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تقدير موقف مآالت المشهد السياسي في تونس... وأبعاده المستقبلية  

المقدمة

تعيــش تونــس منــذ مــا يزيــد علــى عــام أزمــة سياســية حــادة بعــد أن فــرض الرئيــس التونســي 

قيــس ســعيد، فــي 25 يوليو/تمــوز 2021، عــددًا مــن اإلجــراءات االســتثنائية التــي أفضــت إلــى حــل 

البرلمــان وإقالــة الحكومــة وتعيينــات جديــدة تدعــم توجهاتــه، فضــاًل عــن تعطيــل عمــل القضــاء، 

وإصــدار تشــريعات بمراســيم رئاســية، وفــرض دســتور جديــد للبــالد بعــد اســتفتاء أجــراه فــي 25 

يوليو/تمــوز الماضــي يفضــي إلــى تغييــر النظــام االنتخابــي وتقديــم االنتخابــات البرلمانيــة إلــى تاريــخ 

17 ديســمبر/كانون األول 2022.

يحــاول تقديــر الموقــف البحــث فــي المشــهد السياســي األخيــر فــي تونــس، والمواقــف المحلية 

والدوليــة بشــأنه، واألبعــاد السياســية واألمنيــة واالقتصاديــة، باإلضافة إلى وضع الســيناريوهات 

المحتملــة لمــآالت األوضــاع السياســية في تونس.
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المواقف السياسية من األحداث في تونس

أصــدر الرئيــس التونســي فــي 16 ســبتمبر/أيلول الماضــي مرســومًا رئاســيًا رقــم 55 لعــام 2022 

ــة علــى تقســيم  يتعلــق بتنقيــح قانــون االنتخابــات واالســتفتاء، وقــد أجــرى فيهــا تغييــرات جذري

الدوائــر االنتخابيــة وطريقــة االقتــراع، وخفــض عــدد أعضــاء مجلــس النــواب مــن 217 إلــى 161 

ــد الــذي تــم االســتفتاء عليــه أواخــر يوليــو/ عضــوًا، وقــد جــاء المرســوم فــي إطــار الدســتور الجدي

تمــوز الماضــي، وبــدأ العمــل بــه رســميًا مــن قبــل الســلطات التونســية. 

ومــع اســتمرار اإلجــراءات الرئاســية توســعت دائــرة الجــدل وتباينــت مواقــف القوى السياســية 

بيــن مؤيــد ومعــارض، وقــد جــاء موقــف األحــزاب المعارضــة رافضــًا كليــًا لإلجــراءات المؤديــة إلــى 

إصــدار مرســوم القانــون؛ إذ تــرى القــوى المعارضــة فــي التعديــل الرئاســي علــى قانــون االنتخابــات 

مزيــدًا مــن النزعــة االنفراديــة لرئيــس الدولــة، فقــد كان ُيفتــرض علــى الرئيــس أن يستشــير األحزاب 

السياســية والجمعيــات الناشــطة فــي مجــال االنتخابــات حســب القانــون القديــم، لكــن القانــون 

الجديــد يهــدف إلــى الحــد مــن تأثيــر األحــزاب السياســية، وتركيــز الســلطة فــي البــالد فــي شــخص 

رئيــس الدولــة.

ومن المواقف المحلية واإلقليمية والدولية بشأن المشهد السياسي التونسي:

موقف األطراف المحلية 

علــى الرغــم مــن أن القــرارات االســتثنائية أفضــت إلــى نتائــج ســلبية علــى العمليــة الديمقراطيــة 

فــي تونــس لــم تشــهد الســاحة التونســية احتجاجــات شــعبية رافضــة لهــذه القــرارات، ويبــدو أن 

ثقــة الشــعب التونســي بأطــراف المعادلــة السياســية فــي تراجــع مســتمر، فعلــى ســبيل المثــال 

لــم يتجــاوز عــدد المشــاركين فــي المظاهــرات الشــعبية التــي نظمتهــا تنســيقية »مواطنــون 

ضــد االنقــالب« ســوى بضعــة آالف، ولــم تتمكــن األحــزاب المعارضــة مــن اســتقطاب الشــارع، 

وأضحــت تواجــه القــرارات الرئاســية وحيــدة دون دعــم شــعبي واســع النطــاق تعتمــد عليــه.

https://www.alhurra.com/tunisia/2022/09/16/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9
https://www.alhurra.com/tunisia/2022/09/16/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9
https://www.alhurra.com/tunisia/2022/09/16/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9
https://www.alhurra.com/tunisia/2022/09/16/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9
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لــة بشــكل أساســي باالتحــاد العــام التونســي  وبالنســبة لموقــف النقابــات العماليــة الممثَّ

للشــغل فقــد كان ضعيفــًا جــدًا إذ مــا قــورن بــدوره فــي فتــرات ســابقة. لكــن االتحــاد اختــار موقفــًا 

ضبابيــًا، وتــرك حريــة االختيــار ألعضائــه بالتصويــت علــى مشــروع االســتفتاء علــى الدســتور علــى 

الرغــم مــن تصريحــات المركزيــة النقابيــة لالتحــاد بــأن الدســتور الجديــد يتضمــن نصوصــًا توســع 

مــن ســلطات الرئيــس علــى حســاب مؤسســات الدولــة األخــرى، وقــد يرجــع قــرار االتحــاد إلــى 

المقايضــة مــع الســلطات الحاكمــة فــي تونــس بشــأن عــدد مــن اإلصالحــات التــي يطالــب بهــا.

أمــا بالنســبة لألحــزاب السياســية، فقــد توســع رفضهــا لقــرارات قيــس ســعيد بعــد أن تأكــدت 

ــي. وقــد  ــات المجتمــع المدن ــدور األحــزاب وجمعي أن ســعّيد مــاٍض فــي مشــروعه التهميشــي ل

الجمهــوري، وحــزب  الحــزب  التــي تضــم  الديمقراطيــة االجتماعيــة  األحــزاب  تنســيقية  شــكلت 

التكتــل الديمقراطــي، وحــزب العّمــال، والتيــار الديمقراطــي، وحــزب القطــب الحداثــي، ائتالفــًا جديــدًا 

لمعارضــة قــرارات ســعيد فــي 19 ســبتمبر/أيلول الماضــي، حيــث اتفقــت قيــادات التنســيقية علــى 

تأســيس ائتالف منفتح على قبول عضوية أحزاب أخرى لالنضمام إليه،  ويســعى االئتالف، الذي 

حمــل اســم )الحملــة الوطنيــة إلســقاط االســتفتاء(، إلــى تشــكيل ضغــط سياســي ومجتمعــي 

لمقاطعــة االنتخابــات البرلمانيــة المزمــع إجراؤهــا فــي نهايــة العــام الجــاري. وعلــى الرغــم مــن 

المؤشــرات علــى ضعــف موقــف هــذا االئتــالف، وإصــرار قيــس ســعيد علــى المضــي فــي قــرار 

إجــراء االنتخابــات البرلمانيــة، فــإن االئتــالف ربمــا يمثــل حالــة اســتمرار للمحــاوالت المعارضــة حتــى 

ال يخلــو المشــهد السياســي مــن أي مقاومــة ولــو كانــت ضعيفــة.

كذلــك أعلنــت التنســيقية مقاطعتهــا لالنتخابــات البرلمانيــة، باإلضافــة إلى إعــالن جبهة الخالص 

الوطنــي، المتكونــة مــن حركــة النهضــة وحــزب قلــب تونــس وحــراك تونــس اإلرادة وائتــالف الكرامــة 

وحــزب حركــة أمــل، عــدم مشــاركتها فــي االنتخابــات؛ انســجامًا مــع مبدئهــا مــن قــرارات الرئيــس 

التونســي االنفراديــة، ورافضــة لنتائــج االســتفتاء. فــي المقابــل، أكد عدد من األحزاب الداعمة لمســار 

الرئيــس ســعيد، مثــل التيــار الشــعبي وحركــة تونــس إلــى األمــام وحركــة الشــعب واالئتــالف مــن أجــل 

تونــس، وغيرهــا، مشــاركتها فــي االنتخابــات التشــريعية المقبلــة.

https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/9/20/%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-5
https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/9/20/%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-5
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ومــع تصريحــات المتحــدث باســم هيئــة االنتخابــات محمــد المنصــري، فــي 29 ســبتمبر/أيلول 

الماضــي، عــن منــع األحــزاب التــي ســتقدم مرشــحين لهــا مــن المشــاركة فــي الحملــة االنتخابيــة، 

أبــدى عــدد مــن المكونــات المؤيــدة لتوجهــات ســعيد تخوفهــا بشــأن هــذه التصريحــات؛ لكونهــا 

مــن الممكــن أن تكــون تمهيــدًا إلخــراج كل األحــزاب السياســية مــن المشــهد السياســي، وطالــب 

رئيــس حركــة تونــس إلــى األمــام علــى ســبيل المثــال الرئيــس التونســي بتوضيــح موقفــه بشــأن 

منــع األحــزاب المشــاركة فــي االنتخابــات القادمــة.

المواقف اإلقليمية والدولية

ــر فــي  ــدول جــوار تونــس مــن أحــداث المشــهد السياســي األخي تباينــت المواقــف الرســمية ل

تونــس؛ فالســلطات الجزائريــة لــم تظهــر اعتراضــًا رســميًا نوعــًا مــا ضــد القــرارات التــي اتخذهــا 

ــن، وقــد  ــي تجمــع رئيســي البلدي ــدة الت ــى العالقــات الجي ــك إل الرئيــس التونســي، وربمــا يعــود ذل

اعُتبــرت زيــارة قيــس ســعيد إلــى الجزائــر أثنــاء مشــاركته فــي الذكــرى الســتين لالســتقالل فــي 5 

يوليو/تمــوز الماضــي بمنزلــة تأكيــد لمســتوى العالقــات الجيــد بيــن البلديــن، وهــو مــا يرشــح لزيــادة 

وتطــور العالقــات بينهمــا بغــض النظــر عــن المســار السياســي الــذي تعيشــه تونــس.

 أمــا ليبيــا؛ فالمواقــف السياســية تجــاه تونــس منقســمة بســبب الوضــع الداخلــي الليبــي، ومع 

ذلــك لــم تشــهد العالقــات الثنائيــة بيــن البلديــن تغيــرًا ملحوظــًا، وذلــك نتيجــة موقــف تونــس 

المحايــد فــي الصــراع الليبــي الداخلــي. وبالنســبة للمغــرب لــم تصــدر تصريحــات رســمية داعمــة أو 

رافضــة لإلجــراءات الرئاســية، إال أن األزمــة الدبلوماســية المتصاعــدة بيــن تونــس والمغــرب علــى 

خلفيــة مشــاركة وفــد مــن جبهــة البوليســاريو فــي المنتــدى الدولــي لـ«مخيــم العدالــة المناخيــة«، 

الماضــي، ُتظهــر مؤشــرات لعالقــات دبلوماســية غيــر  29-25 ســبتمبر/أيلول  بيــن  الــذي عقــد 

مســتقرة بيــن البلديــن، وربمــا قــد َتصــدر تصريحــات رســمية مغربيــة غيــر متفقــة مــع النهــج 

السياســي المعتمــد فــي تونــس.

ومنــذ أن باشــر الرئيــس قيــس ســعيد إجراءاتــه االســتثنائية كانــت مواقــف القــوى الدوليــة 

باهتــة، ولــم تظهــر ســوى امتعــاض ســطحي الســتحواذ ســعّيد علــى معظــم الســلطات. حيــث 

https://aawsat.com/home/article/3908661/%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AD-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/3908661/%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AD-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/3908661/%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AD-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/3908661/%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AD-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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اكتفــت المواقــف األوروبيــة بالدعــوة إلــى دعــم الديمقراطيــة والحفــاظ علــى الحريــات األساســية، 

وقــد دعــا االتحــاد األوروبــي عقــب اإلعــالن عــن نتائــج االســتفتاء علــى الدســتور إلــى ضــرورة التوصل 

إلــى اجتمــاع بيــن كل القــوى السياســية.

إال أن الموقــف الفرنســي كان أكثــر صراحــة فــي تأييــده لإلجــراءات الرســمية، فقد أشــاد الرئيس 

الفرنســي بنتائــج االســتفتاء، وصــرح أنــه يمثــل »خطــوة مهمــة فــي عمليــة االنتقــال السياســي 

الجاريــة«، وذلــك خــالل اتصــال هاتفــي أجــراه مــع قيــس ســعيد فــي 25 يوليو/تمــوز الماضــي. ويبدو 

أن فرنســا فضلــت رعايــة مصالحهــا األمنيــة ولــو بتأييدهــا لنظــام غيــر ديمقراطــي، لخشــيتها مــن 

انهيــار الوضــع األمنــي فــي تونــس وزيــادة موجــات الهجــرة غيــر الشــرعية إلــى حدودهــا. 

فــي المقابــل عبــرت واشــنطن عــن أن المشــاركة فــي االســتفتاء كانــت بنســب متدنيــة، وهــو 

مــا قــد يؤثــر ســلبًا علــى العمليــة الديمقراطيــة فــي البــالد. وقــد صــرح عــدة مســؤولين أمريكييــن 

عــن مخاوفهــم بشــأن انهيــار العمليــة الديمقراطيــة فــي تونــس، ومنهــم وزيــر الخارجيــة األمريكــي، 

أنتونــي بلينكــن، الــذي صــرح عقــب نتائــج االســتفتاء بــأن تونــس شــهدت »تــأكاًل مقلقــاًل للمعاييــر 

الديمقراطيــة«، وتصريحــات الســفير األمريكــي الجديــد لتونــس، جــوي هــود، أمــام الكونجــرس 

األمريكــي بشــأن األوضــاع فــي تونــس، التــي أكــد فيهــا أنــه »سيســتخدم جميــع أدوات النفــوذ 

األمريكــي للدعــوة إلــى العــودة إلــى الحكــم الديمقراطــي«. وهــو مــا دفــع الخارجيــة التونســية 

الــى اســتدعاء القائمــة بأعمــال الســفارة األمريكيــة، ناتاشــا فرانشيســكي، للتنديــد بمــا أســمته 

ــن انتقــدوا االســتفتاء  ــن الذي ــة« للمســؤولين األمريكيي ــر المقبول »التدخــل«، وبالتصريحــات »غي

علــى الدســتور.

https://fikercenter.com/2022/06/15/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d9%82%d9%8a/
https://fikercenter.com/2022/06/15/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d9%82%d9%8a/
https://www.alquds.co.uk/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A8/
https://www.alquds.co.uk/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A8/
https://www.alquds.co.uk/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A8/
https://www.alquds.co.uk/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A8/
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/20220730-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/20220730-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/20220730-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/20220730-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7
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أبعاد األحداث في تونس

تظهــر التطــورات األخيــرة فــي المشــهد السياســي التونســي جملــة مــن األبعــاد السياســية 

واألمنيــة واالقتصاديــة تتمثــل فــي التالــي:

األبعاد السياسية

تعيــش منظومــة الحكــم فــي تونــس حالــة تراجــع سياســي كبيــر؛ نتيجــة عــدم قدرتهــا علــى 

تأســيس سياســة توافقيــة ثابتــة ومســتقرة فــي البــالد مــع رؤى اقتصاديــة تنهــض باقتصــاد 

البلــد وتعالــج مشــاكله الماليــة. ومــع مقاطعــة أحــزاب عديــدة لالنتخابــات البرلمانيــة المعلــن 

عنهــا، فمــن المحتمــل أن يدخــل المشــهد السياســي مرحلــة مجهولــة ُتــدار فيهــا مؤسســات 

الدولــة بمنهجيــة منفــردة. إذ تشــير تقاريــر صحفيــة إلــى أن البرلمــان التونســي المقبــل ســيكون 

مختلفــًا جذريــًا عــن البرلمانــات التونســية الســابقة، وذلــك نتيجــة اعتمــاده علــى تصويــت األفــراد 

ال القوائــم.

وهــو مــا يعنــي أن األحــزاب لــن تتمكــن مــن تقديــم قوائــم أشــخاص بعينهــم للمشــاركة فــي 

ــي للمرشــحين، بــل ســيكون هنــاك مرشــحون  ــة، ولــن يكــون هنــاك برنامــج حزب الحملــة االنتخابي

أفــراد يتنافســون علــى مقاعــد البرلمــان. ومــن المحتمــل أن يــؤدي نظــام االقتــراع عبــر األفــراد إلــى 

تقليــص دور األحــزاب فــي المشــهد السياســي والبرلمانــي، وتمكــن الناخبيــن ذوي النفــوذ المالــي 

واالجتماعــي مــن الوصــول إلــى البرلمــان دون غيرهــم، وغيــاب التوجهــات السياســية المشــتركة 

فــي مقابــل زيــادة النزعــة الجهويــة والمحليــة ألعضــاء البرلمــان.

كذلــك، ربمــا يصبــح دور األحــزاب والمؤسســات المدنيــة فــي الحيــاة السياســية القادمــة أقــل 

فعاليــة، فالنظــام السياســي الــذي يســعى إليــه ســعيد قــد يقلــص أداءهــا أكثــر، ولكــن ال يصــل 

األمــر إلــى اجتثــاث األحــزاب أو المنظمــات المدنيــة مــن علــى أرض الواقــع، بــل يســعى إلــى إضعــاف 

دورهــا باســتمرار إلــى أن تصبــح أدوات هامشــية. 
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األبعاد األمنية

المعارضيــن  مــن  لعــدد  األمنيــة  المالحقــات  زيــادة  األخيــرة  الفتــرة  فــي  تونــس  شــهدت 

السياســيين واشــتملت التهــم الموجهــة علــى قضايــا تتعلــق بالفســاد واإلرهــاب واســتغالل 

المــال العــام، وذلــك بعــد أن أصــدر الرئيــس قيــس ســعيد قــرارًا بإعفــاء 57 قاضيــًا بشــبهة فســاد 

فــي 1 يونيو/حزيــران الماضــي.

آخــر محطــات هــذه التحقيقــات كانــت مــع رئيــس حركــة النهضــة راشــد الغنوشــي، باإلضافــة 

إلــى عــدد مــن الشــخصيات األمنيــة والبرلمانيــة والحزبيــة، فــي قضيــة مــا عــرف بـ«ملــف التســفير«. 

وذلــك علــى الرغــم مــن أن ملــف القضيــة ُفتــح فــي الفتــرة البرلمانيــة 2019-2014، وأنشــئت لجنــة 

تحقيــق مختصــة بشــأن القضيــة التــي انتهــت إلــى تثبيــت تهــم التســفير علــى عناصــر قياديــة مــن 

حــزب النــداء وليــس حــزب النهضــة، وصــدرت أحــكام باتــة عــن القطــب القضائــي المكلــف بملفــات 

اإلرهــاب وأغلــق الملــف تمامــًا. 

ولــم تقتصــر المالحقــات األمنيــة علــى الشــخصيات البــارزة فــي أحــزاب المعارضــة، بــل اتســعت 

لتشــمل مراقبــة أمنيــة علــى المؤسســات اإلعالميــة والمنظمــات المدنيــة وغيرهــا. وأضحــت 

تونــس- بحســب معارضيــن - بلــدًا ُتقمــع فيهــا الحريــات، وُيالحــق فيهــا الصحفيــون، وتــزداد فيهــا 

حمــالت االعتقــال غيــر المقننــة، وُيمنــع فيهــا األشــخاص مــن الســفر تحــت بنــد التدبيــر الوقائــي 

»إس 17«، وهــو مــا قــد ينعكــس مســتقباًل علــى حالــة االســتقرار فــي تونــس ويفضــي إلــى انفــالت 

أمنــي يؤثــر فــي اإلقليــم بأســره.

مــن جهــة أخــرى، عــادت ســلوكيات الخــوف والحــذر مجــددًا إلــى الشــارع التونســي، فالخــوف مــن 

تلقــي تهمــة مــا أو االعتقــال مــن قبــل الشــرطة السياســية بــدون ســابق إنــذار أصبــح أمــرًا حاضــرًا 

فــي المشــهد العــام التونســي، وهــو مــا دفــع المواطنيــن والنخــب السياســية واالجتماعيــة إلــى 

أخــذ الحيطــة والحــذر بعــد أن كانــت ممارســاتهم السياســية أكثــر حريــة وأقــل تكتمــًا وتقيــدًا.

https://arabi21.com/story/1462917/%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://arabi21.com/story/1462917/%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://arabi21.com/story/1462917/%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://arabi21.com/story/1462917/%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
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األبعاد االقتصادية

بــدت مالمــح االنهيــار االقتصــادي فــي تونــس خــالل الفتــرة األخيــرة تتجلــى شــيئًا فشــيئًا، وذلــك 

نتيجــة تراجــع قيمــة العملــة التونســية واالرتفــاع المســتمر ألســعار الوقــود والغــذاء، باإلضافــة 

إلــى انخفــاض تصنيــف الســندات، وتــردي الخدمــات العامــة فــي البــالد، وغيــاب ســلع أساســية مــن 

األســواق، وهــو أمــر لــم يحــدث منــذ عقــود.

ومــع ذلــك لــم يتخــذ الرئيــس التونســي أي قــرار إلصالحــات هيكليــة جذريــة تســاهم فــي معالجــة 

المشــاكل االقتصاديــة، بــل تحــول إلــى زيــادة اإلنفــاق علــى القطــاع العــام، وزيــادة االســتعانة 

بالقــروض الخارجيــة، وإرهــاق ميزانيــة تونــس بديــن خارجــي بلــغ 34 مليــار دوالر نهايــة شــهر يونيــو/

حزيــران الماضــي، وهــو مــا سيشــكل عبئــًا ثقيــاًل علــى اســتعادة النمــو االقتصــادي والعــودة إلــى 

عجلــة التنميــة.

وقــد أشــار صنــدوق النقــد الدولــي علــى حكومــة تونــس باتخــاذ خطــة تقشــفية صارمــة إلنقــاذ 

تونــس وتصحيــح وضعهــا االقتصــادي، »تتمثــل فــي مراجعــة سياســة دعــم الســلع األساســية، 

وخفــض حجــم قطــاع الوظيفــة العامــة، وتخفيــض أجــور موظفــي القطــاع العــام«. وهــي إجــراءات 

صارمــة قــد تجعــل االتحــاد العــام للشــغل يتخلــى عــن موقفــه السياســي، وذلــك فــي حــال عــدم 

ــة الشــارع ضــد الســلطات  ــى تعبئ ــم قــد يتجــه إل ــه، ومــن ث تمكنــه مــن اكتســاب نقــاط لمصلحت

الحاكمــة، كمــا فعــل فــي يونيو/حزيــران الماضــي، عندمــا نظــم إضرابــًا وطنيــًا ليــوم واحــد ضــد 

الحكومــة.

https://fikercenter.com/2022/06/15/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d9%82%d9%8a/
https://fikercenter.com/2022/06/15/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d9%82%d9%8a/
https://fikercenter.com/2022/06/15/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d9%82%d9%8a/
https://fikercenter.com/2022/06/15/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d9%82%d9%8a/
https://arabi21.com/story/1464296/FP-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%81%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0%D9%87%D8%A7
https://arabi21.com/story/1464296/FP-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%81%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0%D9%87%D8%A7
https://arabi21.com/story/1464296/FP-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%81%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0%D9%87%D8%A7
https://arabi21.com/story/1464296/FP-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%81%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0%D9%87%D8%A7
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سيناريوهات األحداث في تونس

أحدثــت قــرارات قيــس ســعيد االســتثنائية تغيــرات كبيــرة فــي المشــهد السياســي التونســي، 

فــي  البرلمــان  مقاعــد  علــى  المنافســة  عــن  السياســية  األحــزاب  أغلــب  غيــاب  أهمهــا  لعــل 

االنتخابــات المزمــع إجراؤهــا فــي ديســمبر/كانون األول القــادم، وهــو مــا يفتــح بــاب التســاؤل عــن 

مصيــر المشــهد السياســي القــادم فــي تونــس.

ومن أبرز السيناريوهات المحتملة لمآل األوضاع في تونس:

السيناريو األول: انهيار الحالة الديمقراطية في تونس واستمرار 
الرئيس التونسي في اإلدارة االنفرادية

يرجــح هــذا الســيناريو مضــي الرئيــس قيــس ســعيد فــي تنفيــذ مســار »25 يوليــو«، متجــاوزًا 

لعــدد كبيــر مــن القواعــد الدســتورية التــي كانــت ســائدة فــي تونــس لمــدة طويلــة.

ويدعم هذا السيناريو:

الدســتور الجديــد فــي تونــس يدعــم حالــة الســلطة االنفراديــة للرئيــس؛ إذ ينــص المشــروع 	 

الدســتوري الــذي تــم التصويــت عليــه علــى ســحب معظــم الســلطات مــن البرلمــان وعــدم 

قــدرة المجالــس النيابيــة علــى محاســبة رئيــس الدولــة أو إصــدار الئحــة لــوم ضــده. يعنــي 

ذلــك أنــه حتــى لــو تمكنــت األحــزاب المعارضــة مــن الفــوز فــي االنتخابــات التشــريعية فإنهــا 

لــن تتمكــن مــن إحــداث تغييــر يذكــر فــي مســاءلة قــرارات الرئيــس ومســار يوليــو 2021.

الخطــاب الرئاســي اليومــي الــذي يصــف حــال الدولــة أنهــا فــي حــرب شــاملة علــى »أعــداء 	 

تونــس« و«المباعيــن فــي الخــارج«، ومــا إلــى ذلــك، يظهــر أن الرئيــس التونســي مــاٍض فــي 

قراراتــه الفرديــة، ومســتمر فــي فصــل تونــس عــن الممارســات الديمقراطيــة التــي كانــت 

ســائدة فــي مرحلــة مــا بعــد ثــورة 2011.

الحملــة األمنيــة واإلعالميــة التــي يوجههــا نظــام قيــس ســعيد ضــد األحــزاب، ال ســيما 	 

ضــد حــزب النهضــة.
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ويضعف العمل بهذا المسار:

الموقــف األمريكــي الرافــض لإلجــراءات الرئاســية، ومــن ثــم قــد تفعــل العقوبــات ضــد 	 

اإلصــالح  تعانــي فشــل  التــي  الحكومــة  علــى  التــي ستشــكل ضغطــًا إضافيــًا  تونــس، 

واالقتصــادي. السياســي 

قــد تفــرض األزمــات االقتصاديــة الحــادة والتوتــر الدبلوماســي مــع دول الجــوار إلــى انتهــاج 	 

وضمــان  الخارجــي  واالســتثمار  القــروض  علــى  الحصــول  لتأميــن  الديمقراطــي  النهــج 

اســتقرار الحكــم لقيــس ســعيد. 

السيناريو الثاني: اإلصالحات المحدودة واستيعاب جزء من 
المعارضة

يفتــرض هــذا الســيناريو أن تتجــه الرئاســة التونســية إلــى بــذل الجهــود الســتيعاب المعارضــة 

المشــهد  الحفــاظ علــى اســتقرار  بغــرض  الشــامل معهــا  للحــوار  الالزمــة  اإلجــراءات  واتخــاذ 

الداخلــي فــي تونــس.

يدعم هذا السيناريو:

العمــل 	  آليــات  إلــى  للعــودة  المتحــدة  الواليــات  الخارجــي، ال ســيما مــن قبــل  الضغــط 

واألحــزاب  الدولــة  مؤسســات  بيــن  شــامل  وطنــي  حــوار  إجــراء  ودعــم  الديمقراطــي، 

األخــرى. والمدنيــة  السياســية  والمكونــات 

ويضعف هذا السيناريو:

تراجع صورة المكونات السياسية لدى الشعب التونسي، وذلك لعجز العملية السياسية 	 

ومكوناتهــا عــن تحقيــق إنجــازات مهمــة للمواطــن التونســي، ومن ثم قد ال يشــكل المجتمع 

التونســي ضغطــًا كبيــرًا علــى الحكومــة التونســية لالســتجابة لمطالــب األحــزاب المعارضــة، 

بل ســيكتفي بالمشــاهدة من بعيد لما ســيؤول إليه المشــهد السياســي.
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السيناريو الثالث: االنفجار الشعبي 

يرجــح هــذا الســيناريو أن تدفــع األزمــات االقتصاديــة والسياســية واألمنيــة المجتمــع التونســي 

الظــروف  بتحســين  للمطالبــة  والعصيــان  التمــرد  حالــة  نحــو  والسياســية  المدنيــة  بمكوناتــه 

المعيشــية والمشــهد السياســي فــي تونــس.

ويدعم هذا السيناريو:

حالــة االنهيــار االقتصــادي الشــديدة، والقبضــة األمنيــة التــي خيمــت علــى المشــهد العــام 	 

فــي تونــس.

ويضعف األخذ بهذا السيناريو:

تمكــن مســار يوليــو 2021 مــن الحيــاة العامــة فــي تونــس دون ظهــور موقــف شــعبي قــوي 	 

يرفــض تلــك اإلجــراءات، وهــو مــا يــدل علــى تراجــع الزخــم الشــعبي التونســي مقارنــة بفتــرة 

مــا قبــل القــرارات االســتثنائية للرئيــس قيــس ســعيد.
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الخاتمة

يســتمر الرئيــس التونســي فــي االتجــاه نحــو تغييــر قواعــد العمليــة السياســية علــى اعتبــار أن 

ذلــك يصــب فــي مصلحــة الشــعب، وأنــه يــؤدي إلــى مشــاركة فئــات المجتمــع المختلفة فــي الحياة 

العامــة. إال أنــه مــن المتوقــع أن تشــهد األزمــة التونســية تطــورًا فــي نــواح مختلفــة؛ نظــرًا لكــون 

الدســتور الجديــد يحتــوي علــى نصــوص غامضــة وغيــر محــددة تؤســس وتشــرعن للحكــم المنفــرد، 

وتجعــل المشــهد التونســي مقبــاًل علــى تغيــرات جذريــة تبعــده ربمــا عــن المســار الديمقراطــي 

الــذي عهدتــه تونــس خــالل الســنوات الماضيــة.



ّد األبحاث العلمية والمستقبلية، ويساهم في صناعة 
ِ

مركز مستقل غير ربحي، ُيع

الوعي وتعزيزه وإشاعته من خالل إقامة الفعاليات والندوات ونشرها عبر تكنولوجيا 

االتصال، إسهامًا منه في صناعة الوعي وتعزيزه وإثراء التفكير المبني على منهج علمي 

سليم

الرسالة

المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير االستراتيجي في 

المجتمعات العربية

األهداف

-  اإلسهام في نشر الوعي الثقافي.

-  قياس الرأي العام إقليميًا ودوليًا تجاه قضايا محددة.

-  التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

-  مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خالل إعداد األبحاث وتقديم االستشارات.

الوسائل

-  إعداد الدراسات واألبحاث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

-  تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي،     

والمشاركة الفاعلة.

-  إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.



مجاالت العمل

تتنوع مجاالت العمل في المركز وتشمل ما يلي:

1. األبحاث والدراسات: 

حيث يقوم المركز على إعداد الدراسات واألبحاث وفق المنهجية العلمية في مجاالت 

تخصص المركز، وهي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات اإلسالمية والفكرية.

- الدراسات الحضارية والتنموية.

- دراسات الفكر اإلسالمي.

2. االستشارات وقياس الرأي:

يسعى المركز لتقديم االستشارات والحلول في مجاالت اهتمام المركز للجهات 

الرسمية واألهلية، وذلك من خالل قياس الرأي العام تجاه القضايا الفكرية واألحداث 

د المهارات.   السياسية واالجتماعية، بالتعاون مع كادر علمي ُمحترف وُمتعدِّ

3. النشر: 

يسهم المركز في نشر الدراسات واألبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.

عضوية المركز في المنظمات العالمية:
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