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املقدمة
يشــهد العديــد مــن مــدن الســودان احتجاجــات غيــر مســبوقة منــذ 19 ديســمبر/
كانــون األول املاضــي، بــدأت مدفوعــة بتدهــور األحــوال املعيشــية، لكــن شــعاراتها 
ســرعان مــا تطــورت إلــى املطالبــة بإســقاط نظــام الرئيــس عمــر البشــير، ويصفهــا 
مؤيدوهــا بالثــورة، حيــث دخلــت االحتجاجــات مســاراً تصاعديــاً )1 ينايــر/ كانــون 
ــر(،  ــة للتغيي ــة بـ)اجلبهــة الوطني ــد قــوى سياســية متمثل األول اجلــاري( بعــد تأيي
املكونــة مــن 22 حزبــاً وحركــة، ملطالــب املتظاهريــن، وأعلــن مــا كان منهــا منضويــاً 

يف احلكومــة االنســحاب منهــا.

باملقابــل أعلــن احلــزب احلاكــم واحلكومــة الســودانية تفهمهمــا ملطالب احملتجني 
إلــى  املعارضــة  داعيــة  اقتصاديــة،  بإصالحــات  احلكومــة  ووعــدت  املعيشــية، 

التفاعــل اإليجابــي والتوقــف عــن املغامــرات غيــر احملســوبة.

وخــالل حكمــه املمتــد علــى ثالثــني عامــاً متكــن نظــام الرئيــس عمــر البشــير مــن 
مواجهــة العديــد مــن التحديــات، متمثلــة بحــروب داخليــة واحتجاجــات ســلمية، 
وحصــار اقتصــادي وسياســي بزعامــة الواليــات املتحــدة األمريكيــة، فهــل يتمكــن 

نظــام البشــير مــن احتــواء هــذه التظاهــرات أم أنهــا ليســت كســابقاتها؟ 

يســتعرض تقديــر املوقــف أســباب االحتجاجــات وأهــداف احملتجــني، وموقــف 
القــوى الفاعلــة احملليــة والدوليــة، واستشــراف املــآالت.

سياقات االحتجاجات
بعــد يومــني فقــط مــن زيــارة الرئيــس الســوداني عمــر البشــير لرئيــس النظــام 
الســوري بشــار األســد يف دمشــق، وعلــى نحــو مفاجــئ اندلعــت موجــة احتجاجــات 
يف مــدن ســودانية؛ بســبب النــدرة والغــالء يف اخلبــز واملــواد الغذائيــة واملشــتقات 
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ــدأت شــرارتها  ــة واخلدمــات العامــة، ابت ــة الوطني ــة، وتدهــور ســعر العمل النفطي
مــن مدينــة عطبــرة الشــمالية، وانضمــت لهــا مــدن أخــرى تعــد حاضنــة للحــزب 
احلاكــم وصــوالً إلــى العاصمــة اخلرطــوم، وقــد تفــاوت حجــم مشــاركة املواطنــني 
فيهــا مــن منطقــة ألخــرى ومــن يــوم آلخــر أيضــاً، وقد تســببت االحتجاجــات بحرق 

عــدد مــن املكاتــب احلكوميــة وبعــض مقــار احلــزب احلاكــم )املؤمتــر الوطنــي(.

ويف الوقــت الــذي أعلنــت فيــه اجلهــات الرســمية أن مــن حق املواطنــني التظاهر، 
وأقــرت بتفهمهــا ألســبابه، فقــد تعاملــت القــوات األمنيــة معهــا بحــزم، حيث اعتقل 
جهــاز األمــن يف األســبوع األول نحــو عشــرة مــن قيــادات حتالَفــي املعارضــة: 
)نــداء الســودان( و)اإلجمــاع الوطنــي(، وقــد طالــت حمــالت االعتقــال أيضــاً بعض 
النشــطاء وقــادة أحــزاب املعارضــة يف الواليــات، وعرضــت األجهــزة األمنيــة بعــض 
ــردة،  ــة حلــركات متم ــة تابع ــا تخريبي ــا خالي ــة ضبطه األدوات العســكرية، مدعي

مدعومــة مــن االحتــالل اإلســرائيلي وقــوى أجنبيــة. 

اجلديــر بالذكــر أن العديــد مــن الــدول ذات املســتويات اجليــدة من النمو شــهدت 
خــالل العــام املاضــي أزمــة اقتصاديــة، كمــا أن نظــام الرئيــس عمــر البشــير قــد 
جنــا مــن موجــة ثــورات الربيــع العربــي يف عــام 2011، وهــو العــام الــذي جــرى فيــه 
انفصــال جنــوب الســودان عقــب اســتفتاء مبوجــب اتفــاق الســالم. كمــا اســتطاع 
جتــاوز االحتجاجــات القويــة التــي اندلعــت يف العاصمــة اخلرطــوم يف ســبتمبر/
ــع العــام  أيلــول 2013، والتــي تعاملــت معهــا األجهــزة األمنيــة بصرامــة، ويف مطل
ــة، مــن  ــب القــوى السياســية واالجتماعي 2014 نظــم حــوار وطنــي مبشــاركة أغل
ضمنهــم خصمــه الدكتــور الراحــل حســن الترابــي وحزبــه )املؤمتــر الشــعبي(، 
والصــادق املهــدي زعيــم حــزب األمــة، لكــن األخيــر أعلــن عــدم االســتمرار يف 
ــي اســتمرت  ــد أشــرك نظــام البشــير القــوى السياســية الت ــي. وق احلــوار الوطن
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يف احلــوار وقبلــت بنتائجــه يف الســلطة بنســب متفاوتــة، وتبنــى وثيقــة احلــوار 
كبرنامــج عمــل للحكومــة بحســب مــا يدعيــه.

املواقف احمللية
املعارضــة الســودانية: علــى الرغــم مــن أن املعارضــة الســودانية تعانــي مــن 
كثــرة الكيانــات وحالــة تشــتت مــن جــراء غيــاب رؤى مشــتركة، والتشــكيك الــذي 
يجــري فيمــا بينهــا بســعي بعضهــا إلبــرام صفقــات مــع النظــام، واتهامهــا مبحاولــة 
)ركــوب( موجــة االحتجاجــات الشــعبية لتحقيــق أهدافهــا، فقــد متكــن جــزء منهــا 
يعــرف باســم )اجلبهــة الوطنيــة للتغييــر(، وتضــم 22 حزبــاً، باإلضافــة إلــى حــزب 
ــد للمظاهــرات، ووجهــت مذكــرة للرئيــس  األمــة، مــن إعــالن موقــف موحــد مؤي
ــي لتســيير شــؤون البــالد  ــس ســيادة انتقال ــه بـ«تشــكيل مجل عمــر البشــير تطالب
بــدالً عــن الرئيــس، وتشــكيل حكومــة قوميــة تضــم كفــاءات وممثلــي أحــزاب«. 
الوطنــي(  البرملــان بغرفتيــه األولــى )املجلــس  »بحــل  التحالــف أيضــاً  وطالــب 
والثانيــة )مجلــس الواليــات(، وتعيــني مجلــس وطنــي يتكــون مــن مئــة عضــو«، إلــى 

جانــب »حــل حكومــات واليــات البــالد الـــ18 ببرملاناتهــا«.

وكان الصــادق املهــدي أعلــن أن حزبــه ســيقدم مذكــرة للرئاســة الســودانية، 
ــق االنتفاضــة  ــا نحــو الســير يف طري ــود رفضه ــة، أو يق ــا أن حتظــى باملوافق »إم
الشــعبية.” ويدعــو املهــدي أحــزاب املعارضــة إلــى االتفــاق علــى مذكــرة تقــدم 
للرئاســة الســودانية تتضمــن خطــوات احلــل بإقامــة حكومــة انتقاليــة، »مبــا يجنــب 

ــالد الوقــوع يف الشــرور والتمــزق.” الب

وحتــاول املعارضــة االســتفادة مــن هــذه التظاهــرات الشــعبية يف اإلطاحــة بنظــام 
ــن  ــم يك ــى الســلطة، إن ل ــم عل ــي احلاك ــص ســيطرة املؤمتــر الوطن البشــير وتقلي
إقصــاءه، غيــر أن املعارضــة الســودانية عــادة ال تعمــل يف إطــار واحــد؛ نتيجــة 
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لعــدة عوامــل أهمهــا اختــالف املرجعيــات، وغيــاب الــرؤى املســتقبلية املشــتركة. 
وتُتهــم املعارضــة الســودانية بعجزهــا عــن تقــدمي رؤيــة إصالحيــة موضوعيــة، 
ــي  ــا للمخاطــر الت ــى املســتوى السياســي أو االقتصــادي، وعــدم إدراكه ســواء عل
قــد تنزلــق إليهــا البــالد، وهــو مــا انعكــس علــى حضورهــا الشــعبي وضعــف ثقــة 

الشــارع بهــا.

وبالقــدر الــذي ترفــد املعارضــة التظاهــرات وتكســبها حالــة تنظيميــة فإنهــا يف 
املقابــل قــد حتــرف فعــل الشــارع مــن كونــه حركــة شــعبية تطالــب باإلصــالح إلــى 

أزمــة سياســية يتــم التفــاوض عليهــا بــني النخــب والســلطة.

حزب املؤمتر الوطني احلاكم
أبــدت احلكومــة واحلــزب احلاكــم حساســية شــديدة يف تعاملهــا مــع األحــداث، 
متخوفــة مــن ســيناريوهات شــبيهة باحلالــة الثورية 2011 يف بعــض الدول العربية، 
ــة املعيشــية،  ــة احلال ــا ألســباب االحتجاجــات الناجتــة عــن صعوب ــدة تفهمه مؤك
ووعــدت مبعاجلتهــا وحــل األزمــة االقتصاديــة قريبــاً، وأكــدت أنهــا لــن تتهــاون مــع 

التخريــب، متوعــدة مقلقــي األمــن.

وقالــت وكالــة الســودان لألنبــاء إن الرئيــس البشــير أصــدر قــراراً جمهوريــاً 
بتشــكيل جلنــة لتقصــي احلقائــق )مســاء االثنــني 31 ديســمبر/كانون األول 2018(، 
بشــأن األحــداث األخيــرة التــي شــهدتها البــالد، برئاســة وزيــر العــدل الســوداني، 
وأعلــن وزيــر الداخليــة، أحمــد بــالل، وقــوف الشــرطة الكامــل والتــام مــع الرئيــس 

عمــر البشــير.

مــن جهــة أخــرى قلــل احلــزب احلاكــم )املؤمتــر الشــعبي( مــن تداعيــات انســحاب 
تلــك األحــزاب مــن احلكومــة؛ ألن مشــاركتهم يف األجهــزة التنفيذيــة والتشــريعية 
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وزن  بــال  األحــزاب  هــذه  وأغلــب  السياســي،  املســار  يف  تؤثــر  وال  محــدودة، 
ــاً التــي تدعــو نفســها باجلبهــة  جماهيــري أو سياســي، معتبــراً أن بيــان 22 حزب
ــة،  ــة الوطني ــه الوثيق ــذي متثل ــي ال ــر »خــروج عــن اإلجمــاع الوطن ــة للتغيي الوطني
وموقــف مخالــف للممارســة السياســية األخالقيــة«، ومحــذراً إياهــا مــن مغامــرات 
غيــر محســوبة. جــاء ذلــك علــى لســان رئيــس قطــاع اإلعــالم يف احلــزب، إبراهيــم 
الصديــق، الــذي أضــاف أن ســتة أحــزاب فقــط مــن هــذه املجموعــة شــاركت يف 
احلــوار الوطنــي وكانــت حتــى قبــل يومــني جــزءاً مــن العمليــة السياســية وأجــازت 

امليزانيــة.

املواقف اخلارجية
تباينــت املواقــف اخلارجيــة الرســمية والشــعبية؛ ففــي حــني بــدت األخيــرة أكثــر 
ترويــاً فقــد انقســمت- ومــن ضمنهــا بعــض األصــوات احملســوبة علــى قــوى الربيــع 
العربــي- بــني أصــوات تتســم غالبيتهــا باخلشــية مــن تداعيــات االحتجاجــات علــى 
ــي احلــاد يف  اســتقرار الســودان ومســتقبله، ال ســيما يف ظــل االســتقطاب الدول
املنطقــة، وأصــوات أخــرى مطالــب احملتجــني بضــرورة تغييــر نظــام الرئيــس عمــر 
ت االحتجاجــات اســتمراراً للحالــة الثوريــة املنتصــرة إلرادة  البشــير، وقــد عــدَّ
الشــعوب، بعــد أن ظنــت قــوى الثــورة املضــادة أنهــا قــد متكنــت مــن ردع املجتمعــات 

مــن تكــرار احلالــة الثوريــة.

ــق حساســيتها مــن  أمــا املواقــف الرســمية للحكومــات العربيــة فقــد بُنيــت وف
الثــورة وعالقتهــا بنظــام الرئيــس عمــر البشــير، وسياســته اخلارجيــة التــي تتصــف 
بعــدم االســتقرار والثبــات يف عالقاتهــا ومواقفهــا ويغلــب عليهــا التناقــض. وعلــى 
الرغــم مــن متكــن نظــام البشــير مــن تطبيــع عالقتــه بعــد احلصــار السياســي 
واالقتصــادي الــذي فــرض عليــه مــع عــدد مــن البلــدان، فــإن تلــك العالقــات 
والتحالفــات لــم تنعكــس إيجابــاً علــى اقتصــاد بــالده، ألن نظــام البشــير بخلفيتــه 
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اإلســالمية لــم يحــظ بالقبــول لــدى أغلبيــة األطــراف اإلقليميــة والدوليــة.

ــا قــد  ــق مــن االحتجاجــات؛ مل ــا بالقل ــة بعمومه ــك تتصــف املواقــف اإلقليمي لذل
ــة  ــة حتفــز بعــض الشــعوب يف دول املنطقــة لتكــرار احلال تشــكله مــن موجــة ثاني
التعليــق علــى  الرســمي يف  التــردد  انعكــس يف  مــا  وهــو  مــن جديــد،  الثوريــة 
ــت هــذه اخلشــية  ــد جتل ــة، وق ــة اإلعالمي ــة التغطي االحتجاجــات وضعــف وطبيع
يف املوقــف املصــري رغــم التناقضــات اإليديولوجيــة بــني النظامــني واالختالفــات 
السياســية؛ إذ زار وزيــر اخلارجيــة املصــري، ســامح شــكري، مــع رئيــس جهــاز 
املخابــرات، العاصمــة الســودانية للتباحــث وإعــالن مســاندة مصــر لنظــام الرئيــس 

عمــر البشــير. 

وتبــدو دولتــا قطــر وتركيــا أكثــر الــدول خشــية مــن تداعيــات إســقاط نظــام 
ــي  ــح الت البشــير ودخــول الســودان يف الفوضــى، نظــراً حلجــم العالقــات واملصال
تربطانهمــا مــع نظامــه، حيــث تتمتــع دولــة قطــر بعالقــات مميــزة معــه، وقــد كان 
لهــا أدوار مهمــة يف مفاوضــات احلكومــة الســودانية مــع احلــركات املســلحة، ورعت 
اتفاقيــات دارفــور، ورغــم التقــارب الــذي شــهدته عالقــة الســودان مــع الســعودية 
واإلمــارات بعــد قطــع عالقتهــا الدبلوماســية مــع إيــران واملشــاركة بعاصفــة احلــزم 
يف احلــرب الدائــرة يف اليمــن منــذ مــارس/آذار 2015، والتزامــه احليــاد يف األزمــة 
اخلليجيــة منتصــف العــام 2017، فقــد اســتمر التفهــم القطــري ملوقــف الســودان.

ــا  ــات اســتراتيجية مــع الســودان ُمِنحــت مبوجبه ــي وقعــت اتفاقي ــا الت أمــا تركي
جزيــرة ســواكن الواقعــة علــى البحــر األحمــر لهــا إلعــادة ترميــم املنشــآت العثمانيــة 
وتنشــيط الســياحة، وقــد كشــف الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان عــن وجــود 

ملحــق ســري لــم يفصــح عــن محتــواه.

ــس  ــة الرئي ــى تهنئ ــد ســارعت إل ــدول ق ــن ال ــد م ــى أن العدي ــن اإلشــارة إل وميك
الســوداني بذكــرى اســتقالل بــالده، لكنهــا أحجمــت عــن املبــادرة بتقــدمي أي 
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مســاعدات ماديــة يف ســبيل التخفيــف مــن األزمــة االقتصاديــة، علــى الرغــم مــن 
حتالفــه مــع بعضهــا يف عاصفــة احلــزم، وقطعــه لعالقاتــه مــع إيــران، ومحدوديــة 
ــة فارقــاً  ــه املســاعدات اخلارجي ــذي ميكــن أن حُتــِدث في االقتصــاد الســوداني ال
ميكــن أن ينعكــس إيجابــاً علــى حيــاة املواطنــني، حتــى ولــو كانــت محــدودة وبصيغــة 

قــروض.

وقــد لوحــظ اســتبعاد دور الســودان )نظــام البشــير( يف املصاحلــات األفريقيــة 
بزعامــة إثيوبيــا ومبشــاركة إرتيريــا والصومــال، والتــي قامــت اململكــة العربيــة 
ــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بــدور يف تلــك املصاحلــات، وكذلــك  الســعودية ودول
املصالــح التــي قــد تترتــب عليهــا برعايــة أمريكيــة بهــدف احلــد مــن نفــوذ الصــني 

ــا. يف شــرق أفريقي

أمــا املوقــف الغربــي فمــا زال تعاطيــه مــع األحــداث غيــر واضــح، علــى عكــس 
تفاعلــه مــع مــا شــهدته بلــدان الربيــع العربــي عــام 2011، ورمبــا يعــود ذلــك إلــى أن 
انــدالع االحتجاجــات يف الســودان حــدث بعــد املظاهــرات التــي شــهدتها فرنســا، 
وتزامنــت مــع عــودة تطبيــع عالقــات بعــض الــدول مــع نظــام بشــار األســد، الــذي 

تســعى القــوى الدوليــة الســتعادة دوره يف املشــهد اإلقليمــي مــن جديــد.

ــا املضــاد لالحتجاجــات  ــام أحــزاب املعارضــة بتنوعه ــا يكشــف انضم ــدر م وبق
ظْهــَر نظــام الرئيــس عمــر البشــير، فإنهــا قــد حتــرف فعــل الشــارع مــن كونــه 
شــرارات ثــورة إلــى أزمــة سياســية تطيــل بعمــر النظــام، خاصــة بعــد أن يكــون قــد 

ــة. اســتوعب الصدم
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السيناريوهات
االحتجاجــات قــد تكــون فاجــأت جميــع القــوى السياســية يف الســلطة واملعارضــة 
 ، تقــر بأســبابها  الغالبيــة  لكــن  املرتفــع أيضــاً،  التوقيــت وســقفها  مــن حيــث 
ويف الوقــت الــذي يصعــب اجلــزم مبوثوقيــة حتــول االحتجاجــات إلــى ثــورة أو 
فوضــى، يصعــب كذلــك التنبــؤ بســلوك الرئيــس عمــر البشــير الــذي تتوقــف عليــه 
ســيناريوهات األزمــة، التــي عــادة مــا يرتبــط تطورهــا بطريقــة تعامــل الســلطات 
الرســمية وأجهزتهــا التنفيذيــة مــع املتظاهرين، ودور املعارضــة والقوى اخلارجية.

السيناريو األول: احتواء االحتجاجات وبقاء الرئيس 

ــم واملؤسســة العســكرية  ــع هــذا الســيناريو املرجــح متســك احلــزب احلاك يتوق
ــاً،  ــة، انطالقــاً مــن أنهمــا مســتهدفان مع بالرئيــس عمــر البشــير يف هــذه املرحل
خاصــة يف ظــل اخلطــاب اإلقصائــي مــن قبــل األحــزاب اليســارية واحلــركات 
املســلحة، ومــن ثــم فــإن أي تنــازل منهمــا ســتتبعه سلســلة مــن التنــازالت الرتفــاع 

ــازل. ســقف املعارضــة مــع كل تن

ويســتند هــذا الســيناريو إلــى متســك الرئيــس عمــر البشــير مبنصبــه، واحتفاظــه 
مبجموعــة أوراق لــم يســتخدمها بعــد، كإعــالن حالــة الطــوارئ، واعتقــال القيادات 
احملركــة لالحتجاجــات بعــد انكشــافها، أو الدعــوة إلــى انتخابــات مبكــرة دون 
أن يترشــح هــو )الرئيــس البشــير(، وتلويحــه للشــرطة بــأن قتــل املخربــني نــوع 
ــة  ــع نظامــه بكتل مــن القصــاص الــذي يحفــظ حقــوق املواطنــني وأرواحهــم، ومتت
ــي واإلقليمــي مــن  ــه، باإلضافــة إلــى تغيــر املــزاج العــام احملل مؤدجلــة مســاندة ل
تداعيــات االحتجاجــات علــى اســتقرار الدولــة وتعرضهــا للتمــزق، خاصــة يف ظــل 
نشــاط احلــركات املســلحة بهوياتهــا املناطقيــة واجلهوية، وغياب املشــروع والقيادة 
املوحــدة لــدى املعارضــة، ولغيــاب الوضــوح يف كيفيــة التعامــل مــع تطــورات مــا بعــد 
إســقاط النظــام، وأن اســتمرار االحتجاجــات ســيفاقم أزمــة االقتصــاد، واألهــم 
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غيــاب الدعــم اخلارجــي الرســمي واملبــادرات السياســية املنظمــة لعمليــة االنتقــال 
الســلس للســلطة حتــى اللحظــة.

السيناريو الثاني: اإلطاحة بالرئيس عمر البشير وبقاء املؤسسة العسكرية

مــن املمكــن أن يــؤدي تصاعــد االحتجاجــات والعنــف املصاحــب لهــا، يف ظــل 
تأييــد أغلبيــة قــوى املعارضــة، ومــن ضمنهــا بعــض األحــزاب اإلســالمية، ملطالــب 
احملتجــني املتمثلــة بســقفها األعلــى وهو إســقاط نظام البشــير؛ إلــى حتقيق هدفها 
باإلطاحــة بنظــام البشــير أو دفــع جــزء فاعــل مــن املؤسســة العســكرية واحلــزب 
احلاكــم إلــى تنحيــة الرئيــس عمــر البشــير ولــو عــن طريــق انقــالب عســكري، مبــا 

يحفــظ بقــاء النظــام.

 ويبقــى هــذا الســيناريو وارداً يف ظــل اســتمرار األزمــة االقتصاديــة يف مختلــف 
القطاعــات، والتــي مســت القــوت اليومــي للمواطنني، وعجز النظــام عن معاجلتها، 
وهــو مــا تســبب يف فقــد وعــوده ثقــة املواطنــني، خاصــة يف ظــل غيــاب الدعــم 

املــادي اخلارجــي مــن قبــل دول اخلليــج العربــي. 

السيناريو الثالث: بقاء النظام مع توسع الفوضى

إذا مــا اســتمرت االحتجاجــات وبقــي النظــام متمســكاً بالرئيــس عمــر البشــير، 
وعجــز عــن القيــام بإصالحــات اقتصاديــة، وفشــل يف التوصــل إلــى تفاهمــات 
مــع املعارضــة واحملتجــني عمومــاً، نظــراً لفقــدان الثقــة، وهــدر كثيــر مــن فــرص 
اإلصالحــات خــالل الفتــرات املاضيــة؛ يتوقــع هذا الســيناريو بقاء النظام برئيســه، 
مصحوبــاً بتوســع الفوضــى يف املناطــق الثانويــة، وخروجهــا عــن ســيطرة مؤسســات 
الدولــة، مــع تصاعــد التدخــالت الدوليــة علــى خــط األزمــة، ومــن ثــم مزيــد مــن 

تدهــور احلالــة املعيشــية، وضعــف مؤسســات الدولــة.



مرك��ز م�ص��تقل غ��ر ربح��ي، ُيِع��ّد الأبح��اث العلمي��ة وامل�ص��تقبلية، وي�ص��اهم يف �صناع��ة الوع��ي 
وتعزي��زه واإ�ص��اعته م��ن خ��ال اإقام��ة الفعالي��ات والن��دوات ون�ص��رها ع��ر تكنولوجي��ا الت�صال، اإ�ص��هامًا 

من��ه يف �صناع��ة الوع��ي وتعزي��زه واإث��راء التفك��ر املبن��ي عل��ى منه��ج علم��ي �ص��ليم

الر�صالة
امل�صاهمة يف رفع م�صتوى الوعي الفكري، وتنمية التفكر ال�صرتاتيجي يف املجتمعات العربية

الأهداف
-  الإ�صهام يف ن�صر الوعي الثقايف.

-  قيا�س الراأي العام اإقليميًا ودوليًا جتاه ق�صايا حمددة.

-  التاأ�صيل العلمي للق�صايا ال�صيا�صية امل�صتجدة.

-  مواكبة املتغرات العاملية والعربية، من خال اإعداد الأبحاث وتقدمي ال�صت�صارات.

الو�صائل
-  اإعداد الدرا�صات والأبحاث وال�صت�صارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التوا�صل والتن�صيق مع املراكز واملوؤ�ص�صات البحثية العربية والعاملية.

-  تن��اول ق�صاي��ا التي��ارات الفكري��ة املتنوع��ة مب��ا يوؤ�ص��ل ل�صروريات التعاي���س ال�ص��لمي، وامل�ص��اركة 
الفاعلة.

-  اإقامة املوؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�س.

-  رعاية ال�صباب الباحثني املتميزين. 



جمالت العمل
تتنوع جمالت العمل يف املركز وت�صمل ما يلي:

الأبحاث والدرا�صات:   .1

حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى اإع��داد الدرا�ص��ات والأبح��اث وفق املنهجي��ة العلمية يف جم��الت تخ�ص�س 
املركز، وهي:

- الدرا�صات ال�صيا�صية.

- الدرا�صات املتخ�ص�صة يف التيارات الإ�صامية والفكرية.

-الدرا�صات احل�صارية والتنموية. 

- درا�صات الفكر الإ�صامي. 

ال�صت�صارات وقيا�س الراأي:  .2

ي�صعى املركز لتقدمي ال�صت�صارات واحللول يف جمالت اهتمام املركز للجهات الر�صمية والأهلية، 
وذلك من خال قيا�س الراأي العام جتاه الق�صايا الفكرية والأحداث ال�صيا�صية والجتماعية، بالتعاون 

د املهارات.   مع كادر علمي حُمرتف وُمتعِدّ

الن�صر:   .3

ي�صهم املركز يف ن�صر الدرا�صات والأبحاث عر و�صائل الن�صر املتنوعة.

ع�صوية املركز يف املنظمات العاملية:




