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مقدمة
 تشــهد إيــران، يف التاســع عشــر مــن شــهر مايو/أيــار، الــدورة الثانيــة عشــرة مــن االنتخابــات الرئاســية، 
التــي ســتُعقد بالتزامــن مــع الــدورة اخلامســة النتخابــات املجالــس البلديــة والقرويــة واالنتخابــات 
ــدورات  ــن أهــم ال ــة م ــات الرئاســية القادم ــد االنتخاب ــدن، وتع ــض امل ــس الشــورى يف بع ــة ملجل التكميلي
االنتخابيــة، حيــث مــن املتوقــع أن يصعــد فيهــا املرشــد الثالــث للجمهوريــة خلفــاً لعلــي خامنئــي، البالــغ 
مــن العمــر ثمانيــة وســبعني عامــاً، وجتــري هــذه االنتخابــات يف ظــل تفاقــم مشــاكل االقتصــاد اإليرانــي، 
وتوتــر عالقــات إيــران اإلقليميــة والدوليــة، وتتزامــن مــع تبنــي الرئيــس األمريكــي اجلديــد دونالــد ترامــب 
ــووي مــع  ــى عكــس ســلفه أوبامــا، وال ســيما توجهــه ملراجعــة االتفــاق الن سياســة متشــددة جتاههــا، عل

طهــران. 

  وافــق مجلــس تشــخيص مصلحــة النظــام علــى ترشــيح 6 شــخصيات فقــط، مــن بــني أكثــر مــن ألــف 
وســتمئة متقــدم خلــوض االنتخابــات املقبلــة، وهــم: الرئيــس املنتهيــة واليتــه حســن روحانــي؛ ونائبــه 
ــى للجمهوريــة علــي  إســحاق جهانكيــري؛ ومنافســه األبــرز إبراهيــم رئيســي، املقــرب مــن املرشــد األعل
ــا وزيــر  خامنئــي؛ باإلضافــة إلــى محمــد باقــر قاليبــاف رئيــس بلديــة طهــران؛ ومصطفــى هاشــمي طب

ــة حلــزب املؤتلفــة اإلســالمي.  ــر ســليم رئيــس الشــورى املركزي الصناعــة الســابق؛ ومصطفــى مي

 واســتبعد )مجلــس تشــخيص مصلحــة النظــام( الرئيــس اإليرانــي الســابق محمــود أحمــدي جنــاد مــن 
قائمــة املرشــحني، الــذي كان قــد أعلــن عــدم ترشــحه نــزوالً عنــد نصيحــة املرشــد لــه، قبــل أن يعــدل عــن 

رأيــه ويرشــح نفســه.

حتــاول هــذه الورقــة معرفــة فــرص مرشــحي التياريــن احملافــظ واإلصالحــي للفــوز بالرئاســة، ومــدى 
قــدرة الرئيــس حســن روحانــي علــى احملافظــة علــى الرئاســة لواليــة ثانيــة، ومــا القضايــا املؤثــرة يف نتائــج 

االنتخابــات، وانعكاســاتها علــى السياســة اخلارجيــة.  

املتنافسون على الرئاسة
يبــدو أن )مجلــس تشــخيص مصلحــة النظــام(، املخــول باملصادقــة علــى أهليــة املرشــحني النتخابــات 
ــن اإلصالحــي  ــني التياري ــى حصــر املتنافســني بســتة مرشــحني فقــط، مناصفــة ب الرئاســة، حــرص عل
واحملافــظ، اللذيــن يضمــان داخلهمــا عــدداً مــن األحــزاب والهيئــات، واملرشــحون هــم: إبراهيــم رئيســي 
ومحمــد باقــر قالیبــاف ومصطفــى ميــر ســليم ميثلــون التيــار احملافــظ، ومرشــحو التيــار اإلصالحــي 

الرئيــس حســن روحانــي ونائبــه إســحاق جهانغيــري، وأيضــاً مصطفــى هاشــمي طبــا.

ويشــترط الدســتور يف املادة )115( أن يُنتَخب رئيس اجلمهورية من بني الرجال املتدينني السياســيني، 
وأن يكــون مؤمنــاً ومعتقــداً مببــادئ اجلمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة واملذهــب الرســمي للبــالد )املذهــب 
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اجلعفــري االثنــا عشــري(، وتنــص املــادة )117( علــى انتخــاب رئيــس اجلمهوريــة باألكثريــة املطلقــة 
ــة مــن قبــل أي مــن املرشــحني يف  ــي حــال عــدم إحــراز هــذه األكثري ألصــوات الناخبــني )50 %+1(، وفـ
الــدورة األولــى، يعــاد إجــراء االنتخابــات مــرة ثانيــة يف يــوم اجلمعــة مــن األســبوع التالــي، ويشــترك فـــي 
الــدورة الثانيــة اثنــان فقــط مــن املرشــحني، وهمــا اللــذان أحــرزا أصواتــاً أكثــر مــن الباقــني فـــي الــدورة 

األولــى.

إبراهيم رئيسي
 ولــد رئيســي يف مشــهد عــام 1960، ودرس يف احلــوزات العلميــة يف مشــهد وُقــم، قبــل انضمامــه إلــى 
القضــاء مباشــرة بعــد ثــورة 1979، ويف 2016 عــني املرشــد خامنئــي، إبراهيــم رئيســي، احلاصــل علــى 
الدكتــوراه يف احلقــوق، رئيســاً ملنظمــة )آســتان قــدس رضــوي(، املســؤولة عــن مؤسســة دينيــة ميزانيتهــا 
مليــارات الــدوالرات، ومتتلــك36  شــركة ومعهــداً، وتديــر تبرعــات ألقــدس ضريــح يف البــالد يف مدينــة 

مشــهد.

  تولــى إبراهيــم رئيســي العديــد مــن املناصــب؛ فقــد كان نائبــاً لرئيــس الســلطة القضائيــة عشــر 
ــاً عامــاً إليــران، وتولــى ســابقاً مدعــي عــام العاصمــة، ومدعــي  ســنوات، قبــل أن يعــني يف 2014 مدعي
احملكمــة اخلاصــة برجــال الديــن، ويعــد عضــو مجلــس خبــراء القيــادة لدورتــني، ومســاعد رئيــس الســلطة 

القضائيــة، ورئيــس مؤسســة الرقابــة والتفتيــش.

يعــد إبراهيــم رئيســي املنافــس الرئيســي للرئيــس اإلصالحــي املنتهيــة واليتــه حســن روحانــي، وعلــى 
الرغــم مــن كونــه مــن التيــار احملافــظ، فإنــه يتقــدم بصفتــه مرشــحاً مســتقاًل، وهــو مدعــوم مــن اجلبهــة 
الشــعبية للقــوى الثوريــة املبدئيــة، وكانــت ُســربت أخبــار بكونــه املرشــح خلالفــة املرشــد علــي خامنئــي، 
وســتزداد فرصــه خلالفتــه يف حالــة فــاز باالنتخابــات الرئاســية، ومــن ثــم يكــرر جتربــة علــي خامنئــي يف 

أثنــاء رئاســته للجمهوريــة عندمــا نُصــب مرشــداً أعلــى خلفــاً للخمينــي. 

ــني، اســتياء وســائل  ــر بوت ــم رئيســي مببعــوث الرئيــس الروســي فالدميي ــاء املرشــح إبراهي ــار لق   وأث
ت اللقــاء تدخــاًل روســياً مرفوضــاً،  اإلعــالم اإلصالحيــة، وبعــض الشــخصيات الرفيعــة، التــي عــدَّ

خصوصــاً يف ظــل الشــكوك املثــارة حــول تدخــل روســيا يف االنتخابــات األمريكيــة.

 ويعانــي رئيســي مــن تهــم موجهــة ضــده، منهــا تنفيــذ إعدامــات بحــق خصــوم النظــام، نهايــة ثمانينيــات 

القــرن املاضي.

حسن روحاني
الرئيــس اإليرانــي احلالــي، مــن مواليــد عــام 194٨، مــن محافظــة ســمنان، درس الشــريعة اإلســالمية، 



تقدير موقف

5

إيران .. من الرئيس القادم؟

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

وحاصــل علــى دكتــوراه يف القانــون، فــاز يف االنتخابــات املاضيــة 2013 منــذ اجلولــة األولــى؛ بحصولــه 
علــى %50.71.

يعــد أكثــر املرشــحني حظــاً بالفــوز باالنتخابــات، خاصــة إذا متكــن يف اجلولــة األولــى، بســبب انقســام 
جبهــة احملافظــني الصوتيــة بــني مرشــحيها، وقــد تصبــح مهمتــه أصعــب يف اجلولــة الثانيــة لتوحــد 

ــف مرشــح واحــد. احملافظــني خل

اســتطاع الوفــاء بوعــده يف التوصــل إلــى تســوية مللــف بــالده النــووي، وبعدمــا ولــد القناعــة لــدى املرشــد 
اإليرانــي ومؤسســاته الثوريــة وقــع االتفاقيــة مــع دول 5+1، لكنــه أخفــق يف حتقيــق إجنــازات اقتصاديــة، 
وهــي أبــرز إشــكالية يوجههــا لــه منافســوه، باإلضافــة إلــى عــدم قدرتــه علــى حتســني ملــف احلريــات؛ 

كمــا وعــد أثنــاء حملتــه االنتخابيــة.

تولــى حســن روحانــي العديــد مــن املناصــب، منهــا؛ عضــو يف البرملــان خمــس دورات، ونائــب لرئيســه 
ثــالث دورات، وعضــو يف مجلــس خبــراء القيــادة ثــالث دورات، ورئيــس مركــز الدراســات االســتراتيجية 
التابــع ملجمــع التشــخيص، وأمــني عــام املجلــس األعلــى لألمــن القومــي أربــع دورات. ويحســب روحانــي 

علــى تيــار االعتــدال، الــذي يصنــف نفســه علــى أنــه تيــار وســطي.

محمد باقر قاليباف
رئيــس بلديــة طهــران، ولــد يف عــام 1961 يف مشــهد املقدســة لــدى الشــيعة، حاصــل علــى دكتــوراه يف 
اجلغرافيــا السياســية، وقائــد الشــرطة )2000-2005(، وقائــد ســالح اجلــو للحــرس الثــوري )1997–

.)2000

ــة العراقيــة، كمــا شــارك يف االنتخابــات الرئاســية يف دورتــي 2005  شــارك باقــر يف احلــرب اإليراني
و2012، وحــل يف املرتبــة الرابعــة والثانيــة علــى التوالــي. ويحَســب قاليبــاف علــى التيــار احملافــظ، ويعــد 
ــة األوائــل للرئاســة، وقــد حــل يف  املنافــس األول للمرشــح )رئيســي(، ومــن بــني أقــوى املرشــحني الثالث
االنتخابــات املاضيــة باملركــز الثانــي بعــد الرئيــس حســن روحانــي، ويف انتخابــات 2005 الرئاســية حــل 

يف املرتبــة الرابعــة.

ويقــدم باقــر نفســه علــى أنــه إداري متميــز، وقــد وعــد بتوفيــر »خمســة ماليــني فرصة عمــل، ومضاعفة 
العائــدات مرتــني ونصفــاً« لإليرانيــني يف حــال انتخابــه، وانتقــد بحــدة يف األيــام األخيــرة روحانــي، 

ورفــض االنســحاب لـ)رئيســي(.

إسحاق جهانغيري
النائــب األول للرئيــس حســن روحانــي، مــن مواليــد 1957، مــن محافظــة كرمــان، دكتــوراه يف اإلدارة 
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الصناعيــة، ونائــب يف مجلــس الشــورى اإلســالمي لدورتــني، ومحافــظ مدينــة أصفهــان )1997-1992(، 
تولــى منصبــي وزيــر الصناعــة واملناجــم )2000-2005(، ووزيــر املعــادن )2000-1997(.

يحســب جهانغيــري علــى التيــار اإلصالحــي، وهــو قريــب مــن تيــار االعتــدال الوســطي، مــن احملتمــل 
ــة رفــض )مجلــس تشــخيص مصلحــة النظــام( ترشــح  ــات الرئاســة حتوطــاً الحتمالي ــه رشــح النتخاب أن
الرئيــس حســن روحانــي، ولــذا قــد ينســحب ملصلحــة روحانــي، علــى الرغــم مــن نفيــه بأنــه ليــس ظــاًل 
ــم  ــى خصومه ــرد عل ــة، لل ــد يتقاســمان األدوار الســتغالل فــرص املشــاركة االنتخابي ــث ق ــي، حي لروحان

وترجيــح فرصهــم.

مصطفى ميرسليم
  ولــد عــام 1947 يف العاصمــة طهــران، حاصــل علــى شــهادة املاجســتير يف الهندســة امليكانيكيــة مــن 
ــر  ــى منصــب وزي ــة حلــزب املؤتلفــة اإلســالمي، وتول ــه الفرنســية، رئيــس الشــورى املركزي جامعــة بواتيي
الثقافــة يف الواليــة الثانيــة مــن رئاســة هاشــمي رفســنجاني )1993 - 1997(، وعضــو مجمــع تشــخيص 

مصلحــة النظــام. تولــى العديــد مــن املناصــب يف احلكومــة اإليرانيــة.

ــة والســينما، ورغــم  ــى الصحاف ــود عل ــق القي ــى تضيي ــة عل ــه وزارة الثقاف عمــل مصطفــى خــالل تولي
كونــه محســوباً علــى التيــار احملافــظ، فإنــه يتبنــى بعــض اآلراء الوســطية، ويعــد مصطفــى ميــر ســليم أول 

مرشــحي االنتخابــات الرئاســية يف إيــران.

مصطفى هاشمي طبا
مــن مواليــد طهــران، وزيــر أســبق للصناعــة واملناجــم، والرئيــس األســبق للجنــة الوطنيــة األوملبيــة، 
ــار اإلصالحــي. ــى التي ــا عل ــي يف حكومــة رفســنجاني، ويحســب هاشــمي طب ومســاعد الرئيــس اإليران

العوامل املؤثرة يف االنتخابات الرئاسية اإليرانية 
توجــد عــدة عوامــل مؤثــرة يف قــرار الناخــب، ومــن قبلــه املرشــد اإليرانــي ومؤسســاته الثوريــة )الدولــة 
ــف البرنامــج  ــف االقتصــادي، ومســتقبل مل ــة، أبرزهــا املل العميقــة( جتــاه املرشــحني لرئاســة اجلمهوري

النــووي، وعالقــة إيــران بالقــوى اإلقليميــة والدوليــة، باإلضافــة إلــى شــخصية املرشــح.

امللف االقتصادي والبرنامج النووي  -

النــووي بشــكل رئيســي، وعالقاتهــا  بتســوية ملــف طهــران  يرتبــط مســتقبله  االقتصــاد اإليرانــي 
اخلارجيــة، وبأمــور أخــرى متعلقــة بالكفــاءة اإلداريــة، ومكافحــة الفســاد، ورفــع يــد احلــرس الثــوري عنــه. 

ملــف االقتصــاد هــو الــذي أوصــل اإلصالحــي روحانــي إلــى الرئاســة، بعــد العقوبــات املشــددة التــي 
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فرضــت يف عهــد ســلفه احملافــظ أحمــدي جنــاد، ويف هــذه اجلولــة يســعى منافســوه احملافظــون للظفــر 
بالرئاســة علــى حســابه.

يــكاد يجمــع اإليرانيــون علــى تدهــور وضــع اقتصادهــم، وقــد تعمــد املرشــد اإليرانــي- علــى مــا يبــدو- 
ــات، وشــكك  ــل االنتخاب ــت حســاس قب ــف االقتصــاد، يف توقي ــي ملل ــس روحان ــة الرئي ــاد أداء حكوم انتق
بأرقــام احلكومــة املتعلقــة بإجنازاتهــا االقتصاديــة، ودعــا خامنئــي املرشــحني إلــى االعتمــاد علــى مــوارد 
االقتصــاد احمللــي ال التعويــل علــى اســتثمارات اخلــارج، وركــز املرشــحان احملافظــان؛ إبراهيــم رئيســي 
ومحمــد باقــر قاليبــاف، دعايتهــم االنتخابيــة علــى إخفــاق إدارة الرئيــس روحانــي االقتصــادي، متعهديــن 

بتحقيــق تنميــة وخلــق فــرص وظيفيــة.

يف املقابــل دافــع املرشــحان؛ الرئيــس روحانــي ونائبــه، عــن إجنازاتهــم االقتصاديــة، مذكريــن مبــا كانــت 
عليــه القيــود املفروضــة علــى بالدهــم. 

 االقتصــاد هــو العصــب الــذي يالمــس احتياجــات املواطنــني واملؤسســات، ولــذا يعــد عامــاًل رئيســياً 
يف حتديــد خيــارات الناخبــني، وقــد ركــزت احلمــالت االنتخابيــة علــى االقتصــاد ال علــى السياســة 

اخلارجيــة.

املؤسسات اإلعالمية  -

 لهــذه املؤسســات دور مهــم يف التأثيــر يف قناعــات الناخبــني وتوجيههــم، يف ظــل تعددهــا وتنوعهــا 
وصعوبــة احتكارهــا، وكانــت وزارة الداخليــة ألغــت املناظــرات التلفزيونيــة املباشــرة، ثم تراجعت وســمحت 
بهــا، ومنــذ إعــالن رئيســي ترشــحه تعــرض النتقــاد وســائل اإلعــالم، وكان لهــا دور يف انتخابــات 2009، 

التــي شــهدت احتجاجــات غيــر مســبوقة قبــل أن تتمكــن الســلطات مــن قمعهــا.

شخصيات املرشحني  -

شــخصيات املرشــحني، وماضيهــا السياســي واحلقوقــي، ومــدى حضورهــا يف املجتمــع اإليرانــي، تعــد 
مــن أهــم العوامــل املؤثــرة يف اختيــار الناخبــني، وتتعامــل مؤسســات الدولــة العميقــة مــع املرشــح للرئاســة، 

طبقــاً ملواقفــه السياســية، ورضاهــا عــن والئــه لقيــم الثــورة ومؤسســاتها.

ويعــد املرشــد األعلــى اإليرانــي هــو املتحكــم يف تفاعــل املؤسســات، والســماح ملــن يريــد، وإقصــاء مــن ال 
يريــد لــه دوراً، وتســاعده مؤسســات الدولــة العميقــة التــي يتحكــم يف مقاليدهــا التيــار احملافــظ، واملثــال 

احلاضــر إقصــاء الرئيــس الســابق أحمــدي جنــاد مــن الترشــح، بعــد عــدم التزامــه بنصيحتــه.

السيناريوهات
تركيبــة النظــام السياســي اإليرانــي املعقــدة، وطبيعــة املؤسســات املشــرفة علــى االنتخابــات، واخلاضعــة 
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جميعهــا لســلطة الولــي الفقيــه، والتــي يتحكــم فيهــا التيــار احملافــظ، جتعــل مــن الصعوبــة التنبــؤ بنتائــج 
االنتخابــات الرئاســية، التــي أريــد التحكــم يف إيقــاع ضبطهــا منــذ حصــر الترشــيح بســتة مرشــحني 
فقــط، وإلغــاء كثيــر مــن الشــخصيات السياســية املشــهورة، ويف طليعتهــا الرئيــس الســابق أحمــدي جنــاد 
ونائبــه الســابق حميــد بقائــي، اللــذان أعلنــا- عقــب منعهمــا مــن الترشــح- أنهمــا لــم يدعمــا- ولــن 
يدعمــا- أي مرشــح، وهــو مــا ســينعكس ســلباً علــى مرشــحي التيــار احملافــظ، حيــث يحظــى جنــاد بقبــول 

لــدى الفئــة الشــعبوية، املقــدر نســبتها 20% مــن مجمــوع الناخبــني.

تعانــي كتلــة احملافظــني االنتخابيــة مــن التشــتت بــني مرشــحيها، يف ظــل إصــرار قاليبــاف علــى عــدم 
التنــازل للمرشــح األبــرز إبراهيــم رئيســي، املدعــوم مــن مؤسســات الــدول العميقــة للمحافظــني، ويوصــف 

رئيســي بضعــف اخلبــرة اإلداريــة، وتوجــه لــه تهــم إعدامــات املعارضــني السياســيني. 

  ويف املقابــل تتركــز كتلــة اإلصالحيــني االنتخابيــة حــول الرئيــس املنتهيــة واليتــه حســن روحانــي، الــذي 
تســانده ســيرورة االنتخابــات؛ فقــد فــاز رؤســاء إيــران يف واليتهــم الرئاســية الثانيــة منــذ عــام 19٨5، ويف 
حالــة عــدم حســم االنتخابــات ملصلحــة روحانــي يف اجلولــة األولــى، فــإن فــرص فــوزه يف جولــة اإلعــادة 

قــد تتضــاءل.

ويشــكل روحانــي- علــى الرغــم مــن عــدم إيفائــه بوعــوده االقتصاديــة واحلقوقيــة- اخليــار األكثــر 
قبــوالً خــالل املرحلــة القادمــة، حلاجــة إيــران إلــى كســر عزلتهــا اخلارجيــة، وهــو مــا ســينعكس إيجابــاً 
علــى االقتصــاد اإليرانــي، وتوســيع عالقــات إيــران مــع القــوى الدوليــة، ويتوقــع البعــض بقــاء عالقاتهــا 

ــورة. ــر الث ــة لتصدي ــة ضعيفــة، إذا مــا اســتمرت يف عســكرة سياســتها اإلقليمي اإلقليمي

  قــد يكــون الرئيــس حســن روحانــي الوجــه املفضــل للتعامــل مــع القــوى الدوليــة، مــع إدراك محدوديــة 
إمكانيــة حــدوث تغييــر يف سياســة بــالده اخلارجيــة، يف حــني ســيؤدي فــوز مرشــحي احملافظــني )رئيســي 
أو قاليبــاف(، إلــى عــودة تــأزم ملــف البرنامــج النــووي وسياســتها اخلارجية مع القــوى الدولية واإلقليمية.

وبصــرف النظــر عمــن يكــون الرئيــس القــادم إليــران، فــإن صالحياتــه الدســتورية ال متكنــه مــن رســم 
ــة، ويف مقدمتهــا احلــرس  ــة، وإمنــا الكلمــة األولــى هــي للمرشــد واملؤسســات الثوري السياســة اخلارجي
الثــوري، الــذي زاد مــن عســكرة السياســة اخلارجيــة يف املنطقــة العربيــة، خــالل رئاســة روحانــي، وهــذه 
املؤسســات هــي املتحكمــة يف حتديــد طبيعــة تعامــل الرئاســة اإليرانيــة يف اإلدارة الداخليــة والسياســة 

واخلارجيــة. 



مركــز مســتقل غيــر ربحــي، يُِعــّد األبحــاث العلميــة واملســتقبلية، ويســاهم يف صناعــة الوعــي وتعزيــزه 
ــا االتصــال، إســهاماً منــه يف  وإشــاعته مــن خــالل إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عبــر تكنولوجي

صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر املبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة
املساهمة يف رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير االستراتيجي يف املجتمعات العربية

األهداف
اإلسهام يف نشر الوعي الثقايف.

قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً جتاه قضايا محددة.

التأصيل العلمي للقضايا السياسية املستجدة.

مواكبة املتغيرات العاملية والعربية، من خالل إعداد األبحاث وتقدمي االستشارات.

الوسائل
إعداد الدراسات واألبحاث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

التواصل والتنسيق مع املراكز واملؤسسات البحثية العربية والعاملية.

تناول قضايا التيارات الفكرية املتنوعة مبا يؤصل لضروريات التعايش السلمي، واملشاركة الفاعلة.

إقامة املؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

رعاية الشباب الباحثني املتميزين. 

مجاالت العمل
تتنوع مجاالت العمل يف املركز وتشمل ما يلي: 

األبحاث والدراسات:   .1

ــة يف مجــاالت تخصــص  ــة العلمي ــى إعــداد الدراســات واألبحــاث وفــق املنهجي حيــث يقــوم املركــز عل



املركــز، وهــي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات املتخصصة يف التيارات اإلسالمية والفكرية.

-الدراسات احلضارية والتنموية. 

- دراسات الفكر اإلسالمي. 

االستشارات وقياس الرأي:   .2

يســعى املركــز لتقــدمي االستشــارات واحللــول يف مجــاالت اهتمــام املركــز للجهــات الرســمية واألهليــة، 
وذلــك مــن خــالل قيــاس الــرأي العــام جتــاه القضايــا الفكريــة واألحــداث السياســية واالجتماعيــة، 

ــارات.   د امله ــِدّ ــرف وُمتع ــاون مــع كادر علمــي ُمحت بالتع

النشر:   .3

يسهم املركز يف نشر الدراسات واألبحاث عبر وسائل النشر املتنوعة.






