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مقدمة 
شــهدت بعــض املــدن العراقيــة، مطلــع شــهر أكتوبــر/ تشــرين األول احلــايل، موجــة احتجاجــات 
مــن  عــدداً  والديوانيــة، وعمــت  والنجــف وكربــاء  والبصــرة  بغــداد  مــن  بــدأت  النطــاق،  واســعة 
احملافظــات العراقيــة األخــرى، طالبــت بتوفــر االحتياجــات الازمــة مــن املــاء والكهــرابء، ومعاجلــة 
مشــكات الفقــر والبطالــة، ووضــع حــد الستشــراء الفســاد واحملســوبية، يف بلــد ميتلــك رابــع أكــر 

احتياطــي للنفــط يف العــامل.

 أتيت هــذه االحتجاجــات بعــد سلســلة مــن املظاهــرات املتقطعــة قــام هبــا خرجيــو اجلامعــات 
العاطلــون عــن العمــل، وبعــد عــام مــن تشــكيل احلكومــة اجلديــدة برائســة عــادل عبــد املهــدي، 
ظــل خافــات  املــردي، يف  املعيشــي  الوضــع  معاجلــة  احملتجــن- يف  رأي  وإخفاقهــا- حســب 

العــراق بســبب حالــة احملاصصــة املزمنــة. سياســية يعيشــها 

ألكثــر مــن أســبوع عــاش العــراق حتــت ضغــط تصعيــد احملتجــن مــن جهــة وتصرفــات األجهــزة 
األمنيــة ضدهــم مــن جهــة أخــرى، ذهــب ضحيتهــا مــا يزيــد علــى مئــة قتيــل وآالف اجلرحــى، 
ليعــود بعــده الشــارع العراقــي إىل اهلــدوء، وهــو مــا يطــرح عــدداً مــن التســاؤالت املتعلقــة بطبيعــة 
املشــهد السياســي العراقــي، وتطــورات هــذه املوجــة مــن االحتجاجــات، ودوافــع األطــراف املختلفــة، 

وأســباب اهلــدوء، ومــدى إمكانيــة جتــدد االحتجاجــات يف األايم القادمــة.

سياق األحداث 
بــدأت هــذه املوجــة يف بغــداد بدايــة شــهر أكتوبر/تشــرين األول احلــايل، منطلقــة حنــو ســاحة 
التحريــر، ويف اليــوم التــايل امتــدت إىل مناطــق الشــرق والغــرب واجلنــوب لتشــمل حمافظــات كربــاء 

ودايىل وذي قــار وميســان والنجــف وواســط والبصــرة.

يف  التجــوال  حظــر  احلكومــة  رئيــس  أعلــن  األول  أكتوبر/تشــرين  مــن  الثالــث  اخلميــس  ويــوم 
بغــداد وعــدد مــن املــدن ابســتثناء املســافرين واإلســعاف، غــر أن احملتجــن كســروا حظــر التجــوال 
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وخرجــوا إىل الشــارع، وبعــده بيــوم دعــا زعيــم التيــار الصــدري، مقتــدى الصــدر، احلكومــة إىل تقــدمي  
اســتقالتها، وعلــق نــواب كتلــة ســائرون عضويتهــم يف الرملــان، ودعــا رئيــس احلكومــة الرملــان إىل 

دعمــه إلجــراء تغيــرات وزاريــة.

يــوم الســبت 5 أكتوبر/تشــرين األول عــادت املظاهــرات إىل بغــداد، لكنهــا عجــزت عــن الوصــول 
إىل ميــدان التحريــر، يف حــن فشــل اللقــاء بــن رئيــس جملــس النــواب حممــد احللبوســي وممثلــن عــن 
املتظاهريــن، لتعلــن بعــد ذلــك احلكومــة يف اليــوم التــايل حزمــة قــرارات أبرزهــا فتــح ابب التقــدمي علــى 
األراضــي الســكنية لــذوي الدخــل احملــدود، واســتكمال توزيــع قطــع ســكنية للمســتحقن، ومــع هــذا 

اســتمرت االحتجاجــات بوتــرة عاليــة.

خــال هــذه االحتجاجــات ســقط مــا يزيــد علــى مئــة قتيــل وســتة آالف جريــح، تقــول وزارة 
الداخليــة إن عــدداً منهــم مــن قــوات األمــن، وكانــت وزارة الداخليــة العراقيــة قــد نفــت مســؤوليتها 
عــن االنتهــاكات الــي رافقــت االحتجاجــات، وحتدثــت عــن مندســن وقناصــة أطلقــوا النــار علــى 
القــوات األمنيــة يف وقــت الحــق  أقــرت  املتظاهريــن وقــوات األمــن علــى حــد ســواء، يف حــن 
بـ«اســتخدام مفــرط للقــوة وخــارج قواعــد االشــتباك احملــددة«، وقالــت يف بيــان هلــا إّنــا »بــدأت 

إجــراءات حماســبة الضبــاط واآلمريــن واملراتــب الذيــن ارتكبــوا هــذه األفعــال اخلاطئــة«.

يــوم االثنــن 7 أكتوبر/تشــرين األول، بســحب مجيــع قطاعــات  العراقــي أمــر،  الــوزراء  رئيــس 
اجليــش العاملــة يف مدينــة الصــدر واســتبداهلا بقــوات الشــرطة االحتاديــة، علــى خلفيــة األحــداث 

الداميــة الــي شــهدها العــراق يف األايم الســابقة. 

أي  عــن  بعيــدة  املســلحة  القــوات  إن  قــال  الفيــاض،  فــاحل  العراقــي،  الوطــي  األمــن  مستشــار 
خــاف سياســي يف العــراق، وهــي تدافــع عــن الدســتور والدولــة وال عاقــة هلــا ابلسياســة، مؤكــداً 
أن التحقيــق ســيثبت مــن كان خلــف حــوادث القتــل والعنــف خــال االحتجاجــات الــي شــهدها 
العــراق، وقــال إن بــاده ســتحارب مــا وصفــه بـ«حمــاوالت إســقاط الدولــة«، يف إشــارة ضمنيــة منــه 

إىل االحتجاجــات.
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متيــزت هــذه املوجــة مــن االحتجاجــات بزمخهــا القــوي؛ إذ إنــا جــاءت عابــرة للجغرافيــا العرقيــة 
والطائفيــة، وفاجــأت اجلميــع حبجمهــا غــر املألــوف ســابقاً، ورغــم جتــدد موجــات احلــراك يف العــراق 
بــن حــن وآخــر فإنــا مل تشــهد مظاهــرات هبــذا الزخــم ســابقاً، ومــع هــذا ســرعان مــا خفــت زخــم 

هــذه االحتجاجــات ابســتثناء بعــض الوقفــات القصــرة.

مثــة أســباب جليــة وأخــرى غــر واضحــة هلــذا اخلفــوت، لعــل أبرزهــا حالــة العنــف الــي تعــرض 
هلــا املتظاهــرون، يف حــن علقــت بعــض احملافظــات اجلنوبيــة، كمحافظــات ذي قــار والديوانيــة، 
احتجاجاهتــا حــى انتهــاء مــا تعــرف أبربعينيــات احلســن يف العشــرين مــن الشــهر اجلــاري، ولعــل 
مــن حــدة االحتجاجــات، ولكــن  التقليــل  اســتطاعت  أعلنتهــا  الــي  والقــرارات  وعــود احلكومــة 
ليــس ابلدرجــة األساســية، نظــراً لتــدين حالــة الثقــة بــن احلكومــة والشــعب، مــن جهــة أخــرى أتيت 
التصرحيــات احلكوميــة العراقيــة واإليرانيــة، والــدق علــى وتــر املؤامــرة، لتعــزز هــي األخــرى هــدوء 
الشــارع العراقــي، يف حــن يــرى آخــرون إمكانيــة وجــود تفامهــات مشــركة بــن القــوى السياســية 

الكــرى علــى هتدئــة الشــارع أبي طريقــة يف ظــل اخلافــات السياســية الــي تشــهدها املنطقــة.

املشهد السياسي يف العراق 
الطائفيــة والعرقيــة  يقــوم علــى احملاصصــة  العــراق منــذ ســتة عشــر عامــاً  املشــهد السياســي يف 
واحلزبيــة، ومل يتمكــن أي حــزب مــن تشــكيل احلكومــة منفــرداً، وهــذا مــا يدفــع املكــوانت السياســية 
لتشــكيل حتالفــات كــرى جتمــع قــوى خمتلفــة فكــرايً وسياســياً، وطائفيــاً أحيــاانً، يســفر عنهــا يف كل 

مــرة خارطــة معقــدة مــن التحالفــات الــي ســرعان مــا تســقط أمــام أبســط هــزة.

يسيطر على املشهد السياسي حالياً حتالفان كبران:

املالكــي،  نــوري  بزعامــة  القانــون(  )دولــة  رمــوزه  أبــرز  ومــن  البنــاء،  التحالــف األول: حتالــف 
و)الفتح(؛ وهو اجلناح السياســي للحشــد الشــعيب، بزعامة هادي العامري، وحزب )احلل الســي( 

بزعامــة مجــال الكربــويل.
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التحالــف الثــاين: حتالــف )اإلصــاح(، الــذي يضــم تيــار )ســائرون( بقيــادة مقتــدى الصــدر، 
و)ائتــاف النصــر( بقيــادة حيــدر العبــادي، و)ائتــاف الوطنيــة( بقيــادة إايد عــاوي، و)التضامــن 

العراقــي( بقيــادة أســامة النجيفــي.

يضــم كل حتالــف رئيســي تيــارات رمبــا تكــون خمتلفــة فيمــا بينهــا؛ كاجتمــاع احلــزب الشــيوعي مــع 
ســائرون، وحــزب احلــل الســي مــع حتالــف الفتــح الشــيعي، يف حــن يزعــم كل منهمــا أنــه املكــون 
األكــر، وهــذا كان لــه أثــره يف أتخــر تشــكيل احلكومــة وشــغور بعــض الــوزارات، وغيــاب صــوت 
املعارضــة الداخليــة، والتــأزم السياســي الــذي كان ســبباً يف تفاقــم الفســاد والرهــل واحملســوبية يف 

مؤسســات الدولــة.

كان اختيــار رئيــس احلكومــة احلــايل علــى إثــر تفامهــات بــن زعيــم )ســائرون( مقتــدى الصــدر، 
تيــار )ســائرون( ابلتفــرد  تيــارات يف حتالــف اإلصــاح  وزعيــم )الفتــح( هــادي العامــري، وتتهــم 
بقــرارات )اإلصــاح(، وهــدد بعضهــم ابالنســحاب مــن التحالــف، يف حــن هــدد آخــرون يف 
حتالــف البنــاء ابالنســحاب مــن التحالــف بســبب اســتئثار تيــار الفتــح، وانتهــاكات احلشــد الشــعيب، 
خصوصــاً يف املناطــق الســنية، الــي كانــت ســبباً يف انشــقاق حــزب احلــل الســي الــذي ميتلــك 14 
مقعــداً يف الرملــان احلــايل، وهبــذا أصبحــت حصــة حتالــف البنــاء أقــل مــن 115 مقعــداً مــن أصــل 

329 مقعــداً، وهــو مــا جعــل حتالــف )اإلصــاح( صاحــب الكتلــة الكــرى بـــ140 مقعــداً.

دوافع االحتجاجات ومواقف األطراف
دوافــع االحتجاجــات متعــددة، مــا بــن دوافــع شــعبية هلــا ارتبــاط ابلوضــع االقتصــادي املــردي، 

وأخــرى سياســية، ودوافــع أخــرى هلــا عاقــة ابلعامــل اخلارجــي.

-  الدوافع الشعبية 

جُتمــع األطــراف املختلفــة علــى أن مثــة أزمــة اقتصاديــة يعيشــها العــراق بســبب ضعــف اخلدمــات 
املتعلقــة ابملــاء والكهــرابء، واستشــراء الفســاد واحملســوبية ومشــكات الفقــر والبطالــة، وحبســب 
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منظمــة الشــفافية الدوليــة فــإن العــراق احتــل يف عــام 2018 املركــز الســادس عربيــاً والـــ13 عامليــاً يف 
قائمــة الــدول األكثــر فســاداً مــن إمجــايل 168 دولــة، وحبســب مصــادر أخــرى فــإن الفســاد جيتــاح 
أكثــر مــن تســعة آالف مشــروع يف جمــاالت خمتلفــة، منهــا مشــاريع ومهيــة وأخــرى متعثــرة بقيمــة 
جتــاوزت ثامثئــة مليــار دوالر، وكشــف رئيــس احلكومــة العراقيــة حــى اآلن عــن أربعــن ملــف فســاد، 

حســب موقــع اجلزيــرة.

-  الدوافع السياسية وموقف األطراف العراقية 

حالــة الفســاد املتجــذر، واملشــرعن أحيــاانً، الــذي أييت بعضــه يف إطــار صفقــات سياســية، لعــل 
مــن أســبابه احلقيقيــة هــذا املشــهد السياســي املعقــد وحالــة احملاصصــة الــي يعيشــها العــراق منــذ 
االنســحاب العســكري األمريكــي، الــذي أدى إىل اللعــب بنتائــج االنتخــاابت الرملانيــة، وشــغور 
بعــض الــوزارات، ورفــض الكتــل السياســية املتصارعــة للتعديــات الوزاريــة ومتســكها بوزرائهــا حــى 
املتهمــن ابلفســاد منهــم، وعــدم اســتطاعة القــوى السياســية الوصــول إىل آليــة توافقيــة تضمــن 
اســتقرار النظــام السياســي، وســيطرة الفصائــل الشــيعية املدعومــة إيرانيــاً علــى املشــهد السياســي 
والعســكري، وشــعور بقيــة الفصائــل الشــيعية والســنية بفقــدان مكانتهــا، والســعي إلعــادة التــوازن 
يف إطــار البيــت الشــيعي، هــذه األســباب وغرهــا أدت إىل أيس الشــارع العراقــي مــن أي حالــة 
إصــاح ميكــن أن أييت هبــا النظــام احلــايل، وهــذا مــا يفســر حالــة العــزوف الشــعيب يف االنتخــاابت 

الرملانيــة املاضيــة.

إضافــة إىل ذلــك يعيــش العــراق حالــة انقســام سياســي أمريكــي وإيــراين، وينســحب هــذا االنقســام 
علــى كل املســتوايت؛ العســكرية منهــا واإلعاميــة واالقتصاديــة، وهــذا مــا يظهــر يف شــعارات 
احملتجــن الرافضــة لارهتــان العراقــي للخــارج، وخصوصــاً إيــران، حيــث رفــع احملتجــون صــوراً للقائــد 
ــُمقال يف ســبتمر/أيلول املاضــي،  الســابق لقــوات مكافحــة اإلرهــاب عبــد الوهــاب الســاعدي، الـ

بدوافــع يراهــا احملتجــون إيرانيــة.

موقــف احلكومــة العراقيــة عكــس حالــة مــن التخبــط يف املوقــف الرمســي، فبعــد بيــان رئيــس الــوزراء، 
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عــادل عبــد املهــدي، يف بدايــة االحتجاجــات الــذي أشــار فيــه إىل وجــود معتديــن غــر ســلمين بــن 
املتظاهريــن، عــاد بعدهــا خــال ترؤســه الجتمــاع جملــس األمــن الوطــي ليراجــع عــن اهتاماتــه الــي 
وجههــا للمحتجــن، مؤكــداً »حريــة التظاهــر والتعبــر واملطالــب املشــروعة للمتظاهريــن«، ويســتنكر 
األعمــال التخريبيــة الــي رافقتهــا، مشــدداً علــى تســخر مجيــع اجلهــود احلكوميــة لتلبيــة املتطلبــات 
املشــروعة للمتظاهريــن، معلنــاً حزمــة مــن اإلصاحــات الداخليــة علــى رأســها إقالــة الفاســدين 

ومعاقبــة املســؤولن عــن ســقوط الضحــااي.

مواقــف الكتــل السياســية جــاءت متقاربــة؛ حيــث دعــا زعيــم التيــار الصــدري مقتــدى الصــدر 
الرائســات الثــاث )برملــان، حكومــة، رائســة( إىل التحقيــق العــادل يف مقتــل املتظاهريــن؛ كذلــك 
أدانــت كتلتــا احلكمــة والنصــر )الشــيعيتان( مــا أمستــاه اإلفــراط يف اســتخدام القــوة ضــد املتظاهريــن؛ 
ومثلهمــا جبهــة اإلنقــاذ والتنميــة )الســنية( إذ طالبتــا بدراســة األســباب الــي دفعــت اجلماهــر إىل 
اخلــروج يف تظاهــرات كبــرة للمطالبــة ابحلقــوق؛ يف حــن اقرحــت املرجعيــة الشــيعية يف العــراق 
تشــكيل جلنــة مــن خــارج الســلطة لوضــع آليــة ملكافحــة الفســاد؛ ويف املقابــل قــال حتالــف الفتــح يف 
بيــان لــه: »نقــف مــع املطالــب املشــروعة للمتظاهريــن، ونتبــى مــا جــاء مــن توجيهــات وتوصيــات 
املرجعيــة الدينيــة، ونطالــب احلكومــة إبطــاق حزمــة إصاحــات واقعيــة وجريئــة بتوقيتــات زمنيــة 

حمــددة تلــيب متطلبــات اجلماهــر«.

ويف ظــل غيــاب احلامــل السياســي لاحتجاجــات، وغيــاب املعارضــة يف الداخــل، تصــر األطــراف 
العراقية املتصارعة على اهلروب إىل الشارع وتبي أي مطالب احتجاجية يرفعها الشارع، والتسابق 

علــى ركــوب موجــة املعارضــة للتحلــل مــن التزاماهتــا مــن أجــل املشــاركة يف أي تســوية قادمــة.

-  الدوافع اخلارجية 

تصــر إيــران علــى إضفــاء صفــة املؤامــرة علــى االحتجاجــات العراقيــة، واهتــام مــا تســميها عناصــر 
مندســة يف االحتجاجــات بتلقــي تدريــب يف معســكرات خاصــة أبمريــكا والســعودية، كمــا جــاء 
يف تصريــح عضــو هيئــة رائســة جملــس خــراء القيــادة يف إيــران، عبــاس كعــيب، خصوصــاً أن جــزءاً 
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مــن مطالــب اجلمهــور يتعلــق ابلتحــرر مــن التدخــات اخلارجيــة، وهلــذا وصــف املرشــد اإليــراين، 
علــي خامنئــي، االحتجاجــات العراقيــة أبنــا »مؤامــرة مــن األعــداء هتــدف إىل التفريــق بــن إيــران 
والعــراق«، وقــال يف تغريــدة لــه علــى تويــر: إن »إيــران والعــراق شــعبان ترتبــط أجســادهم وقلوهبــم 

ــة ألهــل البيــت وللحســن بــن علــي«. وأرواحهــم بوســيلة اإلميــان ابهلل وابحملّب

الــوالايت املتحــدة األمريكيــة أعلنــت، مــن خــال ســفارهتا يف بغــداد، أنــا تراقــب االحتجاجــات 
عــن كثــب، وأضافــت أن »التظاهــر الســلمي هــو حــق أساســي يف مجيــع األنظمــة الدميقراطيــة، 
ولكــن ال جمــال للعنــف يف التظاهــرات مــن قبــل أي مــن األطــراف«، داعيــة »األطــراف كافــة إىل نبــذ 

العنــف، مــع ضبــط النفــس يف ذات الوقــت«.

اخلــاف األمريكــي اإليــراين حــول كثــر مــن امللفــات يف العــراق، أبرزهــا ملــف الكيــاانت املســلحة 
غــر التابعــة للجيــش العراقــي، كاحلشــد الشــعيب املدعــوم إيرانيــاً، ألقــى بظالــه علــى املشــهد، وهلــذا 
تضغــط اإلدارة األمريكيــة علــى احلكومــة العراقيــة لتعطيــل عمــل القــوات املدعومــة منهــا، واخلــاف 
بــن احلشــد الشــعيب وأمريــكا وصــل إىل حــد اهتامــه ألمريــكا ابلســماح للكيــان اإلســرائيلي بضــرب 
خمــازن أســلحة اتبعــة لــه، وبرغــم صــدور قــرار حكومــي حبــل الفصائــل املســلحة غــر التابعــة للجيــش 

فــإن الواقــع خبــاف ذلــك.

املخــاوف  عــزز  العــراق وســوراي  بــن  البوكمــال  معــر  فتــح  بعــد  العراقيــة  جمــيء االحتجاجــات 
الــي ختضــع لعقــوابت أمريكيــة، ويفتــح  املعــر يشــكل أمهيــة كبــرة إليــران  اإليرانيــة، وذلــك أن 
البــاب أمامهــا لطريــق بــري يصلهــا ابلبحــر املتوســط، يف حــن أن مزامنــة االحتجاجــات يف ظــل 
تصاعــد اخلــاف األمريكــي الســعودي مــع إيــران، وعــدم رغبــة الطرفــن يف الدخــول يف مواجهــة 
مباشــرة، عــزز هــو اآلخــر املخــاوف اإليرانيــة مــن اســتخدام هــذه األطــراف االحتجاجــات للتأثــر يف 
مصاحلهــا ابلعــراق، أو ارتفــاع ســقف احملتجــن إىل املطالبــة بتغيــر سياســي قــد يــؤدي إىل إضعــاف 

دور حلفــاء إيــران يف العــراق املســيطرين علــى الســلطة حاليــاً.
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املآالت
بعــد االحتجاجــات الــي شــهدها العــراق وراح ضحيتهــا املئــات، وتقــدمي احلكومــة حزمــة مــن 
اإلصاحــات، وهــدوء الشــارع العراقــي املتزامــن مــع ذكــرى أربعينيــة كربــاء، يبقــى ســؤال جتــدد 
االحتجاجــات بعــد انتهــاء هــذه املناســبة مطروحــاً، وهــذا مــا يضعنــا أمــام ســيناريوهن رئيســين:

-  السيناريو األول: عودة االحتجاجات 

يفــرض هــذا الســيناريو عــودة املظاهــرات مــن جديــد بعــد احتفاليــات أربعينيــة كربــاء، نظــراً إىل 
حالــة االحتقــان الشــعيب مــن األوضــاع، وتصرفــات األجهــزة العســكرية مــع احملتجــن، ويف حــال مل 
تكــن هنــاك تغيــرات حقيقيــة وســريعة خــال هــذه الفــرة فــإن موجــة االحتجاجــات قــد تتجــدد 

ورمبــا تتضاعــف وترهتــا.

يعــزز هــذا الســيناريو النزاعــات الداخليــة بــن اجلهــات احلاكمــة، وضعــف ترتيــب آليــات حتقيــق 
والفصائــل  احلزبيــة  املكــوانت  أطمــاع  وتعــدد  احلكومــة،  هبــا  تقدمــت  الــي  اإلصاحــات  حزمــة 

املختلفــة، واليــأس الشــعيب مــن كل املكــوانت، وهــو مــا يعــزز احتماليــة حتقــق هــذا الســيناريو.

-  السيناريو الثاين: انتهاء االحتجاجات

يفــرض هــذا الســيناريو ســكون الشــارع العراقــي واالكتفــاء ابإلصاحــات اجلزئيــة الــي تقدمــت هبــا 
احلكومــة، وأيس احملتجــن مــن جــدوى االحتجاجــات وقدرهتــا علــى حتقيــق مطالــب عاليــة. لكــن 
مــا قــد يضعــف هــذا الســيناريو حالــة الغليــان املضاعــف نتيجــة األوضــاع الراهنــة مــن جهــة، ومــا 
تعــرض لــه احملتجــون مــن جهــة أخــرى، واقــراب انتهــاء االحتفــاالت مــع عــدم اســتطاعة احلكومــة 

تلبيــة كل مطالــب احملتجــن، كل ذلــك جيعــل مــن انتهــاء االحتجاجــات ابلكليــة أمــراً مســتبعداً.



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:




