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املقدمة
اهتمــت احلكومــة اليمنيــة دولــة اإلمــارات ابلوقــوف وراء االنقــاب العســكري للمجلــس االنتقــايل، 
الــذي تدعمــه، منــذ 8 أغســطس/آب املاضــي، والــذي أســفر عــن ســيطرته علــى املعســكرات 
واملؤسســات احلكوميــة والعاصمــة املؤقتــة عــدن، ومــا تلتــه مــن مواجهــات يف حمافظــات أبــن وشــبوة، 
وكذلــك قصــف الطــران احلــريب اإلمــارايت للقــوات احلكوميــة يف مدخــل عــدن يف 28 أغســطس/

آب، يف أثنــاء حماولــة اســتعادة الســيطرة عليهــا، فيمــا دعــت الســعودية إىل حــوار يف مدينــة جــدة، 
بــن مــن اعتربهتــم األطــراف الــي نشــبت بينهــا األحــداث واحلكومــة اليمنيــة.

يبحــث تقديــر املوقــف يف تداعيــات املواجهــات العســكرية الــي شــهدهتا العاصمــة املؤقتــة لليمــن 
)عــدن( وحمافظتــا أبــن وشــبوة، ومــدى إمكانيــة إجــراء حــوار بــن احلكومــة اليمنيــة واجمللــس االنتقــايل 

املدعــوم مــن اإلمــارات، وطبيعــة الــدور الســعودي واإلمــارايت يف جنــوب اليمــن. 

سياق األحداث
يف الوقــت الــذي كانــت تعمــل احلكومــة اليمنيــة علــى تطبيــع األوضــاع، وتقــدمي اخلدمــات يف 
العاصمــة املؤقتــة عــدن، وتثبيــت حضورهــا، ويف ظــل املطالبــة ابنعقــاد اجتماعــات جملــس النــواب يف 
العاصمــة املؤقتــة، كانــت أبوظــي تســعى إىل تعزيــز نفــوذ اجملموعــات املســلحة )اجمللــس االنتقــايل(؛ 

هبــدف فــرض انفصــال جنــوب اليمــن عــن مشالــه ابلقــوة. 

يف 8 أغسطس/آب 2019، هامجت اجملموعات املسلحة التابعة للمجلس االنتقايل املعسكرات 
واملؤسســات احلكوميــة هبــدف إســقاطها والســيطرة عليهــا، وهــي احملاولــة الثانيــة؛ حيــث ســبقتها 
حماولــة يف يناير/كانــون الثــاين 2018. أييت هــذا التصعيــد عقــب قصــف ميليشــيا مجاعــة احلوثــي 
لانفصاليــن، يف 1 أغســطس/آب 2019، تســبب مبقتــل منــر  )أنصــار هللا( عرضــاً عســكرايً 
حممــود اليافعــي )أبــو اليمامــة(، قائــد لــواء الدعــم واإلســناد، وهــو حــزام أمــي مدعــوم مــن اإلمــارات، 
ورغــم تبــي مجاعــة احلوثــي للعمليــة وتفاخرهــا هبــا علــى أهنــا إجنــاز عســكري، فقــد دعــا انئــب رئيــس 
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إىل   الزحــف  إىل  مناصريهــم   2019 أغســطس/آب   7 بريــك، يف  بــن  هــاين  االنتقــايل،  اجمللــس 
القصــر الرائســي )معاشــيق(، وطــرد مــا مساهــا حكومــة الفســاد وحــزب اإلصــاح املســاند للحكومــة 

الشــرعية.

وبعــد أن أكملــت ميليشــيا اجمللــس االنتقــايل ســيطرهتا علــى عــدن يف 10 أغســطس/آب، امتــد 
التمــرد إىل حمافظــي أبــن وشــبوة يف20 و21 مــن الشــهر نفســه، حيــث حاصــرت قــوات النخبــة 
التابعــة للمجلــس االنتقــايل املدعــوم مــن اإلمــارات مدينــة عتــق عاصمــة حمافظــة شــبوة، وأمهلــت 
القــوات احلكوميــة 24 ســاعة لتســليم معســكراهتا، وبعــد فشــل جهــود الوســاطة متكنــت القــوات 
احلكوميــة مــن حســم املعركــة الــي شــكلت بدايــة التحــول يف موازيــن القــوى ملصلحــة احلكومــة 
الشــرعية؛ عندمــا متكنــت قواهتــا مــن إحــكام ســيطرهتا علــى حمافظــة شــبوة )22-25 أغســطس/

آب(، الــي كانــت معظمهــا حتــت ســيطرة امليليشــيات االنفصاليــة املدعومــة مــن اإلمــارات، والــي 
كانــت تنتشــر يف ســبعة معســكرات، واســتطاعت القــوات احلكوميــة اســتعادة حمافظــة أبــن خــال 
مــدة وجيــزة )26-28 أغســطس/آب(، والوصــول إىل العاصمــة املؤقتــة عــدن، حيــث واجهــت 
مقاومــة حمــدودة، وهــو مــا دفــع الطــران اإلمــارايت إىل قصــف القــوات احلكوميــة يف 28 أغســطس/

آب، والتســبب بقتــل وجــرح 300 عنصــر، وهــو مــا فجــر أزمــة كبــرة يف العاقــات املتوتــرة أصــًا 
بــن احلكومــة اليمنيــة ودولــة اإلمــارات، وســبب حرجــاً وحتــدايً كبــراً للســعودية.

جغرافيا النفوذ والسيطرة 
تتكــون احملافظــات اجلنوبيــة والشــرقية الــي كانــت تكــون )مجهوريــة اليمــن الدميقراطيــة الشــعبية( 
قبــل إعــادة حتقيــق الوحــدة يف مايــو/أاير 1990 مــع الشــطر الشــمايل )اجلمهوريــة العربيــة اليمنيــة(؛ 
حالياً من مثاين حمافظات بداًل من ست قبل الوحدة، وهي: عدن وحلج وأبن وشبوة وحضرموت 
واملهرة، إضافة إىل حمافظي الضالع وأرخبيل ســقطرى اللتن مت إعاهنم خال الســنوات األخرة.

تســيطر احلكومــة الشــرعية علــى حمافظــات شــبوة واملهــرة وحضرمــوت وبعــض مديــرايت حمافظــة 
أبــن، حيــث تتمركــز القــوات احلكوميــة يف مديريــة شــقرة الســاحلية وحميــط مدينــة زجنبــار القريبــة مــن 
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عــدن، وال تــزال حمافظــة أرخبيــل ســقطرى حتــت ســلطة احلكومــة رغــم حماولــة اإلمــارات القضــاء علــى 
نفــوذ احلكومــة. وحتتــوي هــذه احملافظــات علــى أهــم مصــادر الطاقــة والثــروة.

يف املقابــل يســيطر االنفصاليــون )اجمللــس االنتقــايل اجلنــويب املدعــوم إماراتيــاً( علــى مدينــة عــدن، 
العاصمــة املؤقتــة لليمــن، وحمافظــي حلــج والضالــع، ومدينــة زجنبــار املركــز اإلداري حملافظــة أبــن 
اجملــاورة لعــدن. وجتــدر اإلشــارة إىل احلضــور العســكري لإلمــارات يف مدينــة املــكا عاصمــة حمافظــة 
االنفصاليــن،  مناطــق ســيطرة  املركــزي يف  حضرمــوت، وجزيــرة ســقطرى، إضافــة إىل حضورهــا 

وخاصــة عــدن.

أمــا القــوات الســعودية فهــي موجــودة بشــكل رمــزي يف عــدن، لكــن تركزهــا العســكري هــو يف 
حمافظة املهرة احملادة هلا -الســعودية- ولســلطنة عمان، وبعض مناطق حضرموت وحمافظة شــبوة، 
وعــادة مــا كانــت القــوات الســعودية حتــل حمــل اإلماراتيــة عنــد املطالبــة إبخراجهــا، كمــا حــدث يف 

ســقطرى. 

املواقف الدولية جتاه أحداث عدن
األمــن  جملــس  إىل  رمسيــة  بشــكوى  اليمنيــة  احلكومــة  تقدمــت   2019 أغســطس/آب   29 يف 
الــدويل تســتنكر قصــف اإلمــارات لقواهتــا يف عــدن وزجنبــار، وطالبــت بعقــد جلســة خاصــة ملناقشــة 
مــا وصفتهــا ابالعتــداءات والتدخــات اإلماراتيــة يف اليمــن. وابلرغــم مــن أن املواقــف الدوليــة يف 
جمملهــا ملتزمــة بدعــم احلكومــة اليمنيــة ووحــدة الدولــة اليمنيــة، وتدعــو إىل إهنــاء احلــرب، فــإن 
ضعــف التعامــل مــع الشــكوى الــي تقــدم هبــا اليمــن إىل جملــس األمــن ضــد اإلمــارات قــد ينبــئ عــن 
أن الــدول دائمــة العضويــة يف اجمللــس مــا زالــت يف انتظــار مــا ستســفر عنــه جهــود الســعودية يف 
التســوية، ويعــد املوقــف الروســي األبــرز الــذي اســتنكر قصــف الطــران اإلمــارايت لقــوات احلكومــة 
اليمنيــة، فيمــا دعــا وزيــر اخلارجيــة القطــري حممــد بــن عبــد الرمحــن مجيــع األطــراف لوقــف احلــرب 

وعــدم »متزيــق النســيج اجملتمعــي«.
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وعلــى املســتوى الشــعي ياحــظ زايدة االحتقــان مــن دور اإلمــارات املهــدد لوحــدة اليمــن، فقــد 
نظمــت الكثــر مــن الوقفــات االحتجاجيــة أمــام ســفارات اإلمــارات وبعثاهتــا، وكذلــك يف بعــض 
املناطــق احملــررة دخــل اليمــن، فيمــا بلــغ التفاعــل يف وســائل التواصــل االجتماعــي ذروتــه يف املطالبــة 
بطــرد اإلمــارات مــن التحالــف، وحماكمتهــا علــى اجلرائــم. وابملقابــل مل تغــب األصــوات االنفصاليــة 

عــن التعبــر عــن أتييــد اإلمــارات، وإن كانــت حمــدودة.

املوقف السعودي

ربــه  عبــد  الرئيــس  اليمنيــة، وشــرعية  للحكومــة  الســعودية دعمهــا ومســاندهتا  مــا جتــدد  عــادة 
منصــور، ووحــدة الدولــة اليمنيــة، لكــن موقفهــا العملــي مــن مطالبــات احلكومــة اليمنيــة املنــددة 
ابلتدخــات الســلبية الــي متارســها اإلمــارات يف جنــوب اليمــن، وإهنــاء مشــاركتها يف التحالــف، 
متأرجــح ومتبايــن، غــر أنــه ضاغــط علــى احلكومــة اليمنيــة الســتمرار اإلمــارات يف التحالــف.

وقــد ظهــر التبايــن يف املوقــف الرمســي للســعودية يف البيــان الــذي أصدرتــه منفــردة يف 5 ســبتمرب/
أيلــول اجلــاري، مث البيــان املشــرك مــع دولــة اإلمــارات، فقــد بــدت لغــة البيــان األول واضحــة وقويــة، 
ورافضة لتصعيد اجمللس االنتقايل- دون أن يسميه- يف احملافظات اجلنوبية، وجلميع اآلاثر املرتبة 
ــن أتكيدهــا- أي الســعودية- الكامــل لضــرورة اســتعادة احلكومــة جلميــع املؤسســات  عليــه، وتضمَّ
واملعســكرات، وحرصهــا الكامــل علــى اســتقرار اليمــن علــى اعتبــار أن هتديــد اســتقرار اليمــن يعــد 

هتديــداً ألمــن اململكــة واســتقرارها.

وبينمــا ســارعت احلكومــة اليمنيــة إىل الرحيــب بــه مجلــة وتفصيــًا امتنــع اجمللــس االنتقــايل ودولــة 
اإلمــارات عــن التعليــق عليــه، والحقــاً ســارع اجمللــس االنتقــايل إىل الرحيــب ابلبيــان املشــرك الصــادر 
عــن الســعودية واإلمــارات، الــذي اختلــف مضمونــه كثــراً عــن البيــان الســعودي املنفــرد، ونــوه جملــس 
الــوزراء الســعودي مبضمــون البيــان املشــرك الصــادر عــن الســعودية واإلمــارات، ومــا أكــده مــن 

»ترحيــب ابســتجابة احلكومــة الشــرعية واجمللــس االنتقــايل لدعــوة اململكــة للحــوار«.
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االنتقــايل ابحلــوار، ووقــف أي عمليــات  واجمللــس  اليمنيــة  احلكومــة  املشــرك  البيــان   وطالــب 
قتاليــة، وهــو مــا يثبــت ســيطرة االنتقــايل، ويعرقــل جهــود احلكومــة يف اســتعادة بســط ســيطرهتا علــى 
العاصمــة املؤقتــة عــدن، وفســر البيــان أبنــه هتديــد بتكــرار قصــف القــوات يف حالــة عــاودت اهلجــوم.

 قــد يكــون املوقــف الســعودي املتبايــن انبعــاً مــن احلــرص علــى بقــاء التحالــف ورمبــا وجــود توافــق 
يف بعــض امللفــات مــع اإلمــارات، وتعمــد ترحيــل األزمــات وفــق أولوايهتــا.

موقف اإلمارات

كشــف القصــف اإلمــارايت لقــوات احلكومــة اليمنيــة عــن اســتعدادها الســتخدام القــوة بذريعــة 
مكافحــة اإلرهــاب، وقــد بــررت هجماهتــا علــى اجليــش اليمــي أبهنــا كانــت ضــد جماميــع إرهابيــة 

عرضــت وجــود قــوات التحالــف يف عــدن للخطــر.

وربطــت اإلمــارات وجودهــا العســكري يف اليمــن بطلــب الســعودية، ومــن مث فهــي ال تعــرف 
مبوقــف احلكومــة اليمنيــة، بــل اهتمتهــا ابلعجــز والفســاد، يف رســالة وجهتهــا ألعضــاء جملــس األمــن 

رداً علــى شــكوى اليمــن، وال ختفــي دعمهــا لانفصاليــن.

فقــد عملــت اإلمــارات بــدأب، منــذ تدخلهــا العســكري ضمــن التحالــف مطلــع عــام 2015، 
علــى رفــض عــودة الرئيــس اليمــي إىل عــدن، ومنعــت انعقــاد جملــس النــواب وكذلــك احلكومــة مــن 
تفعيــل مؤسســات ومــوارد الدولــة، وقــد متكنــت مــن تعزيــز حضورهــا بواســطة األدوات العســكرية 

والناعمــة، وعملــت علــى تعيــن بعــض املســؤولن الكبــار.

وتعــد اإلمــارات الدولــة األوىل احلاضــرة عســكرايً والفاعلــة يف العاصمــة املؤقتــة عــدن، وقــد تفاخــر 
مســؤولوها بتدريــب تســعن ألــف مقاتــل، وقــد دعمــت أكثــر مــن مــرة املبــادرات املطالبــة بطــي 
صفحــة الرئيــس اليمــي عبــد ربــه منصــور هــادي، وال تتحــرج مــن التعبــر عــن مصاحلهــا ومواقفهــا 

الداعمــة للمجلــس االنتقــايل لوجســتياً وسياســياً، واســتهدافها حلــزب اإلصــاح.

مستقبل األزمة 
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بناء على ما تقدم من معلومات وحتليل تبدو فرص السيناريوهات الثاثة القادمة متقاربة، وإن 
كان مــا جيمعهــا أبهنــا مؤقتــة وال تتصــف ابلثبــات؛ نتيجــة الختــاالت موازيــن القــوى وديناميكيــة 
الصــراع يف املنطقــة. وتشــكل العاقــات الســعودية اإلماراتيــة، وطبيعــة موقــف الرئيــس اليمــي مــن 

دور اإلمــارات، أهــم احملــددات ملســتقبل الصــراع يف جنــوب اليمــن.

الســيناريو األول: اســتمرار التوتــر بــن اإلمــارات واحلكومــة اليمنيــة مــع تعزيــز ســيطرة 
االنتقــايل يف عــدن وحميطهــا

يفــرض هــذا الســيناريو بقــاء التوتــر بــن احلكومــة اليمنيــة واإلمــارات، ممــا يعــزز ســيطرة اجمللــس 
االنتقــايل علــى عــدن وحميطهــا دون تقــدم أو تراجــع، علــى األقــل خــال األشــهر القليلــة القادمــة. 
وهــذا ابلضــرورة يعــي ثبــات املوقــف الســعودي القائــم علــى مســك العصــا مــن الوســط، والتمســك 
ابحلــوار بــن الطرفــن، والدعــوة إىل وقــف التصعيــد العســكري، مــع إبقــاء متثيــل حكومــة الرئيــس 

عبــد ربــه منصــور حاضــرة لــدى اجملتمــع الــدويل.

يدعــم هــذا الســيناريو ضعــف قــدرة القــوات احلكوميــة أو الفصائــل االنفصاليــة علــى احلســم 
العســكري، وحاجــة التحالــف بقيــادة الســعودية إىل شــرعية احلكومــة اليمنيــة أمــام اجملتمــع الــدويل، 

ابإلضافــة إىل حاجــة الــرايض إىل بقــاء أبوظــي ضمــن التحالــف.

يضعــف هــذا الســيناريو عــدم وجــود اتفــاق يضمــن اســتمرار التهدئــة يف مقابــل التبايــن الكبــر يف 
أهــداف الطرفــن، وســعيهم للتوســع والســيطرة علــى املناطــق، ودعــم اإلمــارات القــوي لانفصاليــن، 
كمــا أن فتــور حالــة التنســيق بــن الــرايض وأبوظــي قــد يتزايــد يف املرحلــة القادمــة، ال ســيما إذا مــا 

زاد يقــن الــرايض ابلتنســيق بــن أبوظــي وطهــران وحلفائهــا يف اليمــن.

السيناريو الثاين: التصعيد وعودة املواجهة العسكرية

يتوقــع هــذا الســيناريو معــاودة املواجهــات بــن القــوات احلكوميــة وفصائــل االنفصاليــن، وضعــف 
فــرص التوصــل إىل اتفــاق بــن احلكومــة واجمللــس االنتقــايل؛ نتيجــة عــدم اتفاقهــا مــع اإلمــارات مبــا 



تقدير موقف

8

الحكومة اليمنية في مواجهة انقالب الحليف

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

يضمــن عــودة احلكومــة ملمارســة ســلطاهتا مــن عــدن، ومــن مث يصعــب أن تقبــل احلكومــة البقــاء 
خــارج العاصمــة املؤقتــة عــدن، وابملقابــل يتوقــع أن يســعى اجمللــس االنتقــايل ومــن خلفــه اإلمــارات 

إىل حماولــة فــرض ســيطرهتم علــى بقيــة احملافظــات اجلنوبيــة.

يعــزز هــذا الســيناريو اســتمرار االســتعدادات ملواجهــات قادمــة، حيــث حتشــد القــوات احلكوميــة 
يف مديــرايت حمافظــة أبــن وأطــراف شــبوة اســتعداداً للتوجــه إىل عــدن عندمــا تتلقــى التوجيهــات، 
وابملقابــل ســحبت اإلمــارات عــدداً مــن الفصائــل احملليــة الــي ســلحتها إىل عــدن وزجنبــار، ودفعــت 

ابملزيــد مــن املدرعــات واآلليــات العســكرية دعمــاً ألتباعهــا االنفصاليــن.

املؤشــر اآلخــر علــى حتقــق هــذا الســيناريو هــو عــدم متكــن الســعودية حــى اللحظــة مــن عقــد 
اتفــاق بــن احلكومــة اليمنيــة واالنفصاليــن )اجمللــس االنتقــايل( املدعومــن مــن اإلمــارات، نتيجــة 
والتحشــيد  الشــعي  االحتقــان  إىل  إضافــة  الطرفــن،  وأهــداف  مصــاحل  يف  اجلــذري  االختــاف 
املناطقــي، وغمــوض املوقــف الســعودي، يف مقابــل وضــوح املوقــف اإلمــارايت الداعــم لانفصاليــن 
وحتولــه إىل طــرف معــاٍد للحكومــة اليمنيــة ينازعهــا الســيطرة علــى األرض ومينعهــا مــن احلضــور يف 

تلــك املناطــق وممارســة ســيادهتا واســتمرارها يف تقــدمي الدعــم العســكري.

واجمللــس  اليمنيــة  احلكومــة  علــى  الدوليــة  الضغــوط  غيــاب  أو  بضعــف  يتعلــق  األخــر  املؤشــر 
االنتقــايل مــن جهــة وعلــى الــدول اإلقليميــة املتنازعــة لوقــف تدخلهــا، والضغــط علــى األطــراف 

احملليــة للتوصــل إىل اتفــاق فيمــا بينهــا وفــق املرجعيــات الدوليــة، مــن جهــة أخــرى.

السيناريو الثالث: خضوع احلكومة اليمنية للتسوية مع اجمللس االنتقايل

يفــرض هــذا الســيناريو خضــوع الرئيــس اليمــي وحكومتــه للضغــوط، وقبــول التســوية مــع اجمللــس 
االنتقــايل اجلنــويب، الــذي تعــده احلكومــة كيــاانً متمــرداً وترفــض احلــوار املباشــر معــه بوصفــه طرفــاً 
اتبعــاً لدولــة اإلمــارات وال ميثــل القضيــة اجلنوبيــة، أمــا عــن ســقف هــذا احلــوار وخمرجاتــه فيمكــن أن 

تكــون:
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1-  علــى وفــق شــروط اإلمــارات وتعزيــز ســلطة حلفائهــا يف مناطــق ســيطرهتم، وهــذا يعتمــد علــى 

موقــف الشــرعية وتقييــم الــرايض هلــذا الوضــع علــى الصــراع مــع إيــران وحلفائهــا يف مشــال اليمــن.

2-  فــرض شــروط الشــرعية وعــودة وزرائهــا وقواهتــا إىل مقارهــا الســابقة، ورمبــا يرتفــع ســقف 
الشــرعية أكثــر مــن ذلــك، ال ســيما إذا شــعرت الــرايض خبطــورة الوضــع يف اليمــن وتداعياتــه علــى 

أمنهــا القومــي ومصاحلهــا احليويــة.

3-  التوفيــق بــن مطالــب احلكومــة اليمنيــة ومطالــب اإلمــارات، وهــو عــودة احلكومــة ملمارســة 
أعماهلــا مــن عــدن مــع إعطــاء حلفــاء اإلمــارات )اجمللــس االنتقــايل( احلكــم احمللــي للمحافظــات الــي 

يســيطر عليهــا اآلن )عــدن وحميطهــا(.

وهلذا السيناريو أربعة حمددات حاكمة:

-   قدرة الشرعية على حتمل الضغوط والتنسيق الدويل واستخدام أوراقها القانونية والعسكرية.

-   تقييم السعودية للوضع يف اجلنوب وعاقته أبمنها ومصاحلها وموازين الصراع مع إيران.

-   املوقف الدويل وأهدافه يف اليمن، والذي يتمثل يف حتركات مبعوث األمم املتحدة.

-   قدرة اإلمارات على تســويق اجمللس االنتقايل لدى الســعودية واجملتمع الدويل، كما أن طبيعة 
حكم االنتقايل خال املرحلة القادمة تعد حمدداً وازانً شــعبياً ودولياً.

االنتقــايل، حيــث  مــع  اتفــاق  تداعيــات أي  إدراك احلكومــة خلطــورة  الســيناريو  هــذا  يضعــف 
ســيكون شــكلياً ومؤقتاً يشــرعن ســيطرة االنفصالين على املناطق ومؤسســات الدولة والتوســع إىل 
احملافظــات األخــرى، ومــن جهــة أخــرى خيفــف الضغــط علــى مجاعــة احلوثيــن يف العاصمــة صنعــاء، 
وســتنعكس االمتيــازات الدوليــة الــي قــد حيصــل عليهــا االنتقــايل أيضــاً جلماعــة احلوثــي، ومــن مث 

إهنــاء وجــود احلكومــة الشــرعية يف الشــمال واجلنــوب وإن أُبقــي عليهــا شــكلية يف البدايــة.



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:




