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تأثير االحتجاجات األمريكية في شعبية الرئيس ترامب 

مقدمة
شــهد كثــر مــن املــدن األمريكيــة منــذ اخلامــس والعشــرين مــن مايــو/أاير املاضــي موجــة 
احتجاجــات كــرى وبزخــم غــر مســبوق، علــى خلفيــة مقتــل املواطــن األمريكــي جــورج 

فلويــد علــى يــد أحــد الضبــاط األمريكيــن لدوافــع عنصريــة.
جتــاوزت رقعــة االحتجاجــات مدينــة مينيابوليــس؛ املدينــة الــي حصــل فيهــا احلــدث، 
وواليتهــا األم مينيســوات، وأشــعلت عــدداً مــن املــدن املركزيــة كالعاصمــة واشــنطن ونيويــورك 
وســان فرانسيســكو، وتضامنــت معهــا عــدة مــدن وعواصــم أوروبيــة، حاملــة شــعارات 

منــددة ابلعنصريــة ومطالبــة بتطبيــق العدالــة واملســاواة.
خمرتقــة  عناصــر  مــن  والتدمــر  العنــف  عمليــات  تصاعــد  إىل  األحــداث  هــذه  أدت 
للحــراك، حســب روايــة احملتجــن، وردود أفعــال عنيفــة مــن قبــل الشــرطة األمريكيــة راح 
ضحيتهــا كثــرون، ورغــم أن أعــداد املتظاهريــن بــدأت تتالشــى فــإن رمزيــة االحتجاجــات 
ال تــزال قائمــة متخــذة أشــكااًل خمتلفــة يف إرســال الرســائل االحتجاجيــة؛ مــن خــالل محــل 
الشــعارات املطالبــة ابلعدالــة، والعــروض املوســيقية واألغــاين احلماســية يف املياديــن العامــة.

دوانلــد  األمريكــي  الرئيــس  شــعبية  يف  املباشــر  أتثرهــا  االحتجاجــات  هلــذه  كان 
ترامــب، نتيجــة اشــرتاكه يف ترســيخ العنصريــة، حســب اهتامــات معارضيــه، وتعاملــه مــع 
االحتجاجــات، إضافــة إىل امللفــات الســابقة، وهــذا مــا يطــرح عــدداً مــن األســئلة حــول 
دوافــع هــذه االحتجاجــات، وردود األفعــال الرمسيــة، وأتثــر كل ذلــك يف شــعبية الرئيــس 

األمريكــي.
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دوافع االحتجاجات األمريكية  
يشــكل األمريكيــون الســود 13% مــن الســكان، ويصــل عددهــم إىل 40 مليــوانً، ورغــم 
االعــرتاف القانــوين هبــذه الشــرحية، ومشــاركة كثــر منهــم يف أجهــزة الدولــة، واخنراطهــم 
يف الوظائــف احلكوميــة، فإهنــم مــا يزالــون يعانــون بســبب بعــض الســلوكيات العنصريــة 
الرمسيــة والشــعبية القائمــة، ومل تكــن قصــة جــورج فلويــد إال الفتيــل الــذي أشــعل حريــق 

االحتجاجــات.
أواًل: العنصرية

تعــاين هــذه الشــرحية مــن ظاهــرة العنصريــة بشــكل دائــم، ورغــم انتزاعهــم، يف مخســينيات 
القــرن املاضــي، عــدداً مــن القوانــن؛ مثــل قانــون احلقــوق املدنيــة وقانــون إهنــاء التمييــز 
العنصــري، فــإن التمييــز مل ينتــه ابلكليــة، ففــي عــام 1991 ضجــت الشــوارع األمريكيــة 
ضــد حكــم حمكمــة لــوس أجنلــس الــي بــرأت ضباطــاً مــن الشــرطة أقدمــوا علــى ضــرب 
مواطــن أســود، ويف 2010 خــرج عــدد مــن احملتجــن لرفــض حكــم احملكمــة الــذي قضــى 

بعقوبــة رجــال شــرطة قتلــوا مواطنــاً أســوَد ابلســجن ســنتن.   
ال تزال هناك مجلة من اإلشكاليات تعانيها هذه الفئة؛ حيث يشر التقرير األمريكي 
للبطالــة، يف شــهر مايــو/أاير 2020، إىل أن معــدل البطالــة بــن الســود 16.7%، وأن 
نســبة الوفيــات بــن األمريكيــن الســود بســبب كــوروان أكثــر منهــا عنــد غرهــم، إضافــة 
إىل تــدين أجــور التعليــم واخللــل يف توزيــع الثــروة، واالنتهــاكات القانونيــة الــي يتعرضــون 
هلــا، وحــى خطــاب الرئيــس األمريكــي الــذي جيســد نوعــاً مــن العنصريــة الــي تظهــر يف 
تصرحياتــه املتكــررة، فتصرحياتــه خبصــوص النــواب مــن أصــول أجنبيــة، مثــل ألكســندراي 
أوكاســيو وإهلــان عمــر وإايان بريســلي، وطلبــه منهــم العــودة إىل بالدهــم تســهم يف زايدة 

العنصريــة يف اجملتمــع، كل هــذه املؤشــرات تــدل علــى مــدى التمييــز.
هنــاك عــدد مــن القوانــن هلــا أثــر ســليب يف األمريكيــن الســود تتعلــق ابملالحقــة اجلنائيــة 
التأمــن االجتماعــي يف عــام  والتعليــم والرعايــة الصحيــة، وعندمــا اعتمــدت احلكومــة 
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1935 اســتثنت عمــال الزراعــة وعمــال البيــوت وأصحــاب الدخــل اليومــي، وأغلبيتهــم 
مــن األمريكيــن الســود، إضافــة إىل املالحقــة اجلنائيــة؛ فهــذه الشــرحية تتعــرض لدخــول 
الســجن ثالثــة أضعــاف مــا يتعــرض لــه البيــض، وهــذا األمــر لــه انعــكاس مباشــر علــى 
فــرص التعليــم والتوظيــف والتطــور املهــي. وابلرغــم مــن أن الفصــل العنصــري حمظــور رمسيــاً 
فإنــه موجــود عمليــاً يف كثــر مــن األماكــن؛ فالســود يعيشــون يف الغالــب يف جمتمعــات 
ســوداء، والرعايــة الصحيــة هلــؤالء أســوأ بكثــر مــن تلــك املوجــودة يف املناطــق الــي يســكنها 
البيــض، وكذلــك األمــر ابلنســبة إىل التعليــم وفــرص العمــل، حســب كريســتيان المــرت، 

خبــر الشــؤون السياســية يف معهــد جــون إف كنيــدي جبامعــة برلــن.
ضاعفــت جائحــة كــوروان هــذه املعــاانة الــي تعيشــها هــذه الفئــة، فــزادت نســبة فقــدان 
الوظائــف ونســبة الوفيــات، وحبســب دراســة أعدهــا معهــد السياســة االقتصاديــة، فــإن 
نســبة البطالة بن البيض ارتفعت من 3.1% إىل 14.2%، يف حن قفزت بطالة الســود 

مــن 5.8% إىل 16.7%، وفقــد مــا يقــارب 18% مــن النســاء الســود أعماهلــن.
ثانياً: المطالبة بالعدالة والرغبة في التغيير

هناك حالة من االحتقان لدى عموم الشــعب األمريكي، ســببها- كما يراه بعضهم- 
الفشــل الرائســي يف مواجهة إشــكاالت متعددة؛ على غرار انتهاكات الشــرطة، وتفشــي 

البطالــة، وتداعيــات جائحــة كوروان. 
االنتهــاكات الــي متارســها الشــرطة حبــق األمريكيــن ليســت وليــدة اللحظــة، وبعضهــا 
ليــس لــه عالقــة ابلعنصريــة، مــا يعــي أن الرغبــة يف حتقيــق العدالــة ليســت مطلــب فئــة 
واحــدة فقــط، حيــث أدى العنــف الــذي تســتخدمه الشــرطة األمريكيــة إىل مقتــل 7666 
شــخصاً، بــن عاَمــي 2013-2019، و95% مــن هــذا العــدد توفــوا يف أثنــاء االحتجــاز يف 
مراكــز الشــرطة وفــق معلومــات مجعهــا موقــع )خرائــط جرائــم الشــرطة(، املتخصــص برصــد انتهــاكات العنــف 

للشــرطة احملليــة.
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اليمــن األبيــض كان حاضــراً يف االحتجاجــات، ســواء كان اخنراطــه لدوافــع خاصــة 
ورغبــة يف اســتغالل موجــة االحتجاجــات، أو لدوافــع عامــة، وقــد ضبطــت ســلطات 
مايــو/أاير   30 يف  أجنلــس،  لــوس  مدينــة  يف   )FBI( األمريكــي  الفيــدرايل  املكتــب 
املاضــي، عــدداً مــن األشــخاص مــن مجاعــة »بوجالــوو« إحــدى مجاعــات اليمــن املتطــرف 
الداعيــة إىل إســقاط النظــام، يف أثنــاء قيامهــم إبعــداد عبــوات املولوتــوف الســتخدامها يف 

االحتجاجــات.

ردود الفعل الرسمية ودور الرئيس ترامب في ذلك  
ردود الفعــل الرمسيــة الصــادرة عــن املســؤولن األمريكيــن، وخاصــة الرئيــس األمريكــي، 
ال ختتلــف كثــراً عــن ردود األفعــال الرمسيــة العربيــة ملواجهــة االحتجاجــات، والتعامــل 

األمريكــي معهــا اســتخدم عــدداً مــن وســائل التشــويه والعنــف املختلفــة.
أواًل: التشويه

اترة  االحتجاجــات؛  تشــويه  وســائل  اســتخدام  إىل  األمريكيــة  الســلطات  عمــدت 
ابالهتــام بوجــود خمربــن وفوضويــن وإرهابيــن يقــودون هــذه االحتجاجــات، الــي يــرى 
هــذه  أهنــا »أفعــال مشــاغبن ولصــوص وفوضويــن«، واترة ابهتــام  األمريكــي  الرئيــس 
قــوى أجنبيــة تدعمهــا ومتوهلــا، حســب تصرحيــات  مــن  االحتجاجــات أبهنــا مدعومــة 
مستشــار األمــن القومــي األمريكــي روبــرت أوبرايــن، الــذي اهتــم الصــن وروســيا ابلوقــوف 
وراءهــا، وأن إيــران مــن املســتفيدين ممــا حيــدث، وتطــرق إىل انشــطن روس وأطــراف 
العنــف وعلــى  تعمــل علــى أتجيــج  الــدول  هــذه  مثــل  أن  خارجيــة مســتفيدة، واعتــر 
اســتغالل األحــداث »لتوســيع الشــقاق، واإلضــرار ابلدميقراطيــة األمريكيــة«، حســب 

قولــه.
يتصدر االحتجاجات- حسب رواية النظام- األانركين )دعاة الفوضى(، ومجاعات 
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اليســار الراديــكايل، وحركــة »أنتيفــا«، وهــي حركــة مناهضــة لليمــن األبيــض وبــدأ نشــاطها 
علــى الســاحة منــذ صعــود اليمــن األبيــض مبجــيء الرئيــس ترامــب، وليــس للحركــة قيــادة 

موحــدة، وهــي منتشــرة يف مــدن الســاحل الغــريب.

ثانياً: مظاهر العنف 
اســتخدمت الشــرطة األمريكيــة عــدداً مــن وســائل القمــع ملواجهــة االحتجاجــات، مل 
تقتصــر علــى رذاذ الفلفــل وقنابــل الغــاز والوســائل األخــرى املتعلقــة بتفريــق احملتجــن، 
بــل تعدهتــا إىل القتــل واالعتقــاالت والســجن، ووجــه الرئيــس األمريكــي انتقاداتــه حلــكام 
الــوالايت، واهتمهــم ابلضعــف أمــام هــذا احلــراك، وطلــب منهــم اســتخدام أقصــى درجــات 
قمــع املتظاهريــن، فقــال: »عليكــم القبــض علــى األشــخاص، وتتبعهــم، ووضعهــم يف 
الســجن عشــر ســنوات، ولــن نــرى هــذه األشــياء مــرة أخــرى أبــداً. حنــن نفعــل ذلــك يف 

واشــنطن العاصمــة، وســنقوم بشــيء مل يــره النــاس مــن قبــل«.
وأصــدر الرئيــس األمريكــي هتديــدات متكــررة بنشــر اجليــش لوقــف االحتجاجــات يف 
الشــوارع األمريكيــة، لكــن ذلــك لقــي معارضــة مــن وزيــر الدفــاع األمريكــي مــارك إســر، 
الــذي أيَّــد خيــار نشــر احلــرس الوطــي. وشــهدت واشــنطن حتليقــاً مروحيــاً، حيــث حلقــت 
مروحيــات علــى علــو منخفــض فــوق املتظاهريــن يف واشــنطن، وعلــق ترامــب علــى ذلــك 
ابملروحيــات  حيلِّقــون  الذيــن  للغايــة  املوهوبــن  الطّياريــن  يف  ليســت  »املشــكلة  بقولــه: 
علــى علــو منخفــض يف مســعى إلنقــاذ مدينتنــا؛ تكمــن املشــكلة يف مفتعلــي احلرائــق 
واللصــوص واجملرمــن والفوضويــن الذيــن يريــدون تدمــر مدينتنــا وبلــدان«. وقــد ُووجهــت 

االحتجاجــات مــن خــالل نشــر قــوات احلــرس الوطــي وعســكرة الشــرطة:
1.  نشر قوات الحرس الوطني

يف العاصمــة واشــنطن ُنشــر قرابــة 1700 مــن عناصــر احلــرس الوطــي، وُنشــر كذلــك 
500 منهــم يف مدينــة مينيابوليــس بواليــة مينيســوات األمريكيــة، ويف أكثــر مــن عشــرين 

مدينــة أخــرى ملواجهــة االحتجاجــات. 
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يعــد احلــرس الوطــي قــوًة عســكرية احتياطيــة مســاندة للجيــش، لكــن ال جتــري عليهــم 
ويعيشــون يف  مدنيــة وخاصــة،  القــوات وظائــف  هــذه  أفــراد  ويشــغل  اجليــش،  شــروط 
منازهلــم، ولديهــم التزامــات تدريبيــة شــهرية وســنوية، ويتبــع جــزء منهــم القــوات الريــة واجلــزء 

اآلخــر القــوات اجلويــة، وعدهتــم تســاوي ثلــث عــدة اجليــش.

2.  عسكرة الشرطة 
أدوات  وتســليمها  الشــرطة  االحتجاجــات عســكرة  هبــا  الــي جوهبــت  الوســائل  مــن 
اجليــش وتنفيذهــا للمدامهــات والعمليــات الــي هــي مــن اختصــاص قــوات مشــاة البحريــة 
األمريكيــة )املارينــز(، وهــذا مــا دعــا املقــرر اخلــاص لألمــم املتحــدة املعــي بتعزيــز ومحايــة 
احلــق يف حريــة الــرأي والتعبــر، ديفيــد كاي، واملقــرر اخلــاص للجنــة حريــة التعبــر، إديســون 
النــزا، ومنظمــة البلــدان األمريكيــة )أو إيــه إس(، وهــي منظمــة أهليــة إىل التحذيــر، يف 
بيــان مشــرتك، مــن عســكرة الشــرطة، معتريــن أن ذلــك »يتعــارض مــع احلــق يف التجمــع 

الســلمي، وحيــد مــن قــدرة الصحافــة علــى تغطيــة االحتجاجــات«.

أثر االحتجاجات األمريكية في المشهد االنتخابي القادم 
لالحتجاجــات وتبعاهتــا أتثــر مباشــر يف شــعبية الرئيــس األمريكــي الــذي يُعِــدُّ نفســه 
للرتشــح للواليــة الثانيــة يف االنتخــاابت الرائســية يف نوفمر/تشــرين الثــاين القــادم، وقــد 
حــرص ترامــب علــى أن يوصــل رســالة للشــعب أبنــه حامــي النظــام والقانــون، لكــن يبــدو 

أن الرســالة كانــت عكســية، بســبب وســائل القمــع الــي انتهجهــا. 
يواجــه الرئيــس األمريكــي دوانلــد ترامــب ووزيــرا العــدل ويليــام ابر والدفــاع مــارك إســر 
هتمــاً تتعلــق بقمــع املتظاهريــن أمــام البيــت األبيــض، حيــث تقدمــت املنظمــة األمريكيــة 
املدافعة عن احلقوق املدنية )ACLU( بدعوى قضائية ضد اإلدارة األمريكية بسبب 
العنــف الــذي مارســته القــوات األمنيــة حبــق متظاهريــن ســلمين خــارج البيــت األبيــض، 
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متهمــة إايهــم ابلتعــدي علــى احلقــوق األساســية املكفولــة مــن قبــل الدســتور األمريكــي.

أواًل: االستثمار الديمقراطي للقضية 
الدميقراطــي  املرشــح  ومنافســه  ترامــب  دوانلــد  الرئيــس  بــن  السياســية  التجــاذابت 
لالنتخــاابت الرائســية جــو ابيــدن علــى أشــدها، حيــث انتقــد ابيــدن قمــع املظاهــرات 
املطاطــي  والرصــاص  للدمــوع  املســيلة  والغــازات  اجليــش  يســتعمل  ترامــب  وقــال: »إن 
مــن أجــل التقــاط صــورة«، إشــارة إىل زايرة ترامــب لكنيســة ســان جــون اجملــاورة للبيــت 

املتعــددة.  الرســائل  ذات  الــزايرة  األبيــض، 
الرئيــس األمريكــي الســابق ابراك أوابمــا قــال عــن وفــاة فلويــد: »جيــب أال تُعــد أمــراً عــادايً 
يف الــوالايت املتحــدة يف أمريــكا 2020«، ويعــد أوابمــا أول رئيــس أســود للــوالايت 

املتحــدة. 
عــدد مــن زعمــاء احلــزب الدميقراطــي تبنــوا مطالــب احملتجــن الــي تدعــو إىل اإلصالحات 
يف جهــاز الشــرطة، وقــد تبادلــت رئيســة بلديــة واشــنطن، موريــل ابوزر، الــردود احلــادة 
مــع ترامــب، ويف كاليفورنيــا قــال احلاكــم الدميقراطــي جافــن نيوســوم، إنــه ســيمنع وكالــة 
تدريــب قــوات الشــرطة يف الواليــة مــن تعليــم أفرادهــا طريقــة تقييــد املشــتبه مــن خــالل 

الضغــط علــى الشــراين الســبايت يف الرقبــة.
وقــد جثــت رئيســة جملــس النــواب األمريكــي، اننســي بيلوســي، وأعضــاء آخــرون يف 
احلــزب الدميقراطــي، بينهــم زعيــم األقليــة يف جملــس الشــيوخ تشــاك شــومر، والســيناتور عــن 
واليــة كاليفورنيــا كامــاال هاريــس، علــى ركبهــم مثــاين دقائــق و46 اثنيــة، وهــو الوقــت الــذي 
ظــل فيــه ضابــط الشــرطة واضعــاً ركبتــه علــى عنــق فلويــد، يف تعبــر عــن التضامــن الكامــل 
معه، وكشــف الدميقراطيون وعدد من النواب الســود عن تشــريع شــامل ملكافحة العنف 

العنصــري الــذي ترتكبــه الشــرطة.
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 ثانياً: تخلي بعض الجمهوريين عن الرئيس 
التخلــي عــن الرئيــس ترامــب مل يقتصــر علــى معارضيــه، بــل مشــل قيــادات ابرزة يف احلــزب 
اجلمهــوري، حيــث كشــفت ليــزا موركوســكي، الســيناتورة اجلمهوريــة عــن واليــة أالســكا، 
عــن أهنــا تواجــه صعوبــة يف حتديــد إن كان عليهــا دعــم إعــادة انتخــاب مرشــح حزهبــا، 
وقالــت إن ترددهــا جــاء بعــد تصرحيــات جيمــس ماتيــس، وزيــر الدفــاع الســابق يف عهــد 
ترامــب، والــذي انتقــد ترامــب بقولــه: »الــذي حيــاول تقســيمنا«، وأفــادت: »أعتقــد أن 

تصرحيــات اجلنــرال ماتيــس كانــت حقيقيــة وصادقــة وضروريــة ومســتحقة«.
ظــل معســكر اجلمهوريــن متماســكاً نوعــاً مــا، ومل تؤثــر فيــه األحــداث املطالبــة مبحاكمــة 
الرئيــس أو أتثــرات كــوروان الــي تعامــل معهــا بســخرية يف بدايــة األمــر متجاهــاًل حتذيــرات 
خــراء الصحــة والــوكاالت االســتخباراتية، لكــن االحتجاجــات األخــرة مــن املتوقــع أن 
يكــون هلــا أتثــر يف هــز شــعبية الرجــل، وقــد كشــفت صحيفــة نيويــورك اتميــز األمريكيــة 
عــن اســتياء عــدد مــن زعمــاء احلــزب اجلمهــوري الســابقن مــن سياســة ترامــب، أبرزهــم: 
الرئيــس األمريكــي األســبق جــورج بــوش االبــن، والســيناتور اجلمهــوري عــن واليــة يــوات 
واملرشــح الرائســي الســابق ميــت رومــي، والنائــب عــن واليــة فلوريــدا فرانســيس روين، 
متعهديــن بعــدم دعــم ترامــب يف االنتخــاابت الرائســية املقبلــة، وذلــك بســبب مواقفــه يف 

جمــاالت متعــددة، منهــا قمعــه االحتجاجــات املنــددة بعنــف الشــرطة.
وأفــادت اســتطالعات الــرأي الــي أجرهتــا »واشــنطن بوســت« بتقــدم منافــس ترامــب، 
جــو ابيــدن، بعشــر نقــاط مئويــة؛ 54% مقابــل 44%، وأظهــر االســتطالع أن مجهــور 
الناخبــن الذيــن احنــازوا لرتامــب يف 2016 كالنســاء وكبــار الســن ختلــوا عنــه، وكذلــك 

كشــفت شــبكة »ســي إن إن« يف وقــت ســابق تراجعــاً يف شــعبية ترامــب.
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خاتمة 
علــى الرغــم مــن توقــف زخــم االحتجاجــات األمريكيــة فإهنــا قــد تبقــى حمافظــة علــى 
رمزيتهــا ودوريتهــا، مــع احتمــال جتددهــا بنفــس الزخــم يف حــال أتخــرت تلــك القــرارات 
الــي وعــدت هبــا الســلطة، والــي تتعلــق بفــرض قيــود علــى اســتخدام القــوة املميتــة مــن قبــل 
الشــرطة وحظــر تقييــد املعتقــل أو الضغــط عليــه، والســماح للضحــااي مبقاضــاة الشــرطة، 
لكــن ذلــك كلــه ال يعــي القضــاء علــى ظاهــرة التمييــز العنصــري ابلكليــة، لكوهنــا ســلوكاً 

مزمنــاً جتســده التعامــالت الرمسيــة والشــعبية.
مــن احملتمــل أن تــؤدي هــذه احلادثــة وطريقــة التعامــل معهــا، ابإلضافــة إىل فشــل إدارة 
ترامــب يف التعامــل مــع جائحــة كــوروان، إىل تراجــع يف شــعبية الرئيــس يف االنتخــاابت 
املقبلــة، ولكــن مثــة معــادالت أخــرى هلــا نصيبهــا يف املشــهد االنتخــايب تتعلــق بفاعليــة 
جمموعــات الضغــط الــي هلــا دور كبــر يف التأثــر يف الــرأي العــام ويف صنــاع القــرار كذلــك، 
ولرتامــب نفــوذ مباشــر علــى هــذه الكتلــة، إضافــة إىل ثــراء احلملــة االنتخابيــة لرتامــب، يف 
املقابــل هنــاك شــبه إمجــاع دميقراطــي علــى إســقاط ترامــب؛ ورغــم إقــرار جــو ابيــدن مرشــحاً 
للدميقراطيــن، فــإن ذلــك قــد يدفــع أنصــار املرشــحن املقرتحــن اآلخريــن مــن احلــزب 
الدميقراطــي إىل عــدم التصويــت لــه، خصوصــاً أن هنــاك انقســاماً حقيقيــاً داخــل احلــزب 
الدميقراطــي، هــذه املعطيــات رغــم أمهيتهــا فإهنــا قــد ال حتســم األمــر ألحــد املرشــحن، 

إضافــة إىل إمكانيــة ظهــور مفاجــآت قادمــة قــد ختلــط األوراق وترجــح كفــة أحدمهــا. 



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:




