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املقدمة
تتميــز دولــة الكويــت عــن كثــر مــن الــدول العربيــة بنشــاطها الدميقراطــي الــذي ابتــدأ 
عــام 1938 وتوســع عنــد اســتقالهلا عــام 1961 إبصدارهــا لدســتور 1962، الــذي نظــم 
علــى  بنــاًء  الكويــت-  املعارضــة يف  وتتمتــع  الكويــت.  السياســية يف  واحلــرايت  احليــاة 
ســقف احلــرايت املمنــوح- بكوهنــا مــن أكثــر احلــركات املعارضــة أتثــراً ونفــوذاً يف جماهلــا 
العــام. ورغــم كل هــذه املــزااي فــإن التجربــة الدميقراطيــة يف الكويــت مل ختــُل مــن عــدد مــن 

املنغصــات.

إذ كثــراً مــا تشــهد العالقــة بــن احلكومــة والربملــان يف الكويــت أزمــات عديــدة وحالــة 
املشــاريع  املؤثــر ســلباً يف عمــل األجهــزة احلكوميــة، وحركــة  السياســي  مــن االحتقــان 

االقتصاديــة.

مؤخــراً شــهدت الكويــت، بعــد انتخــاابت جملــس األمــة يف 5 ديســمرب/كانون األول 
2020، زايدة يف حــدة اخلــالف بــن احلكومــة وجملــس األمــة، وهــو مــا أضــاف عبئــاً آخــر 

إىل األزمــات االقتصاديــة واالجتماعيــة الــي تعيشــها الكويــت.

يبحــث تقديــر املوقــف يف أســباب األزمــة السياســية الــي تعيشــها الكويــت حاليــاً، 
واألفــق احملتمــل لألزمــة، وانعكاســات ذلــك علــى الدميقراطيــة اجلزئيــة يف الكويــت.
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مراحل أحداث األزمة السياسية يف الكويت 
مرَّ التوتر السياســي الذي تشــهده الســاحة الداخلية للكويت بعدد من املراحل، الي 
تعكــس تراكــم األزمــات بشــكل مســتمر يف الســنوات األخــرة للكويــت، وأهــم حمطــات 

األزمــة احلاليــة كاآليت: 

املرحلة األوىل: انتخاابت برملان ديسمرب 2020
ابتــدأ اخلــالف بــن جملــس األمــة واحلكومــة عقــب التغيــر الكبــر يف هيكلــة جملــس 
األمــة الكويــي وخســارة أكثــر مــن ثلثــي أعضــاء اجمللــس مقاعدهــم، ومتكــن مرشــحي 
املعارضــة مــن حتقيــق جنــاح كبــر حبصوهلــم علــى 24 مقعــداً مــن أصــل مخســن مقعــداً يف 

جملــس األمــة الكويــي.

وعلــى الرغــم مــن جنــاح املعارضــة الكبــر مل تتمكــن مــن احلصــول علــى رائســة جملــس 
األمــة، وفــاز مــرزوق الغــامن ابملنصــب للمــرة الثالثــة علــى التــوايل، بواقــع 33 صــواتً مقابــل 
28 ملنافســه بــدر احلميــدي، وذلــك علــى الرغــم مــن التحالــف العلــي الــذي قــاده النائــب 
رئيســاً  الغــامن  مــرزوق  انتخــاب  لعــدم جتديــد  املطــري  وحممــد  الداهــوم  بــدر  املعــارض 
للربملــان؛ إذ اتفــق مــا يقــرب مــن 42 انئبــاً علــى انتخــاب بــدر احلميــدي رئيســاً، لكــن 
النتائــج جــاءت صادمــة للمعارضــة وكــذاك للناخبــن الــذي عــربوا عــن عــدم توافــق نتائــج 

التصويــت مــع مــا اختــاره الشــعب يف صناديــق االقــراع.

املرحلة الثانية: االحتقان بني الربملان واحلكومة
حتولــت املعارضــة مــن خــالل كتلتهــا القويــة يف الربملــان إىل جهــة ضغــط مســتمر علــى 
احلكومــة إلجــراء عــدد مــن اإلصالحــات الــي تقدمــت هبــا ســابقاً، ولعــل أبرزهــا كانــت 
تلــك املتعلقــة مبعاجلــة ملفــات الفســاد والعفــو الشــامل عــن معارضــي اخلــارج، إال أن 
احلكومــة مل تتجــاوب مــع مطالــب املعارضــة، وأعلنــت عــن برانمــج عمــل توســع يف فــرض 
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الضرائــب واخلصخصــة ورفــع الدعــم عــن اخلدمــات العامــة، وهــو مــا أاثر ســخط املعارضــة 
بشــكل كبــر.

املرحلة الثالثة: إعالن 31 انئباً موافقتهم على استجواب رئيس احلكومة
أعلــن 31 انئبــاً، يف يناير/كانــون الثــاين املاضــي، أتييــد االســتجواب لرئيــس جملــس 
الــوزراء الشــيخ صبــاح اخلالــد وحكومتــه بشــأن خمالفتــه الدســتور؛ لعــدم تقــدمي برانمــج 
لشــخصيات أتزمييــة يف احلكومــة، ابإلضافــة إىل  عمــل احلكومــة يف وقتــه، والختيــاره 
تدخــل اهليئــة التنفيذيــة يف نشــاط الربملــان مــن خــالل دعــم احلكومــة لرئيــس جملــس األمــة 

مــرزوق الغــامن ليفــوز هبــذا املنصــب مــن جديــد.

املرحلة الرابعة: تقدمي احلكومة استقالتها
قدمــت احلكومــة، برائســة الشــيخ صبــاح اخلالــد، اســتقالتها قبــل أايم مــن املوعــد احملــدد 
جتنبــاً للوقــوف علــى منصــة االســتجواب، وبعــد ذلــك أعــاد أمــر الكويــت تكليــف الشــيخ 
صبــاح اخلالــد الصبــاح بتشــكيل احلكومــة يف 24 يناير/كانــون الثــاين، مث أصــدر األمــر 
يف 18 فرباير/شــباط قــراراً بتعليــق عمــل الربملــان شــهراً بنــاء علــى املــادة 106 مــن الدســتور؛ 
بغرض سحب فتيل التوتر، إىل أن أعيدت جلسات الربملان ومتكنت احلكومة الكويتية 

مــن أداء اليمــن الدســتورية يف 30 مــارس/آذار املاضــي.

املرحلة اخلامسة: عدم انفراج األزمة بعد أداء احلكومة اليمني الدستورية
مل تنفــرج حالــة االحتقــان بــن أعضــاء الربملــان واحلكومــة بعــد أدائهــا لليمــن الدســتورية، 
احلكومــة  وإســقاط  األمــة  جملــس  حبــل  الربملــان  أعضــاء  مــن  عــدد  مطالــب  واســتمرت 
والدعــوة إىل انتخــاابت جديــدة، ففــي 20 مــن شــهر أبريل/نيســان أعــاد عــدد مــن النــواب 
املطالبــة بتفعيــل أمــر البــالد للمــادة 107 الــي تنــص علــى حــل جملــس األمــة وإعــادة إجــراء 

االنتخــاابت. 
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ومت تعطيــل حضــور أعضــاء احلكومــة إىل جلســات الربملــان، ففــي الـــ27 مــن أبريــل/
نيســان اعتــذر أعضــاء احلكومــة عــن حضــور جلســة الربملــان املقــررة ملراجعــة بعــض بنــود 
جــدول أعمــال احلكومــة ابإلضافــة إىل اســتجواب وزيــر الصحــة حتــت مســبب جلــوس 
عــدد مــن أعضــاء الربملــان يف املقاعــد املخصصــة لرئيــس احلكومــة ووزرائهــا، وهــذا مــا 
يوحــي أبن األزمــة ال تــزال مســتمرة، وأهنــا مل جتــد طريقــاً حللحلتهــا، وهــو مــا قــد ينعكــس 

ســلباً علــى الكويــت ومؤسســاهتا احلكوميــة بشــكل عــام.
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معطيات األزمة السياسية يف الكويت
تراوح معطيات األزمة الي تشهدها الكويت مؤخراً بن معطيات مرتبطة ابختالالت 
يف إدارة شــؤون البــالد السياســية، وبــن معطيــات حاضــرة متعلقــة ابالنتخــاابت الربملانيــة 

لعــام 2020. وميكــن ذكــر أهــم معطيــات األزمــة الكويتيــة ابآليت:

دور الربملان الرقايب
تعــد الكويــت مــن الــدول العربيــة القليلــة الــي ينشــط فيهــا دور الربملــان الرقــايب علــى 
اســتقاالت  عــدة   2001 عــام  منــذ  الكويــت  شــهدت  فقــد  التنفيذيــة،  الســلطة  عمــل 
الكويــي.  الربملــان  أحــد وزرائهــا الســتجواب  أو  بســبب عرضهــا  متعاقبــة،  حلكومــات 
هــذه االســتجواابت الربملانيــة مل تقتصــر علــى وزارات حمــددة بــل مشلــت كل الــوزارات، 
ومــن ضمنهــا الســيادية الــي تتوالهــا األســرة احلاكمــة، كــوزارة الصحــة واخلارجيــة والدفــاع 

وغرهــا.

إال أن االستجواابت وآلية الربملان يف املراقبة واحلساب أثرت سلباً يف حالة االستقرار 
السياســي يف الكويــت، وغالبــاً مــا تنتــج أزمــات خمتلفــة علــى إثرهــا، ورمبــا يعــود الســبب يف 
ذلــك إىل إســاءة اســتخدام أدوات الرقابــة واحملاســبة، أو لعــدم نضــج املمارســة الدميقراطيــة 
بشــكل كاٍف ميكنهــا مــن إجــراء اســتجواابت ضــد أعضــاء احلكومــة دون أن يــؤدي إىل 

تعطيــل عمــل األجهــزة التشــريعية والتنفيذيــة يف الكويــت.

حصــر منصــب رائســة احلكومــة يف األســرة احلاكمــة واآلليــة اخلاصــة ابختيــار 
الوزراء

يؤثــر حصــر منصــب رائســة احلكومــة يف أحــد أعضــاء األســرة احلاكمــة، وكذلــك حتديــد 
عــدد مــن الــوزارات الســيادية ألعضــاء األســرة احلاكمــة، يف مــدى مصداقيــة احملاســبة الــي 
توجــه إىل احلكومــة وصعوبــة إخضاعهــا ملســاءلة حقيقيــة أمــام جملــس األمــة؛ إذ جيعــل 
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احلكومــة تســعى إىل تســريع تقــدمي اســتقالتها أو حــى إقالتهــا مــن قبــل أمــر الكويــت 
يف كل مــرة يتعــرض فيهــا وزيــر مــن احلكومــة الســتجواب الربملــان ميكــن أن يفضــي إىل 

ســحب الثقــة منــه.

آليات اختيار احلكومة
تعــد آليــة اختيــار الــوزراء وتشــكيل احلكومــة مــن أهــم مســببات األزمــات السياســية 
يف الكويــت، إذ يتــم االختيــار بنــاًء علــى نظــام احملاصصــة مــن األســرة احلاكمــة ومــن 
الشــخصيات ورجــال القبائــل البارزيــن، ودون إشــراك للتيــارات واجلمعيــات السياســية 
املوجــودة يف الكويــت، وهــو مــا يــؤدي إىل صــدام مســتمر بــن احلكومــة والربملــان، الــذي 
ميــارس أعضــاؤه بشــكل مســتمر حقهــم الدســتوري يف املســألة واالســتجواب كطريقــة 

لضمــان عــدم احنــراف احلكومــة ووزرائهــا عــن اإلدارة الســليمة للبــالد.

تقييد دور املعارضة
تــرى املعارضــة وعــدد مــن التيــارات السياســية داخــل الكويــت ضــرورة إجيــاد قوانــن 
شــرعية  أحــزاب  إىل  التحــول  مــن  الكويــت  السياســية يف  واجلمعيــات  التيــارات  متكِّــن 
تتنافــس فيمــا بينهــا علــى التــداول الســلمي للســلطة، خاصــة أن التيــارات السياســية يف 
الكويــت لديهــا كل شــروط األحــزاب والتجربــة السياســية الكافيــة الــي متكنهــا مــن خــوض 

مهــام الســلطة التنفيذيــة بفعاليــة.

أداء احلكومة واالهتامات الشعبية املوجهة هلا
ابلعــودة إىل األزمــة احلاليــة جنــد أن الشــارع الكويــي مل يــرض عــن عمــل احلكومــة 
الســابقة؛ إذ تعرضــت احلكومــة الهتامــات يف عــدة ملفــات؛ كفســاد األجهــزة احلكوميــة 
وطريقــة إدارة مــوارد الدولــة وتنامــي مشــاكل التنميــة االجتماعيــة، ونتيجــة ذلــك فقــد 
اندلعــت االحتجاجــات الشــعبية عــام 2019 وفرضــت عــدد مــن االســتجواابت الربملانيــة 
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حبق وزيري األشــغال واإلســكان ووزير الداخلية، وهو ما أدى إىل تقدمي حكومة الشــيخ 
جابــر املبــارك اســتقالتها بعــد مــدة وجيــزة يف هنايــة نوفمرب/تشــرين الثــاين 2019، والتعيــن 
األمــري للشــيخ صبــاح اخلالــد، بتشــكيل حكومــة جديــدة إىل حــن موعــد االنتخــاابت 

الربملانيــة هنايــة عــام 2020.

وقــد توجــه الناخبــون الكويتيــون، علــى الرغــم مــن جائحــة كــوروان، بكثافــة يف انتخــاابت 
عــام 2020، وذلــك نتيجــة األســباب الــي ذُكــرت ســابقاً، كمــا أن التيــارات السياســية 
عملــت علــى حتريــك قواعدهــا وأنصارهــا لالســتفادة مــن حالــة عــدم الرضــى الــي تســود 

اجملتمــع الكويــي لتحســن فرصهــا يف احلصــول علــى نســب جيــدة يف مقاعــد الربملــان.

حكومة ال تتوافق مع تطلعات االنتخاابت
انتخــاابت 2020  الشــيخ اخلالــد عقــب  الــي شــكلها  التشــكيلة احلكوميــة  جــاءت 
خمالفــة لتطلعــات الناخــب الكويــي، إذ أُعيــد فيهــا اختيــار عــدد مــن شــخصيات احلكومــة 
الســابقة، كوزيــر اخلارجيــة الشــيخ أمحــد الناصــر الصبــاح، وانئــب رئيــس جملــس الــوزراء 
أنــس الصــاحل، وغرهــم، وهــو مــا أظهــر عــدم توافقهــا مــع نتائــج اقــراع ديســمرب/كانون 
األول 2020، ومــا أفرزتــه االنتخــاابت مــن جتديــد يف اهليئــة الربملانيــة بنســبة فاقــت %60.

رفض املعارضة لربانمج احلكومة
تــرى املعارضــة والشــخصيات الربملانيــة الداعمــة هلــا أن احلكومــة اجلديــدة ارتكبــت 
العديــد مــن املخالفــات؛ كاللجــوء إىل املــادة 106 لتعطيــل جلســات اجمللــس، والتهــرب مــن 
مســاءلة نوابــه، فضــاًل عــن برانجمهــا الــذي تــرى أنــه يقتصــر علــى زايدة نســبة الضرائــب 
واخلصخصــة، ورفــع الدعــم عــن اخلدمــات احلكوميــة، ولذلــك تؤمــن املعارضــة أنــه مــن 
الواجــب الدفــاع عــن حــق الناخــب الكويــي الــذي اختارهــم، وحماســبة أعضــاء احلكومــة 
علــى كل قــرار يتخذونــه ومل يصــبَّ يف مصلحــة املواطــن أو املصلحــة العامــة للكويــت.
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سيناريوهات مصري األزمة
ينقســم أعضــاء جملــس األمــة الكويــي يف إدارة األزمــة القائمــة إىل فريقــن؛ فريــق يــرى 
ضــرورة إســقاط احلكومــة وإعــادة االنتخــاابت مــن جديــد بزعامــة النائبــن حممــد املطــري 
وبــدر الداهــوم، وفريــق آخــر يــرى أنــه مــن األفضــل التوصــل إىل تفامهــات مــع احلكومــة 
والضغــط عليهــا إلجــراء مزيــد مــن التحســينات يف برانمــج عملهــا. وبــن وجهــي نظــر 
الفريقــن ميكــن أن تنفــرج األزمــة القائمــة حاليــاً مــن خــالل أحــد الســيناريوهات التاليــة:

السيناريو األول: حل الربملان
يترجــح هــذا الســيناريو بقبــول أمــر الكويــت دعــوة املعارضــة إىل حــل الربملــان، وإعــادة 

االنتخــاابت، وعــودة احليــاة السياســية إىل مســارها بعــد ذلــك.

ويدعم هذا السيناريو:
- وضــوح أجنــدة أعضــاء الربملــان الكويــي احلــايل، واندفاعهــم الرافــض لضعــف أداء 

احلكومــة الكويتيــة، ومطالبهــم بتحســن براجمهــا وأنشــطتها.
- قلــة خــربة أعضــاء احلكومــة يف اجملــال السياســي، إذ تقتصــر خربهتــم علــى اجلانــب 
الوظيفــي، وهــو مــا جيعــل موقــف املعارضــة الداعــي حلــل الربملــان وإعــادة االنتخــاابت أقــوى 

نســبياً مــن موقــف اســتمرار نشــاط احلكومــة والربملــان احلاليــن.
أعضــاء  واســتمرار  والتشــريعية،  التنفيذيــة  الســلطتن  بــن  االنســجام  عــدم  - حالــة 
الربملــان يف توجيــه االســتجواابت ألعضــاء احلكومــة، وهــو مــا قــد يدفــع أعضــاء احلكومــة 

إىل االســتقالة، أو أن يقيلهــا أمــر الكويــت.
يف املقابــل فــإن رؤيــة أمــر الكويــت احلاليــة يف اســتمرار عمــل احلكومــة برائســة اخلالــد، 
واســتمرار األوضاع السياســية على ما هي عليه، تضعف العمل هبذا الســيناريو، وتؤدي 

إىل ســيناريو تفاقــم األزمــة.
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السيناريو الثاين: تفاقم األزمة
يعتقــد هــذا الســيناريو أنــه يف حــال اســتمرار هيئــات املنظومــة السياســية يف الكويــت 
علــى مواقفهــا احلــادة فــإن األزمــة احلاليــة قــد تتصاعــد إىل حــن التوافــق علــى إجيــاد حــل 

بشــأهنا. 

يدعــم هــذا الســيناريو أن كال الفريقــن يســتندان إىل ركائــز قــوة جتعلهمــا يتمســكان 
مبواقفهمــا املصــرح هبــا، وأنــه خــالل األشــهر األربعــة املاضيــة مل تظهــر أي بــوادر إلهنــاء 

حالــة االحتقــان بــن احلكومــة والربملــان.

ويضعــف العمــل هبــذا الســيناريو إدراك مجيــع األطــراف أن حــدة االحتقــان السياســي 
وتشــدد كل فريــق مبواقفــه لــن تــؤدي إىل انفــراج سياســي، بــل ســتؤدي إىل تعميــق حــدة 
اجلمــود القائــم حاليــاً، وهــذا مــا قــد يدفــع بــكل األطــراف إىل التفــاوض بشــأن تشــكيل 
حكومــة ائتالفيــة تتناســب مــع معطيــات جملــس األمــة الكويــي، وتســتجيب ملطالــب 

اجمللــس بشــأن برانمــج عملهــا.

السيناريو الثالث: احلل التوافقي
يــرى هــذا الســيناريو إمكانيــة إجيــاد حــل توافقــي بــن مجيــع األطــراف وتشــكيل حكومــة 

ائتالفية.

يعتمــد هــذا الســيناريو علــى مــدى جديــة التيــارات السياســية يف الكويــت للتوصــل إىل 
توافــق سياســي يســتند إىل بنــود واضحــة وحمــددة حتــول دون عــودة اخلــالف جمــدداً بــن 

احلكومــة والربملــان.

ويضعــف العمــل هبــذا الســيناريو عــدم تنــازل املعارضــة عــن إحــداث تغيــر حقيقــي 
يف شــكل احلكومــة، وكــذا يف براجمهــا، وهــو مــا يــؤدي إىل العمــل بســيناريو خمتلــف غــر 

ســيناريو التوافــق.
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اخلامتة
إن العمليــة الدميقراطيــة يف الكويــت وإن شــاهبا األخطــاء والتقصــر، تظــل عمليــة متيــز 
الكويــت عــن بقيــة الــدول العربيــة يف ســقف احلــرايت السياســية املرتفــع نســبياً، ومتنــح 

الكويــت تفــرداً عــن دول اخلليــج األخــرى بتجربتهــا الربملانيــة ودميقراطيتهــا املتوســعة. 

وحــى يســتمر العمــل ابملســار الدميقراطــي يف الكويــت فــإن علــى النخــب السياســية 
االتفــاق علــى آليــات تعــاجل العراقيــل امللحــة يف العمليــة السياســية وتدفــع حنــو اســتقرار 
احليــاة السياســية يف الكويــت مــن خــالل تفعيــل عــدد مــن التشــريعات وســن القوانــن إىل 
أن تصــل إىل املســتوى املطلــوب مــن املمارســة الدميقراطيــة دون التأثــر ســلباً يف احليــاة 

السياســية يف الكويــت.

التجربــة  علــى  الكويــت  يف  السياســية  التيــارات  مجيــع  حتافــظ  أن  أيضــاً  املهــم  مــن 
الدميقراطيــة ودون التأثــر مبســاعي بعــض الــدول غــر الدميقراطيــة يف املنطقــة إلجهــاض 
العمليــة السياســية ذات الطابــع الدميقراطــي يف الكويــت، ملــا يف ذلــك مــن آاثر ســلبية يف 
مقومــات احليــاة السياســية يف الكويــت، وانعكاســات مدمــرة علــى النشــاط االقتصــادي 

والتنمــوي فيهــا.



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.

-  مواكب��ة املتغ��رات العاملي��ة والعربي��ة، م��ن خ��ال اإع��داد الأبح��اث وتق��دمي ال�صت�ص��ارات.

الو�ص��ائل
-  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 والأبحاث وف��ق املنهجية العلمي��ة يف جمالت 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�ص��عى املرك��ز لتق��دمي ال�صت�ص��ارات واحلل��ول يف جم��الت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�ص��مية 
والأهلية، وذلك من خال قيا�س الراأي العام جتاه الق�صايا الفكرية والأحداث ال�صيا�صية والجتماعية، 

د املهارات.   بالتع��اون م��ع كادر علم��ي حُم��رتف وُمتع��ِدّ

الن�صر:   .3

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

ع�صوية املركز يف املنظمات العاملية:




