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سياسية ورقة 

حــرص المركــز على تقديــم أوراق سياســية 

الحجــم،  بحثيــة متوســطة  أوراق  وهــي 

 مــن الموضوعــات، أو 
ً
تبحــث موضوعــا

ــة،  ــة رصين ــورة علمي ــة، بص ــة معين قضي

وفريــدة  جديــدة  مســاهمة  تشــكل 

الــذي  المعرفــي  المجــال  فــي 

ــل  ــد وتحلي ــى رص ــتمل عل ــه، وتش تبحث

ــم  ــة أه ــم بكتاب ــراف، وتختت واستش

التوصيــات.

سياسية ورقة 
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التغيـــرات  تناقـــش  الدراســـة  هـــذه 

ـــي  ـــي ف ـــاز الطبيع ـــة بســـوق الغ المرتبط

العالـــم، كمـــا تتطـــرق إلـــى التوازنـــات 

السياســـية الناتجـــة عـــن الصـــراع علـــى 

ـــه.  ـــي ونقل ـــاز الطبيع ـــاج الغ ـــق إنت مناط

 
ً
كمـــا تناقـــش الصـــراع الدائـــر حاليـــا

ـــط،  ـــرق المتوس ـــوض ش ـــة ح ـــي منطق ف

بســـبب الخـــاف علـــى مناطـــق ترســـيم 

ـــل  ـــن ِقب ـــة م ـــات الدولّي ـــدود، والتدخ الح

ـــا  ـــرض نفوذه ـــرى لف ـــدول الكب ـــض ال بع

علـــى هـــذه المنطقـــة الحيوّيـــة.

تحديات السيطرة
علـىمكــــــامن

الغــــــاز الطبيعي

خريطة الصـــــــــراع
بشرق المتــــــوسط

إقـرأ المزيد

https://fikercenter.com/political-analysis/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
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 بعــد ثــورة ينايــر 2011 
ً
تعــد تونــس مــن أكثــر بلــدان الربيــع العربــي اســتقرارا

إلــى اآلن، وهــذا االســتقرار النســبي ســمح لهــا بالدخــول فــي ديناميكيــة 

جديــدة، وســاعدها فــي العمليــة االنتقاليــة، وبقــدر مــا كانــت التعدديــة 

الحزبيــة فــي البلــد تعانــي مــن االختنــاق الكبيــر قبــل الثــورة، فقــد تبدلــت 

كــت القيــود 
ُ

ــات بعدهــا، ومعهــا تغيــرت الســاحة السياســية، وف المعطي

عــن التعدديــة الحزبيــة. 

تتنــاول هــذه الدراســة أبــرز التيــارات الفكريــة والسياســية والمذهبيــة 

فــي تونــس، وخاصــة تلــك التيــارات الفاعلــة وذات الحضــور البرلمانــي مــن 

بعــد الثــورة إلــى اآلن، ومــن بــاب مقاربــة تلــك المكونــات وإعــادة نظمهــا 

 عملت الدراســة علــى تقســيمها حســب التيارات 
ً
حســب الفكــرة األكثــر قربــا

العريضــة؛ يســارية وقوميــة وليبراليــة وإســامية. 

التيــــارات الفكرية
والسياسية في تونس

وتحدي التحول الديمقراطي

إقـرأ المزيد

https://fikercenter.com/political-analysis/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A
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تبحـــث هـذه الدراسة مســـألة القواعـد 

الشــرق  منطقــة  فــي  العســـكرية 

والمنطقــة  عــام،  بشــكل  األوســط 

العربيــة بشــكل خــاص، ومـــا هـــي 

أدوارهـــا ووظائفهـــا، وكيـــف تمايــزت 

وتبلـــورت ضمـــن التغـــيرات السياســـية 

التــي شـــهدتها هـــذه المنطقــة، ومـــا 

العســـكري  الوجـــود  هـــي خارطـــة 

ــا  ــة، وم ــوى المتنافسـ ــف القـ لمختلـ

ــتراتيجية.  ــا االس ــي أهدافهـ هـ

القواعد العسكرية
فـــــــــــي منطقة

الشـــــرق األوســــط

بين الدور العسكـــــري 
وتشابك المصـــــــــالح

إقـرأ المزيد

https://fikercenter.com/political-analysis/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD


9
مركز الفكر االستراتيجي للدراسات

ــتبداد  ــا االس ــم عليه ــر، ويخي ــر والفق ــار القه ــا تكتــوي الشــعوب بن عندم

ــه،  ــن تافي ــي مــا يمك ــن وســائل جديــدة لتاف والفســاد، تبــدأ بالبحــث ع

 مــا تكــون الرغبــة األوليــة فــي إطــار المنظومــة الحاكمــة نفســها، 
ً
وغالبــا

أمــًا فــي إصاحهــا مــن الداخــل، وتبــدأ هــذه الشــعوب بتشــكيل مطالبها 

فــي صــورة كتابــات صحفيــة أو مذكــرات وبيانــات اعتراضيــة، وقــد ترقــى 

إلــى مســتوى الوقفــات االحتجاجيــة أو اإلضرابــات العمالية أو االســتقاالت 

الجماعيــة، ثــم تتطــور إلــى احتجاجــات مطلبيــة وقــد تتعداهــا إلــى ثــورات 

شــاملة. 

تقتصــر هــذه الدراســة علــى قــراءة تلــك االحتجاجــات التــي خرجــت فــي عام 

ــد  ــروعة، وتري ــب مش ــا مطال ــت له ــه، وكان ــذي قبل ــام ال ــة الع 2019، ونهاي

ــات  ــي االحتجاج ــة، وه ــة القائم ــة العربي ــة األنظم ــي بني ــر ف ــداث تغيي إح

التــي قامــت فــي الســودان والجزائــر والعــراق ولبنــان. 

االحتجــاجـات العـــربية

بين اإلصرار الشعبي وتحديات 
المرحلة

إقـرأ المزيد

https://fikercenter.com/political-analysis/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9
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تهــدف الدراســة إلــى تقديــم قــراءة 

اإلنســانية  اإلغاثــة  هيئــة  لتجربــة 

 ،)IHH( والحريــات  اإلنســان  وحقــوق 

ــر  ــي تطوي ــاهمة ف ــا، والمس وتقييمه

عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي؛ 

القيــم  علــى  التركيــز  خــال  مــن 

بيــن  الدمــج  وضــرورة  والمؤسســية 

المشــاريع الطارئــة اإلغاثيــة والمشــاريع 

المســتدامة، التــي تســتطيع مخرجاتهــا 

للمشــاكل  ـواًل مبتكــرة  حـل توفــر  أن 

مجتمعاتهــا.  تعانيهــا  التــي 

هيئة اإلغاثة
اإلنسانيةوحقوق 

IHH اإلنسان والحريات

التأسيس والتجربة
 2020 - 1992

إقـرأ المزيد

https://fikercenter.com/political-analysis/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-ihh-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-1992-2020
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الثاثــة طبيعــة الصراعــات فــي  الدراســة فــي مباحثهــا  ناقــش هــذه 
ُ
ت

اليمنيــة.  الجمهوريــة  مــن  والشــرقية  الجنوبيــة  المحافظــات 

يتنــاول المبحــث األول )بعــد التمهيــد( خارطــة الفاعليــن المحلييــن فــي تلــك 

المناطــق، مــن حيــث الوجــود الجغرافــي للقــوى الفاعلــة فيهــا، وأهدافهــا 

السياســية، ونقــاط قوتهــا وضعفهــا، وارتباطاتهــا الخارجيــة. 

فــي حيــن يركــز المبحــث الثاني، وهــو مجــال الدراســة الرئيــس، علــى الفاعلين 

ــن  ــي جنــوب اليم  ف
ً
ــدا ــة، وتحدي ــاحة اليمني ــي الس ــن ف ــن والدوليي اإلقليميي

ــة،  ــة والدولي ــوى اإلقليمي ــك الق ــداف تل ــة أه ــث الدراس ــث تبح ــرقه، حي وش

وعوامــل جذبهــا، إضافــة إلــى حجــم إمكانياتهــا ونوعيــة أدواتهــا فــي 

ــى  ــاتها عل ــا، وانعكاس ــز نفوذه ــا وتعزي ــق مصالحه ــتها وتحقي ــذ سياس تنفي

طبيعــة ومســتوى عاقتهــا باألطــراف المحليــة، ومــدى فاعليــة تأثيرهــا فــي 

ــة.  ــات الجاري ــة الصراع ــي مراوح ــا ف ــات، ودوره التفاع

وفي المبحث الثالث تسعى الدراسة إلى استشراف المستقبل. 

جنـوب وشــرق اليمن

جغرافيا تتنازعها القوى 
اإلقليمية

إقـرأ المزيد

https://fikercenter.com/political-analysis/%D8%AC%D9%86%D9%80%D9%88%D8%A8-%D9%88%D8%B4%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
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ــوم  ــور مفه ــة تط ــذه الدراس ــد ه ترص

ريــادة األعمــال، وتحلــل واقــع هــذا 

العربيــة  المملكــة  فــي  المجــال 

أهــم   
ً
أيضــا وتناقــش  الســعودية، 

ــال،  اد األعم ــه روَّ ــي تواج ــات الت التحدي

مــن  الدراســة  هــذه  أهميــة  وتأتــي 

 
ً
 واقتصاديا

ً
 تنمويــا

ً
كونهــا تعالــج بعــدا

 فــي ظــل التحــوالت االقتصاديــة 
ً
هامــا

واالجتماعيــة التــي تشــهدها المملكة، 

 مــع بــدء أولــى الخطــوات في 
ً
خصوصــا

ــاد  ــص اعتم ــة تقلي ــز ثقاف ــار تعزي مس

الدولــة  علــى  الســعودي  المواطــن 

ــى  ــتهلك، واالنتقــال إل والعيــش كمس

فكــرة العيــش كمواطــن منتــج لزيــادة 

مصــادر الدخــل القومــي.

وقود المستقبل

ُرّواد االعــــمــــال
فــــي السـعوديـة

إقـرأ المزيد

https://fikercenter.com/political-analysis/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D9%8F%D9%88%D9%91%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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مركز الفكر االستراتيجي للدراسات

 فــي الســاحة األوروبيــة بعــد 
ً
عيــد الحديــث عــن اإلســام إلــى الواجهــة مجــددا

ُ
أ

تصريحــات ماكــرون األخيــرة حــول اإلســام، ثــم تأييــده للرســوم الكاريكاتوريــة 

المســيئة للرســول ملسو هيلع هللا ىلص بوصفهــا حريــة تعبيــر. ولــم تقــف المســألة عنــد هــذه 

الافتــة، بــل تجاوزتهــا إلــى مســألة متداخلــة تتــراوح بيــن التوظيــف التكتيكي 

المرتبــط بالمعــارك الداخليــة التــي تخوضهــا الحكومــات وفشــلها فــي العديد 

مــن االســتحقاقات، وبحثهــا عــن مخــارج تغطــي بها تلــك اإلخفاقات مــن خال 

ــن المجتمــع،  ــل اهتمــام شــرائح واســعة م ــة مح افتعــال مشــكات ُهوياتي

 باإلســام، 
ً
وبيــن قضايــا أعمــق مــن ذلــك بكثيــر تتصــل بعاقــة أوروبا عمومــا

وتحيــل فــي هــذا الســياق إلــى تلــك المحــاوالت الهادفــة إلــى قولبــة اإلســام 

فــي نمــاذج تتماهــى مــع القيــم الثقافيــة فــي المجتمعــات األوروبيــة بغض 

النظــر عــن الفــوارق الجوهريــة بينهــا وبيــن القيــم اإلســامية وخصوصياتهــا.

الماكرونية واإلسالم في 
فرنسا

هل ينجح مشروع صناعة إسام 
على مقاس الائكية!

إقـرأ المزيد

https://fikercenter.com/political-analysis/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%83%D9%8A%D8%A9
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حصــــــاد تقـديرات الــموقف






