التي �ضربت
دول �ش��رق �آ�س��يا عام  ،1997و�س��جن على �إثرها بتهم الف�س��اد وال�ش��ذوذ ،حيث ق�ضى �س��ت �س��نوات يف ال�س��جن �إىل
�أن بر�أته املحكمة يف �س��بتمرب�/أيلول  ،2004ليعود بعدها �إىل العمل ال�سيا�س��ي وبقوة بعد انتهاء فرتة احلظر ،لكن
التهمة عادت مرة �أخرى يف فرباير�/ش��باط  ،2015و�أيدت املحكمة العليا احلكم ب�س��جنه خم���س �س��نوات ،ورف�ضت
طعن� ًا �ض��د �إدانت��ه م��ن قب��ل حمكم��ة �أخ��رى� ،إىل �أن �أفرج عن��ه يف  16مايو�/أي��ار  ،2018عقب االنتخاب��ات املاليزية.
ويع��د �أن��ور �إبراهي��م �صاح��ب خ�برة �سيا�س��ية عريق��ة ،و�ش��خ�صية كاريزمي��ة جامع��ة ،وه��و الرج��ل الأول يف �ش��رق
�آ�س��يا ح�س��ب ت�صني��ف جمل��ة (نيوزي��وك) ،فه��و �إذ ًا رق��م �صع��ب داخ��ل املعادل��ة ال�سيا�س��ية ،و�صاح��ب �ش��عبية كب�يرة يف
�أو�س��اط العرقي��ات املتعددة.

الأ�سباب الرئي�سية لفوز ائتالف الأمل
يف العا�ش��ر م��ن مايو�/أي��ار  2018ع��اد مهات�ير حمم��د �إىل ال�س��لطة الت��ي غادره��ا طواعي��ة ع��ام  ،2003حمم��و ًال
هذه املرة على �أكتاف املعار�ضة الذين �شكل معهم ائتالف الأمل املكون من �أربعة �أحزاب رئي�سية ،لي�سقط حتالف
اجلبهة الوطنية الذي خ�س��ر حا�ضنته ال�ش��عبية (املالويني) ،ومما ال �ش��ك فيه �أن هناك �أ�س��باب ًا رئي�س��ية لهذا الفوز،
منها ما يتعلق برتتيب املعار�ضة نف�س��ها ملواجهة حتالف اجلبهة الوطنية ،ومنها ما يتعلق ب�أخطاء ارتكبتها اجلبهة
الوطنية بزعامة رئي���س الوزراء ال�س��ابق جنيب عبد الرزاق ،ومن �أبرز تلك الأ�س��باب:
 .1ال�س��معة ال�س��ابقة عن��د املاليزي�ين لقي��ادة حتال��ف الأم��ل ،والنجاح ال�س��ابق لأفراده قبل ت�ش��كيل التحالف ،وعلى
ر�أ�سهم مهاتري حممد رئي�س الوزراء الأ�سبق ،و�أنور �إبراهيم نائب رئي�س الوزراء الأ�سبق ،وال�سيدة وان عزيزة وان
�إ�سماعيل زوجة �أنور �إبراهيم املر�أة احلديدية واملنا�ضلة ال�سيا�سية التي خلفت زوجها يف العمل ال�سيا�سي؛ فبوجود
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هذه ال�ش��خ�صيات ال�سيا�س��ية الثقيلة اكت�س��ب ائتالف الأمل حا�ضنة �ش��عبية ا�س��تطاعت �أن ت�س��قط اجلبهة الوطنية
احلاكمة.
 .2انح��راف جني��ب عب��د ال��رزاق وحكومت��ه ع��ن ا�س�تراتيجية  20-20الت��ي ر�س��مها مهات�ير حمم��د ملاليزي��ا،
وتورطه��م يف ق�ضاي��ا ف�س��اد ال ت��زال ره��ن التحقي��ق ،وتورطه��م كذل��ك يف قرو���ض �أجنبي��ة و�صفقات ف�س��اد طفت على
ال�س��طح و�أث��رت يف الو�ض��ع االقت�ص��ادي للماليزي�ين.
كل هذا �سحب الب�ساط من اجلبهة الوطنية مل�صلحة ائتالف الأمل.

التحديات �أمام احلكومة اجلديدة
ال �ش��ك �أن الرتك��ة الت��ي خلفته��ا احلكوم��ة ال�س��ابقة ثقيل��ة ،وه��ذا يتطل��ب م��ن احلكوم��ة اجلدي��دة جه��د ًا م�ضاعف� ًا
لإ�صالح االختالالت التي وقعت فيها احلكومة ال�سابقة ،وجتاوز التحديات الكبرية� ،سواء تلك التي تتعلق بامللفات
الداخلي��ة �أو الأخ��رى ذات االرتباط اخلارجي.

ـــ التحديات الداخلية:
 .1التحدي��ات االقت�صادية:وتكم��ن يف ت�س��وية الأو�ض��اع املعي�ش��ية للمواطن�ين ،واحل��د م��ن ال�ضرائ��ب يف ال�س��لع
واخلدم��ات ،وفت��ح ملف��ات الف�س��اد الداخلي��ة واخلارجي��ة ،والتحقي��ق يف �ش��به الف�س��اد امل��ايل التي طفت على ال�س��طح
يف عه��د احلكوم��ة ال�س��ابقة ،ومنه��ا الق�ضاي��ا املالي��ة املتعلق��ة ب�صن��دوق التنمي��ة املالي��زي ،وم��رور بع���ض م��ن �أم��وال
ال�صن��دوق �إىل احل�س��اب ال�ش��خ�صي لرئي���س ال��وزراء ال�س��ابق ،كذل��ك م��ا يتعل��ق بالقرو���ض الأجنبية الت��ي اقرت�ضتها
احلكوم��ة ال�س��ابقة و�أخفق��ت يف ت�س��يريها عل��ى الوج��ه املطل��وب ،وغريه��ا م��ن امللف��ات الت��ي تتطلب حتقيق� ًا جاد ًا من
احلكوم��ة احلالية.
 .2حت��دي الأقلي��ات ،وخ�صو�ص� ًا الأقليت�ين امل�س��يحية وال�صيني��ة؛ حي��ث ي�ش��كل امل�س��يحيون ن�س��بة كب�يرة يف والي��ة
كوت�شينغ ،عا�صمة والية �ساراواك ،التي يبلغ �سكانها مليون ًا ون�صف املليون ن�سمة تقريب ًا� ،أغلبهم م�سيحيون ،وتتمتع
ب�ثروات طبيعي��ة كب�يرة يف ح�ين �أن ن�صيبه��ا يف التنمي��ة قلي��ل ،وه��ذا و َّل��د حال��ة م��ن ال�س��خط والرغب��ة عن��د البع���ض
يف االنف�ص��ال ،وم��ن التحدي��ات �أي�ض� ًا حت��دي الأقلي��ة ال�صيني��ة املاليزي��ة الت��ي ح�ص��دت �أك�ثر م��ن �أربع�ين مقع��د ًا يف
االنتخاب��ات الربملاني��ة الأخ�يرة ،وله��ا ح�ض��ور اقت�ص��ادي وا�س��ع ،وح�ض��ور �سيا�س��ي يف التحالفني الرئي�س��يني.
 .3حت��دي حري��ة التعب�ير الت��ي تعر�ض��ت لن��وع م��ن الت�ضيي��ق ،حي��ث عم��دت احلكوم��ة ال�س��ابقة �إىل �س��ن القوان�ين
التي حتد من حرية التعبري وا�س��تجواب ال�صحفيني وال�سيا�س��يني والتحقيق معهم ،وكان مهاتري حممد نف�س��ه �أحد
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�ضحاي��ا ه��ذه القوان�ين ،وخ�صو�ص� ًا قان��ون مكافح��ة الأخب��ار املزيف��ة ،ال��ذي ا�س��تخدم �أدا ًة لقم��ع �أ�صح��اب الأ�ص��وات
احلرة ،وا�س�تُج ِوب على �إثره مهاتري حممد؛ �إذ اتُّهم بن�ش��ر �أخبار كاذبة حول تعمد منعه من الرت�ش��ح لالنتخابات،
والعجيب يف الأمر �أن مهاتري حممد ال يزال م�صر ًا على بقاء هذا القانون ،حيث قال �إنه يحتاج فقط �إىل «تعريف
�س��ليم مل��ا ين��درج حت��ت تو�صي��ف الأخب��ار الزائفة حتى يعرف العامة وو�س��ائل الإعالم بو�ض��وح ما هو مزيف».

ـــ التحديات اخلارجية:
يع��د مهات�ير حمم��د م��ن القي��ادات الب��ارزة الت��ي �أدارت ظهره��ا للغ��رب من��ذ وق��ت مبك��ر وتوج��ه �ص��وب ال�ش��رق،
ورف���ض االقرتا���ض م��ن ال�صن��دوق ال��دويل؛ لأن��ه يرى يف ذلك ارتهان ًا ل�سيا�س��ته ،وتقيد ًا ب�ش��روطه ،ي�ضاف �إىل ذلك
انتق��اده ال�لاذع للغ��رب ،م��ع مواقفه القوية من الق�ضايا العادلة يف العامل ،و�أولها ق�ضية ال�ش��عب الفل�س��طيني ،ورمبا
عالق��ة �أن��ور �إبراهي��م بالغرب �أقل ت�ش��نج ًا م��ن عالقة مهاتري.
كم��ا �أن هن��اك قرو�ض� ًا وهب��ات م��ن حكوم��ات متع��ددة و�ش��ركات خمتلفة� ،أ�ش��هرها �ش��ركة اال�س��تثمارات البرتولية
الدولي��ة (�آيبي��ك) الإماراتي��ة لال�س��تثمارات النفطي��ة ،وه��ذا يتطل��ب م��ن احلكوم��ة اجلدي��دة حتدي��د �آلي��ات وطني��ة
وا�ضح��ة لقب��ول مث��ل ه��ذه الأم��ور �أو رف�ضه��ا وكيفية ت�س��يريها.

ال�سيناريوهات املتوقعة النتقال ال�سلطة
هن��اك ع��دد م��ن ال�س��يناريوهات املتوقع��ة للمرحل��ة القادم��ة ،وخ�صو�ص� ًا م��ا يتعلق بنقل ال�س��لطة الت��ي وعد مهاتري
حممد بت�سليمها حلليفه الرئي�سي يف االنتخابات� ،أنور �إبراهيم ،يف مدة �أق�صاها �سنتان

ال�سيناريو الأول :ت�سليم ال�سلطة لأنور �إبراهيم
توحي �أغلب امل�ؤ�ش��رات ب�أن رئا�س��ة الوزراء �س��تنتقل خالل ال�س��نتني القادمتني ،ورمبا �أقل من هذه املدة� ،إىل �أنور
�إبراهيم ،ح�سب الرتتيبات والإجراءات ال�سيا�سية والقانونية املعمول بها ،والتي تتطلب �أو ًال عودته �إىل الربملان بعد
ا�ستقالة �أحد الأع�ضاء و�إجراء انتخابات للمقعد ال�شاغر ت�ضمن فوز �أنور �إبراهيم به ،وهذا هو ال�سيناريو الراجح
نتيجة للعوامل التالية:
 .1قرار العفو الذي �صدر بحق �أنور �إبراهيم وخروجه من ال�سجن.

� .2ش��عبية الرج��ل الوا�س��عة يف املي��دان ،الت��ي كان له��ا دور كب�ير يف ع��ودة مهاتري حممد �إىل ال�س��لطة ،حيث ح�صل
حزبه على ( )48مقعد ًا ،يف حني ح�صل حزب مهاتري حممد على ( )12مقعد ًا فقط.
 .3مظلومي��ة الرج��ل وبراءت��ه م��ن كل الته��م املوجه��ة �إلي��ه ،الت��ي يراه��ا �أن�ص��اره تهم� ًا كيدي��ة و�أبطلته��ا املحكم��ة
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االنتخابات الماليزية
وسيناريوهات المرحلة القادمة

تقدير موقف

م�ؤخر ًا .
 .4تعيني زوجته نائبة لرئي�س الوزراء.

 .5رغب��ة مهات�ير يف التخل��ي ع��ن ال�س��لطة الت��ي تركه��ا من��ذ م��دة وع��اد �إليه��ا ا�ضط��رار ًا ،ح�س��ب و�صف��ه ،وثقت��ه ب�أن
خ�ير خلف له ه��و �أنور �إبراهيم.

ال�سيناريو الثاين :ا�ستمرار مهاتري حممد
هن��اك �س��يناريو �آخ��ر �أق��ل احتم��ا ًال ،ي�ش�ير �إىل ا�س��تمرار ال�س��لطة بي��د مهات�ير حمم��د ،وع��دم نقله��ا لأن��ور �إبراهيم
خ�لال امل��دة املح��ددة ،وع��ودة مهات�ير م��رة �أخ��رى �إىل ح��زب ()UMNO؛ لأن��ه بيت��ه الأول ،وه��و �أك�بر و�أق��دم ح��زب
ماليزي ،وفيه يقع التكتل الكبري للمالوية ،ي�س��بق هذا �إق�صاء وحماكمة رئي���س الوزراء ال�س��ابق جنيب عبد الرزاق
لأن��ه العائ��ق الوحي��د �أمام��ه ،ومم��ا ي�ؤي��د ه��ذا ال�س��يناريو:
 .1رغب��ة مهات�ير يف ت�س��ويق النه�ض��ة املاليزي��ة با�س��مه فق��ط ،و�إق�ص��اء �أي حلي��ف يلم��ع جنم��ه يف �س��ماء ال�سيا�س��ة
املاليزي��ة ،وه��ذا ما يف�س��ر الته��م التي تعر�ض لها �أن��ور �إبراهيم.
 .2معار�ض��ة �أن��ور �إبراهي��م املبك��رة لقان��ون (التميي��ز الإيجاب��ي) ال��ذي تبن��اه مهات�ير حمم��د ،وال��ذي يق�ض��ي
بتخ�صي���ص ن�س��بة م��ن امليزاني��ة مل�صلح��ة املالوي�ين يف االقت�صاد والتعلي��م؛ لأنهم �أ�صحاب البل��د الأ�صليون ،يف حني
ين��ادي �أن��ور �إبراهي��م ب�س��ن قان��ون ي�ضمن م�س��اعدة الفقراء بغ�ض النظر عن عرقه��م ،وهذا بطبيعة احلال قد يدفع
املالوي�ين للدف��ع نح��و �إعاق��ة انتقال ال�س��لطة.
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مرك��ز م�س��تقل غ�ير ربح��يُ ،ي ِع� ّد الأبح��اث العلمي��ة وامل�س��تقبلية ،وي�س��اهم يف �صناع��ة الوعي وتعزيزه و�إ�ش��اعته
م��ن خ�لال �إقام��ة الفعالي��ات والن��دوات ون�ش��رها ع�بر تكنولوجي��ا االت�صال� ،إ�س��هام ًا من��ه يف �صناعة الوع��ي وتعزيزه
و�إث��راء التفك�ير املبني على منهج علمي �س��ليم

الر�سالة
امل�ساهمة يف رفع م�ستوى الوعي الفكري ،وتنمية التفكري اال�سرتاتيجي يف املجتمعات العربية

الأهداف
الإ�سهام يف ن�شر الوعي الثقايف.
قيا�س الر�أي العام �إقليمي ًا ودولي ًا جتاه ق�ضايا حمددة.
الت�أ�صيل العلمي للق�ضايا ال�سيا�سية امل�ستجدة.
مواكبة املتغريات العاملية والعربية ،من خالل �إعداد الأبحاث وتقدمي اال�ست�شارات.

الو�سائل
�إعداد الدرا�سات والأبحاث واال�ست�شارات والتقارير وفق منهجية علمية.
التوا�صل والتن�سيق مع املراكز وامل�ؤ�س�سات البحثية العربية والعاملية.
تناول ق�ضايا التيارات الفكرية املتنوعة مبا ي�ؤ�صل ل�ضروريات التعاي�ش ال�سلمي ،وامل�شاركة الفاعلة.
�إقامة امل�ؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�ش.
رعاية ال�شباب الباحثني املتميزين.

جماالت العمل
تتنوع جماالت العمل يف املركز وت�شمل ما يلي:

 .1الأبحاث والدرا�سات:
حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى �إع��داد الدرا�س��ات والأبح��اث وف��ق املنهجي��ة العلمي��ة يف جم��االت تخ�ص���ص املرك��ز،
وهي:
 الدرا�سات ال�سيا�سية. الدرا�سات املتخ�ص�صة يف التيارات الإ�سالمية والفكرية.الدرا�سات احل�ضارية والتنموية. -درا�سات الفكر الإ�سالمي.

 .2اال�ست�شارات وقيا�س الر�أي:
ي�س��عى املرك��ز لتق��دمي اال�ست�ش��ارات واحلل��ول يف جم��االت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�س��مية والأهلي��ة ،وذل��ك
م��ن خ�لال قيا���س ال��ر�أي الع��ام جت��اه الق�ضايا الفكري��ة والأح��داث ال�سيا�س��ية واالجتماعية ،بالتعاون م��ع كادر علمي
ُم�ترف و ُمتع� ِّ�دد املهارات.

 .3الن�شر:
ي�سهم املركز يف ن�شر الدرا�سات والأبحاث عرب و�سائل الن�شر املتنوعة.

