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املقدمة
ت�س��هد ع��دد م��ن املحافظ��ات وامل��دن العراقي��ة يف اجلن��وب والو�س��ط مظاه��رات واحتجاج��ات متتالي��ة تطال��ب 
بتوفري اخلدمات العامة، وقد بداأت يف مدينة الب�سرة يف الثامن من يوليو/متوز 2018، وانت�س��رت يف حمافظات 
جم��اورة، ث��م م��ا لبث��ت اأن حتول��ت اإىل مطال��ب �سيا�س��ية يف بع���ض امل��دن، وتط��ورت بعده��ا اإىل �س��دام ب��ن املحتج��ن 
والقوات الأمنية اأوقع عددًا من القتلى واجلرحى، و�سارت عناوينها الرئي�سية جزءًا من ال�سباق ال�سيا�سي الراهن 

املتخ��م بالنق�س��ام واخلالف��ات العميق��ة يف ال�س��احة العراقية.

وقد تزامنت هذه الحتجاجات مع الحتقان ال�سيا�سي الذي تعي�سه ال�ساحة ال�سيا�سية العراقية منذ النتخابات 
الربملانية الأخرية، التي ل تزال م�ساراتها مرهونة بتوازنات حملية ودولية اأهمها اخلالفات الأمريكية الإيرانية.

فم��ا اأ�س��باب ه��ذه الحتجاج��ات؟ وم��ا مواق��ف الأط��راف ال�سيا�س��ية واحلكوم��ة العراقي��ة منه��ا؟ وم��ا اأبعاده��ا 
اخلارجي��ة وماآلته��ا القادم��ة؟

املراحل الرئي�سية لالحتجاجات
مل تك��ن موج��ة الحتجاج��ات احلالي��ة يف جن��وب العراق وو�س��طه )ذات الغالبية ال�س��يعية( هي الأوىل، بل �س��بقتها 
مظاه��رات واحتجاج��ات ع��دة، �س��واء يف الب�س��رة وم��دن اجلن��وب، اأو يف بغ��داد العا�سم��ة، اأو تل��ك الت��ي حدث��ت يف 
اإقليم كرد�س��تان بعد ال�س��تفتاء )الفا�س��ل( عام 2017، اأو تلك التي جرت قبل خم���ض �س��نوات يف املناطق ال�س��مالية 
والغربية )ذات الغالبية ال�س��نية(. ولهذا ميكن اأن تق�س��م مراحل الحتجاجات العراقية اإىل اأربع مراحل رئي�س��ية:

املرحلة الأوىل: احتجاجات املناطق ال�سمالية والغربية )ذات الغالبية ال�سنية(
وه��ي الت��ي ب��داأت ي��وم 25 دي�س��مرب/كانون الأول 2012 وتوا�سل��ت حت��ى 30 دي�س��مرب/كانون الأول 2013، حي��ث 
ن�سطت هذه الحتجاجات يف املناطق ذات الغالبية ال�سنية من العراق، وطالب خاللها املتظاهرون باإطالق �سراح 
املعتقل��ن واملعتق��الت م��ن ال�س��جون، ووق��ف نه��ج احلكوم��ة ال��ذي و�سفوه بالطائفي، لك��ن احلكومة العراقية برئا�س��ة 
ن��وري املالك��ي تعامل��ت معه��م بالق��وة؛ حي��ث اأطلق��ت قوات الأمن واجلي���ض الن��ار على املعت�سمن بع��د احل�سار، مما 
اأدى اإىل قتل الع�س��رات منهم واإ�سابة املئات يف �س��احة )الغرية وال�س��رف( يف مدينة احلويجة. و�س��بق ذلك جمزرة 
الفلوجة التي �س��قط فيها 6 قتلى وعدد كبري من اجلرحى، ثم تالها تفجري جامع �س��ارية بدياىل )ال�س��نية( الذي 

اأدى اإىل مقتل 42 �س��خ�سًا واإ�سابة الع�س��رات، وانتهت هذه الحتجاجات باجتياح ال�س��احات وتهجري ال�س��كان.
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املرحلة الثانية: احتجاجات الو�سط )بغداد وحميطها(
يف 30 اأبري��ل/ ني�س��ان 2016، �س��هدت بغ��داد احتجاج��ات حا�س��ر فيه��ا اأن�س��ار الزعي��م ال�س��يعي مقت��دى ال�س��در 
املنطق��ة اخل�س��راء ث��م اقتحموه��ا، وج��اء القتح��ام كرف���ض عمل��ي للت�س��كيل احلكوم��ي اجلدي��د ال��ذي عر�س��ه عل��ى 
الربمل��ان حينه��ا رئي���ض ال��وزراء حي��در العبادي، مع جملة اتهامات للعبادي وحكومته بالتخاذل عن مواجهة الف�س��اد 
كما وعد، وعدم قدرته على ح�سم الأمور وتلبية رغبات ال�سارع، حتى و�سل الأمر اإىل اقتحام املتظاهرين الربملان 
واملنطق��ة كله��ا، و�س��ط �سم��ت اأمن��ي مري��ب، وبع��د اأقل من �س��هر عادت الحتجاج��ات، لكن احلزام الأمن��ي للمنطقة 
اخل�سراء ا�س��تقبلهم هذه املرة بقنابل الغاز امل�س��يلة للدموع والر�سا�ض احلي، و�س��يطر ال�س��خط وقتها على امل�س��هد 
ال�سيا�س��ي العراق��ي، وخا�س��ة �س��د رم��وزه ال�سيا�س��ية والديني��ة والأمني��ة، واأحرق��ت مق��ار لف�سائ��ل ومكون��ات �س��يعية 

اأخرى.

املرحلة الثالثة: احتجاجات اإقليم كرد�ستان
وهي تلك التظاهرات التي اجتاحت مدن كرد�ستان �سمايل العراق بعد ال�ستفتاء عام 2017 على اإثر احل�سار 
اخلانق الذي نفذته احلكومة، والذي اأثر على النا�ض ب�سدة، مما جعلهم يخرجون للتظاهر، و�سقط فيها عدد من 
القتلى واجلرحى، كما حدثت تظاهرات �س��ابقة يف كرد�س��تان يف 2015 وما بعدها، قادها املعلمون واملدر�س��ون يف 

. قلي��م لإ ا

املرحلة الرابعة: احتجاجات اجلنوب )احلالية( 
اعت��ادت املحافظ��ات اجلنوبي��ة ذات الغالبي��ة ال�س��يعية من��ذ الع��ام 2010 يف مو�س��م ال�سي��ف م��ن كل ع��ام عل��ى 
تظاهرات �س��عبية تطالب بتح�س��ن اخلدمات، ثم تتحول اإىل مطالب �سيا�س��ية تزداد حدتها مع حجم الحتقان بن 
النخب والتيارات، ففي يوم الأحد املوافق 8 يوليو/ متوز املا�سي، اأقام مواطنون وقفة احتجاجية اأمام مقر اإحدى 
ال�سركات النفطية العاملة يف املنطقة مطالبن بحق التوظيف، ثم تطور الأمر بعدها ملواجهة مع قوات اأمن املدينة 
اأدت اإىل مقتل اأحد املتظاهرين واإ�سابة اآخرين، لي�س��تعل بعد ذلك الغ�سب يف الثالث ع�س��ر من يوليو/متوز عندما 
اقتح��م املئ��ات مط��ار مدين��ة النج��ف واأوقف��وا حرك��ة املالح��ة اجلوي��ة، ث��م امت��دت الحتجاج��ات اإىل حق��ول النف��ط، 
اإ�ساف��ة لالعت�سام��ات اأم��ام مين��اء اأم ق�سر ومبنى املحافظة، ثم ات�س��عت رقع��ة التظاهرات اإىل حمافظات جنوبية 

اأخ��رى مث��ل ذي ق��ار، ومي�س��ان، والنجف، وبابل، وكربالء، والنا�سرية، وال�س��ماوة، والديوانية.

اأ�سباب الحتجاجات احلالية
ثم��ة اأزم��ة حقيقي��ة يع��اين منه��ا املواط��ن العراق��ي عام��ة؛ ول �س��يما �س��كان حمافظ��ة الب�سرة، على خ��الف النخب 
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واملتنفذي��ن، تتمث��ل يف �س��وء التجهي��ز بالطاق��ة الكهربائي��ة يف ظ��ل ارتف��اع درج��ة احل��رارة ب�س��كل غ��ري م�س��بوق، 
بالإ�سافة اإىل ارتفاع ن�سبة امللوحة، وارتفاع ن�سبة البطالة ب�سكل كبري جدًا، مع توقف اأغلب معامل وم�سانع البلد، 
وغري ذلك. وميكن اأن نق�س��م الأ�س��باب التي اأدت اإىل احتقان ال�س��ارع اإىل اأ�س��باب داخلية واأخرى لها بعد خارجي.

-   الأ�سباب الداخلية:
1-   الواق��ع ال�سيا�س��ي امل��ردي واملتمث��ل بوج��ود نخ��ب �سيا�س��ية مت�سارع��ة وموؤ�س�س��ات �سيا�س��ية متهالك��ة، يف ظل 

املحا�س�سة والتحالفات ال�سيا�س��ية ذات امل�سالح التكتيكية اخلا�سة.
2-   مطالبة �سكان الب�سرة بتح�سن و�سعهم املعي�سي باعتبار اأن حمافظتهم تنتج اأغلب نفط العراق.

3-   متث��ل عملي��ات التزوي��ر الوا�س��عة لالنتخاب��ات الأخ��رية الت��ي اأق��ر به��ا كل م��ن الربمل��ان واحلكوم��ة �س��ببًا اآخ��ر 

خليبة الأمل، و�سعور املواطن بعدم جدوى النتخابات يف تغيري الأو�ساع العامة يف البالد اأو اإنتاج طبقة �سيا�سية 
اأكرث قدرة وكفاءة ونزاهة.

-   الأ�سباب اخلارجية:
عادة ما ينعك���ض م�س��توى العالقات الأمريكية الإيرانية على الو�سع يف العراق؛ بو�سفهما اأهم الفاعلن الدولين 
يف امل�س��هد العراق��ي، ب��ل اإن��ه اأول مل��ف تظه��ر في��ه بداي��ات اخل��الف اأو التواف��ق ب��ن وا�س��نطن وطهران، ولع��ل الأزمة 
العراقي��ة بع��د النتخاب��ات الربملاني��ة، الت��ي تتمث��ل يف عج��ز الأط��راف ع��ن ت�س��كيل حكوم��ة توافقية، ه��ي نتيجة لتوتر 
العالقات الأمريكية الإيرانية بعد خروج الأوىل من التفاق النووي وتوعد ترامب لإيران بح�سار اقت�سادي كبري.

وق��د وجه��ت اخلزان��ة الأمريكي��ة، يف ماي��و املا�س��ي، امل�س��ارَف العراقي��ة بع��دم التعام��ل مع اإيران، مه��ددة بتجميد 
اأم��وال امل�س��رف ال��ذي يخال��ف التعليم��ات ال�س��ادرة ع��ن اخلزان��ة الأمريكي��ة، بح�س��ب روي��ر، وبه��ذا التعمي��م بات��ت 
احلكوم��ة العراقي��ة غ��ري ق��ادرة عل��ى ت�س��ديد التزام��ات الكهرب��اء لإي��ران، وه��و م��ا اأدى اإىل قط��ع الكهرب��اء وتفاق��م 

الأزمة.

ويف نف���ض ال�س��ياق نقل��ت وكال��ة بلوم��ربغ الأمريكي��ة اأن هن��اك عر�س��ًا �س��عوديًا يت�سم��ن بن��اء حمط��ة طاقة �سم�س��ية 
به��دف بي��ع الكهرب��اء للع��راق ب�س��عر اأق��ل م��ن �س��عر �س��رائها م��ن اإي��ران، ياأت��ي ه��ذا يف ظ��ل احلر���ض ال�س��عودي عل��ى 

التق��ارب م��ع التي��ار ال�س��دري ال��ذي ت�س��هد عالقت��ه م��ع اإي��ران حالة م��ن الفتور.

لكن املرجح اأن اإيران هي اخلا�سر الأكرب اأمام ال�سعب العراقي، يوؤكد ذلك ال�سعارات املرفوعة واملنددة بالتدخل 
الإيراين يف العراق، واإحراق املحتجن )ال�سيعة( ل�سور اخلميني، وكذلك اإيقاف تزويد الب�سرة بالكهرباء بحجة 
عدم التزام العراق بدفع امل�ستحقات املتعلقة بذلك، مع ارتفاع ن�سبة امللوحة يف املياه، حيث تتحكم اإيران- اإىل حد 



تقدير موقف

5

احتجاجات العراق .. األسباب والمآالت

كبري- يف درجة امللوحة يف مياه الب�سرة، اإ�سافة اإىل الأزمة داخل البيت ال�سيعي التي قد توؤدي ملواجهات م�سلحة.

غ��ري اأن هن��اك م��ن يقل��ل من م�س��توى التدخل الأمريكي الإيراين يف ه��ذه الحتجاجات، بل ويقلل من قدرتها على 
املوا�سلة، بيد اأن عجز املكونات العراقية عن ت�سكيل حكومة توافقية ي�سري اإىل اأن العراق قد يكون وقع يف املناورات 

الأمريكية الإيرانية التي تت�ساعد حدتها مع حجم التوتر بن اجلانبن. 

موقف احلكومة والقوى ال�سيا�سية من الحتجاجات 
تباين��ت املواق��ف الر�س��مية وغ��ري الر�س��مية اإزاء الحتجاج��ات الأخ��رية الت��ي ت�س��هدها م��دن اجلن��وب العراق��ي، 
فاحلكومة العراقية ترحب باملطالب ال�سعبية، وت�سعى يف نف�ض الوقت للحد من تفاقمها، يف حن ت�ستثمر املكونات 
ال�س��يعية الطاحم��ة فر�س��ة املظاه��رات للو�س��ول اإىل مطالبه��ا، وتل��وح بق��وة الع�س��ائر ل�س��د اأي توج��ه حكوم��ي لقم��ع 

املظاهرات.

-   احلكومة العراقية
�س��عت احلكوم��ة اإىل امت�سا���ض الغ�س��ب ال�س��عبي بالنخ��راط ب�س��كل وا�س��ع يف التفاو���ض م��ع القي��ادات املحلي��ة 
والع�سائرية، حيث ا�ستقبل حيدر العبادي العديد منهم، واأ�سدر قرارات، واأطلق وعودًا كثرية لتح�سن الأو�ساع يف 
ه��ذه املحافظ��ات، ومنه��ا ت�س��كيل خلي��ة حل��ل الأزم��ة. وم��ع ذل��ك تعر�ض املحتجون للقم��ع الأمني ال��ذي اأدى اإىل مقتل 
13 متظاهرًا يف خمتلف املحافظات، ح�سب اإح�ساءات مفو�سية حقوق الإن�سان العراقية، واإ�سابة املئات بجروح، 

وحمل��ة اعتق��الت وا�س��عة النط��اق �س��ملت املئ��ات، اإ�ساف��ة اإىل حماول��ة احل��د م��ن ه��ذه الحتجاج��ات؛ م��ن خالل منع 
بع���ض املحتج��ن م��ن امل�س��اركة، ون�س��ر ق��وات مدرع��ة يف حمافظ��ة الب�س��رة، كل ه��ذا يوح��ي لل�س��ارع اأن م��ا تق��وم ب��ه 

احلكوم��ة جم��رد امت�سا�ض للغ�سب ال�س��عبي لي���ض اإل.

-   املكونات ال�سيعية
ت�س��عى بع���ض املكون��ات ال�س��يعية اإىل التماه��ي م��ع الحتجاج��ات واإلق��اء جمي��ع تبع��ات الإخف��اق عل��ى حكوم��ة حيدر 
العبادي، وا�ستثمار الحتجاجات احلالية يف ال�سغط على العبادي واإنهاء فر�سة ح�سوله على ولية ثانية، واإعادة 
توزي��ع النف��وذ وال��رثوة والتمو�س��ع م��ن جدي��د، حي��ث دع��ا زعي��م التيار ال�س��دري )مقت��دى ال�سدر( لالن�س��حاب من 
امل�س��اورات حول ت�س��كيل احلكومة، والإ�سغاء ملطالب املحتجن، حمذرًا يف نف���ض الوقت احلكومة العراقية من قمع 

املحتج��ن، كم��ا ج��اء يف تغري��دة له على توير يوم اجلمع��ة 27 يوليو/متوز.

اأم��ا بالن�س��بة للمرج��ع الأعل��ى ل�س��يعة الع��راق )عل��ي ال�سي�س��تاين( فق��د دع��ا، يف خطب��ة اجلمع��ة 27 يوليو/مت��وز، 
اإىل ت�سكيل حكومة “يف اأقرب وقت ممكن على اأ�س�ض �سحيحة”، ملواجهة الف�ساد و�سوء اخلدمات الأ�سا�سية، وحث 
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ال�سي�س��تاين يف اخلطب��ة، الت��ي األقاه��ا ممث��ل عن��ه يف مدينة كربالء، حكومة رئي���ض الوزراء حي��در العبادي اإىل تلبية 
مطالب املحتجن بتوفري وظائف وحت�سن اخلدمات الأ�سا�سية، ملّوحًا برفع م�ستوى الحتجاجات ال�سعبية يف حال 

مل تتمّكن ال�س��لطات العراقية من تنفيذ تعهداتها.

-   املكونات ال�سنية
حر�س��ت املكون��ات ال�س��نية اأن تك��ون بعي��دة ع��ن امل�س��اركة يف ه��ذه الحتجاج��ات، لك��ن ثم��ة ت�سام��ن وا�س��ح معه��ا؛ 
نتيج��ة نف���ض املعان��اة الت��ي تع��اين منه��ا املناط��ق ال�س��نية واأ�س��د، ولعل من اأ�س��باب الإحج��ام اجلزئي عن امل�س��اركة يف 

ه��ذه الحتجاج��ات ما يلي:

1-   املمار�س��ة الطائفي��ة للنظ��ام ال�سيا�س��ي يف الع��راق واأح��داث العن��ف الطائف��ي �س��د املك��ون ال�س��ني، �س��واء تل��ك 
التي كانت يف عامي 2006 و2007، اأو ما تعر�ست له الحتجاجات ال�سنية بداية عام 2013 من قمع، اإ�سافة اإىل 
انت�س��ار اأع��داد كب��رية م��ن الق��وات الأمني��ة واحل�س��د ال�س��عبي يف املناطق ال�س��نية وا�س��تعدادها لقم��ع اأي احتجاجات، 

وعدم قدرة املكون ال�س��ني على الدفاع عن نف�س��ه.

2-   ح��الت الن��زوح وخ��راب امل��دن واملعان��اة التي تعانيها املناطق ال�س��نية، مع ف�س��ل وع��ود الإعمار، وهو ما جعلهم 

غري قادرين على التحمل اأكرث وخلق معاناة جديدة.

3-   خ�س��ية املك��ون ال�س��ني م��ن ا�س��تغالل اأي جتمه��ر م��ن قب��ل تنظي��م الدولة، وعودته من جدي��د اإىل هذه املناطق؛ 

مبا يعني عودة املعاناة من جديد.

4-   �سع��ُف املك��ون ال�س��ني امل�س��ارك يف ال�س��لطة، وانق�س��امه عل��ى نف�س��ه، وت��ورط ج��زء منه��م يف الف�س��اد، جعله��م 

غ��ري قادري��ن عل��ى املطالب��ة بحقوقهم امل�س��روعة والدفاع عنها.

-   الع�سائر
كث��ريًا م��ا اعتم��دت احلكومة العراقية على الع�س��ائر، وخا�سة يف التح�س��يد لالنتخاب��ات وفر�ض روؤاها من خاللها 
على املواطنن، فالعالقة بن الطرفن منذ 15 عامًا �سبه اإيجابية، وقائمة على تبادل امل�سالح بن �سيوخ الع�سائر 
وروؤ�س��اء احلكوم��ات والأح��زاب العراقي��ة، حت��ى �س��ار نف��وذ الع�س��ائر كب��ريًا داخل بع���ض موؤ�س�س��ات الدولة من خالل 
اإن�س��اء مديريات واأق�س��ام خا�سة بامللف الع�س��ائري، لكن يف هذه املرة تغري موقف بع�ض الع�س��ائر و�سارت اليوم يف 
حمافظات جنوب العراق خ�سمًا حلكومة ت�سريف الأعمال، حيث اأر�س��ل بع�ض �س��يوخ الع�س��ائر تهديدات مبا�س��رة 
للحكوم��ة العراقي��ة، لوح��وا فيه��ا بحم��ل ال�س��الح يف وج��ه اأي عن�س��ر م��ن القوات الأمني��ة يعتدي عل��ى املدنين الذين 
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يتظاهرون للمطالبة بحقوقهم، وتعد هذه هي املرة الأوىل التي ُتهدد فيها الع�سائر احلكومة العراقية ب�سكل علني.

ماآلت الحتجاجات
لرمب��ا تختل��ف الحتجاج��ات ه��ذه امل��رة ع��ن �س��ابقاتها، �س��واء يف حج��م امل�س��اركة؛ اأو يف حت��ول املطال��ب احلقوقية 
اإىل مطال��ب �سيا�س��ية اإىل ح��د م��ا؛ اأو يف تاأيي��د املرجعي��ات ال�س��يعية ملطال��ب املحتج��ن؛ اأو يف تخط��ي الحتجاج��ات 
للخط��وط احلم��راء الت��ي كان��ت ت�سعه��ا الأحزاب وامللي�س��يات ال�س��يعية والتي تكمن يف عدم التعر���ض للرموز الدينية 
واملرجعي��ة ال�س��يعية؛ اأو يف انعكا���ض ه��ذه الحتجاج��ات عل��ى الداخ��ل املم��زق واخل��ارج املرق��ب، ولع��ل ال�س��وؤال ال��ذي 

يط��رح نف�س��ه وبق��وة: اإىل اأين ت�س��ري الأو�ساع؟

وهذا ي�سع اأمامنا عددًا من ال�سيناريوهات.

ال�سيناريو الأول: تال�سي املظاهرات 
ثم��ة موؤ�س��رات ت��دل عل��ى اأن الحتجاج��ات ل��ن ت�س��تمر، واأن حتقي��ق املطال��ب ل��ن يك��ون ح�س��ب م��ا ياأم��ل املحتج��ون، 

وخا�س��ة يف ظ��ل احلكوم��ة احلالية، ومن هذه املوؤ�س��رات: 

1-   الحتجاجات واملظاهرات املماثلة التي خرجت يف فرات �س��ابقة وتال�س��ت اأمام الوعود احلكومية املتكررة، 
اإ�سافة اإىل قدرة احلكومة على امت�سا�ض غ�سب املحتجن و�سراء الولءات الداخلية. 

2-   ع��دم وج��ود قي��ادة ثوري��ة موح��دة، وله��ذا مل تك��ن هن��اك مطال��ب موح��دة للمحتج��ن، وه��ذا مم��ا �سي�س��اعد 

احلكوم��ة عل��ى التعام��ل م��ع كل حرك��ة احتجاجي��ة عل��ى حدة.

ال�سيناريو الثاين: ا�ستمرار الحتجاجات وحتقيق املطالب 
وه��و ا�س��تمرار الحتجاج��ات حت��ى يتمك��ن املحتج��ون م��ن حتقي��ق مطالبه��م كاملة، وثم��ة موؤ�س��رات اإذا ما حتققت 

ف��اإن الحتجاج��ات قد ت�س��تمر وتتمكن م��ن انتزاع كل مطالبها، ومنها:

1-   احلر�ض على توحيد اجلبهة الداخلية للمتظاهرين وتن�سيق اجلهود وتوحيد املطالب.

2-   وزن اخلط��اب الوطن��ي وتغلي��ب امل�سلح��ة الوطني��ة والتنب��ه ملح��اولت ال�س��تقطاب وا�س��تغالل الحتجاج��ات 

لتحقي��ق مطال��ب بع���ض الأط��راف بعيدًا عن مطالب ال�س��عب.

3-   قدرة الأطراف على ت�سكيل احلكومة.
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ال�سيناريو الثالث: انفجار الأو�ساع
وهذا ال�سيناريو الأقل احتماًل اإل يف حال:

1-   تن�س��ل احلكوم��ة احلالي��ة م��ن واجباته��ا، ومواجه��ة الحتجاج��ات والوق��وف �سده��ا، خ�سو�س��ًا اإذا �س��هدت 
الحتجاج��ات موج��ة ت�سعي��د ت�س��تهدف املق��ار احلكومية و�س��ركات النفط.

2-   اإذا تاأخر ت�سكيل احلكومة اجلديدة، اأو عدم ح�سول التيار ال�سدري على ح�سته كفائز اأكرب يف النتخابات 
ح�سب ما يرى، فهذا رمبا يوؤدي اإىل مواجهات �سيعية �سيعية.

3-   دخ��ول اأمري��كا عل��ى اخل��ط وت�س��جيع اأو دع��م انق��الب ع�س��كري اأو انق��الب اأبي�ض على تيارات �سيا�س��ية موالية 

لإي��ران، م�س��تغلن الغ�س��ب ال�س��عبي عل��ى النخ��ب ال�سيا�س��ية للو�سول اإىل نظ��ام حكم جديد م��وال لأمريكا وبعيد عن 
اإيران.



مرك��ز م�س��تقل غ��ري ربح��ي، ُيِع��ّد الأبح��اث العلمي��ة وامل�س��تقبلية، وي�س��اهم يف �سناع��ة الوعي وتعزيزه واإ�س��اعته 
م��ن خ��الل اإقام��ة الفعالي��ات والن��دوات ون�س��رها ع��رب تكنولوجي��ا الت�سال، اإ�س��هامًا من��ه يف �سناعة الوع��ي وتعزيزه 

واإث��راء التفك��ري املبني على منهج علمي �س��ليم

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

الأهداف
الإ�سهام يف ن�سر الوعي الثقايف.

قيا�ض الراأي العام اإقليميًا ودوليًا جتاه ق�سايا حمددة.

التاأ�سيل العلمي للق�سايا ال�سيا�سية امل�ستجدة.

مواكبة املتغريات العاملية والعربية، من خالل اإعداد الأبحاث وتقدمي ال�ست�سارات.

الو�سائل
اإعداد الدرا�سات والأبحاث وال�ست�سارات والتقارير وفق منهجية علمية.

التوا�سل والتن�سيق مع املراكز واملوؤ�س�سات البحثية العربية والعاملية.

تناول ق�سايا التيارات الفكرية املتنوعة مبا يوؤ�سل ل�سروريات التعاي�ض ال�سلمي، وامل�ساركة الفاعلة.

اإقامة املوؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�ض.

رعاية ال�سباب الباحثن املتميزين. 



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

الأبحاث والدرا�سات:   .1

حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى اإع��داد الدرا�س��ات والأبح��اث وف��ق املنهجي��ة العلمي��ة يف جم��الت تخ�س���ض املرك��ز، 
وهي:

- الدرا�سات ال�سيا�سية.

- الدرا�سات املتخ�س�سة يف التيارات الإ�سالمية والفكرية.

-الدرا�سات احل�سارية والتنموية. 

- درا�سات الفكر الإ�سالمي. 

ال�ست�سارات وقيا�ض الراأي:   .2

ي�س��عى املرك��ز لتق��دمي ال�ست�س��ارات واحلل��ول يف جم��الت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�س��مية والأهلي��ة، وذل��ك 
م��ن خ��الل قيا���ض ال��راأي الع��ام جت��اه الق�سايا الفكري��ة والأح��داث ال�سيا�س��ية والجتماعية، بالتعاون م��ع كادر علمي 

د املهارات.   حُم��رف وُمتع��ِدّ

الن�سر:   .3

ي�سهم املركز يف ن�سر الدرا�سات والأبحاث عرب و�سائل الن�سر املتنوعة.




