
تشــهد بعــض املناطــق أو األقاليــم يف دول الــرق 

تتعلــق  العتبــارات  موســمية  احتجاجــات  األوســط 

بالتهميــش الســيايس أو اإلهــال التنمــوي أو التمييــز 

الطائفــي أو االندمــاج الثقــايف أو االنفــات األمنــي، عــى 

نحــو مــا تعكســه خــرات بقــع جغرافيــة مختلفــة يف مرص 

وليبيــا وتونــس والجزائــر ورشق الســعودية والبحريــن 

والعــراق وإيــران وإرسائيــل، وفًقــا ملــؤرشات الفجــوة بــن 

الحــر والريــف، وأيًضــا بــن املــدن الكــرى واملحافظــات 

ــتويات  ــات يف مس ــم يف االختاف ــي ترتج ــة، والت الحدودي

ــرق  ــبكة الط ــق وش ــات واملراف ــة الخدم ــول وطبيع الدخ

واملواصــات وخدمــات التعليــم والرعايــة الصحيــة وفــرص 

العمــل وحالــة األمــان، مبــا يجعــل هــذه املناطــق أو تلــك 

األقاليــم أشــبه بـ«الجيــوب الهشــة« التــي تكــون »ثــورات 

ــتقرار  ــدم االس ــة ع ــن معضل ــف م ــة« تضاع ــر منتهي غ

داخــل الــرق األوســط.

العمليــة إىل  النظريــة والحــاالت  وتشــر األدبيــات 

أن هنــاك جملــة مــن العوامــل التــي تفــر انــدالع 

االحتجاجــات املناطقيــة يف دول اإلقليــم، وهــو مــا ميكــن 

ــايل: ــو الت ــى النح ــه ع تناول

بقع توتر:
١- تفاقــم التنميــة االقتصاديــة غــر املتوازنــة: شــهدت 

عــدة مــدن عربيــة احتجاجــات واســعة خــال عــام 2016 

عــى شــاكلة محافظــة القرصيــن يف تونــس )التــي تشــغل 

املرتبــة األخــرة ضمــن مــؤرشات قيــاس التنميــة للواليــات 

حيــث يبلــغ معــدل البطالــة فيهــا %23 مقارنــة باملعــدل 

الوطنــي الــذي وصــل إىل %15 وفًقــا إلحصــاءات املنتــدى 

الوطنــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتاعيــة(، ال ســيا 

يف ظــل فشــل الحكومــات املتعاقبــة يف إدارة املناطــق 

الداخليــة. وقــد توســعت دائــرة االحتجاجــات عــى نحــو 

أعطــى انطباًعــا بأنهــا أشــبه بـ«ثــورة ثانيــة«، خاصــة أنهــا 

ــن  ــن ب ــن العابدي جــزء مــن »تركــة« الرئيــس الســابق زي

ــده  ــة يف عه ــات املتعاقب ــت الحكوم ــث خصص ــي، حي ع

ــن  ــاحلية يف ح ــق الس ــام للمناط ــاق الع ــن اإلنف %82 م

ــال  ــة يف الش ــة خاص ــق الداخلي ــت %18 للمناط خصص

ــوب.  الغــريب والوســط الغــريب والجن

لــذا فــإن أحــد التحديــات الرئيســية التــي تواجــه 

حكومــة يوســف الشــاهد يتمثــل يف معالجــة اختــال 

التنميــة بــن الشــال املتطــور والجنــوب املهمــل. وال 

ميكــن حــرص هــذا الوضــع يف تونــس فقــط، حيــث متثــل 
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ــن  ــه م ــن ماحظت ــذي ميك ــر ال ــة، األم ــة ماثل ــا حال ليبي
ــا  ــة يف ليبي ــق الرقي ــي املناط ــات قاطن ــة احتجاج متابع
التــي عانــت مــن ضعــف البنيــة التحتيــة وتــدين األوضــاع 
ــة  ــاه نظيف ــة مــن مي ــة البري املعيشــية وتدهــور التنمي
ومحطــة للــرصف الصحــي رغــم الــروة النفطيــة الهائلة يف 
بنغــازي ثــاين أكــر مدينــة يف البــاد، بشــكل جعلهــا أشــبه 
بتمــرد املناطــق الريفيــة ضــد الســلطة الهشــة. فمشــكات 
املناطــق يف اإلقليــم تشــر إىل عــدم تغــر السياســات 
ــيايس. ــال الس ــل االنتق ــة يف مراح ــة واالقتصادي االجتاعي

تقاسم السلطة:
تصاعــدت  جديــدة:  سياســية  ســلطة  تشــكيل   -٢
إقليــم  يف   ،2016 نوفمــر   20 يف  شــعبية،  تظاهــرات 
ــب  ــة روات ــد أزم ــى تزاي ــا ع ــراق احتجاًج ــتان الع كردس
املوظفــن عــى خلفيــة انهيــار االتفــاق القائــم مــع بغــداد 
منــذ ســنوات حــول حصــة اإلقليــم مــن املوازنــة االتحادية 
ــر«  ــة »التغي ــت حرك ــياق، طالب ــذا الس ــنوية. ويف ه الس
بتشــكيل حكومــة جديــدة يف إقليــم كردســتان، وتفعيــل 
عمــل الرملــان ملراقبــة الســلطة التنفيذيــة وانتخــاب 
ــيًا  ــا أساس ــل مدخ ــك ميث ــيا أن ذل ــد، ال س ــس جدي رئي
لحــل املشــكات الداخليــة قبــل معالجتهــا مــع الحكومــة 

ــداد. ــة يف بغ االتحادي

التنفيذيــة:  الســلطة  عــى  الضغــوط  مامرســة   -٣
تجــددت التظاهــرات يف مدينة الحســيمة بشــال املغرب، 
يف 20 نوفمــر 2016، لتريــع نــر نتائــج التحقيقــات يف 
مقتــل بائــع الســمك محســن فكــري طحًنــا داخــل ناقلــة 
للنفايــات بعــد مصــادرة أســاكه يف نهايــة أكتوبــر 2016، 
ــال  ــات لتط ــاق التحقيق ــيع نط ــون بتوس ــب املحتج وطال
جميــع املســئولن املعنيــن بالحــادث وعــدم التســرت عــى 
ــق  ــد يف حــال عــدم تحقي ــد لوحــوا بالتصعي ــا. وق نتائجه
مطالبهــم بـ«إنصــاف« منطقــة الريــف وتحقيــق الكرامــة 
للشــعب، ودعــوا  -بعــد انضــام فنانــن منحدريــن مــن 
منطقــة الريــف- إىل مواصلــة التعبئــة املجتمعيــة ملناســبة 
ــة  ــوا الفت ــل، ورفع ــهر املقب ــال الش ــة خ ــن الضحي أربع
كبــرة تضــم آالف التوقيعــات املحيطــة بعبــارة »كلنــا 

محســن فكــري«.

»تحرش أمني«:
٤- تزايــد الجرائــم األمنيــة: شــهدت البلــدات العربيــة 

يف إرسائيــل احتجاجــات متصاعــدة بشــأن حالــة االنفــات 

األمنــي، وهــو مــا تعــر عنــه اإلحصــاءات املتداولــة التــي 

تشــر إىل أن %60 مــن جرائــم القتــل يف إرسائيــل و47% 

ــرب  ــاط الع ــع يف أوس ــلح تق ــطو املس ــم الس ــن جرائ م

الذيــن يشــكلون %20 مــن الســكان، وقــد تزايــدت 

تحــركات »عائــات اإلجــرام« يف مختلــف املــدن والقــرى 

ــاًدا يف  ــرًا معت ــار أم ــاق الن ــح إط ــث أصب ــة، حي العربي

مســاء كل يــوم. ووفًقــا لتقديــرات الرطــة، فــإن هنــاك 

عــر آالف قطعــة ســاح غــر مرخصــة منتــرة داخــل 

ــا.  ــل معه ــا ال تتحــرك للتعام ــة، لكنه ــدات العربي البل

يعــود  الوطنيــة:  األرايض  خصخصــة  معارضــة   -٥

احتجــاج أهــايل النوبــة يف جنــوب مــرص، خــال نوفمــر 

ــزًءا  ــون ج ــأن يك ــة ب ــة املرصي ــرار الحكوم 2016، إىل ق

مــن أرايض النوبــة، بينهــا توشــي وقريــة خورقنــدي، 

ــا  ــرر طرحه ــدان، املق ــون ف ــروع الـــ 1,5 ملي ــن م ضم

ــم -  ــن غضبه ــا، يكم ــتزراع. وهن ــتثمرين لاس ــى املس ع

ــة  ــل حرك ــام وتعطي ــرق واعتص ــع ط ــل يف قط ــذي متث ال

الســياحة والتجــارة بــن مــرص والســودان - يف رغبتهــم يف 

الحفــاظ عــى مــا بقــى مــن أراضيهــم وفًقــا لرؤيــة بعــض 

ــم. كوادره

»الربيع األمازيغي«:
٦- االعــراف بالهويــة الثقافيــة: عــى نحــو مــا يفعلــه 

ــغ  ــل أمازي ــر، إذ يحتف ــل يف الجزائ ــة القبائ ــكان منطق س

ــع  ــرى »الربي ــام، بذك ــن كل ع ــل م ــر، يف 20 إبري الجزائ

األمازيغــي«، وكان آخــر املســرات االحتجاجيــة التــي 

ــوا عــى أثرهــا  ــة ودخل قادهــا نشــطاء الحركــة األمازيغي

يف مواجهــة مــع قــوات األمــن الجزائريــة يف مدينــة تيــزي 

بالهويــة  باالعــرتاف  للمطالبــة   ،2016 إبريــل  يف  وزو 

ــة. األمازيغي

ــم  ــة يف دول اإلقلي ــج عــن االحتجاجــات املناطقي وينت

ــة مــن التأثــرات، التــي تتمثــل يف: جمل
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تأثيرات انتشارية:
للمحافظــات  االحتجاجــات  عــدوى  امتــداد   -١
مــن  اإليرانيــة  األمنيــة  األجهــزة  تشــدد  الحدوديــة: 
انتقــال  الكرديــة خشــية  املحافظــات  ســيطرتها عــى 
املواجهــات يف املناطــق الحدوديــة مــع بعــض التنظيــات 
املســلحة التــي تنطلــق مــن إقليــم كردســتان العــراق إىل 
ــة  ــدث يف نهاي ــا ح ــو م ــرى، وه ــات األخ ــق األقلي مناط
يونيــو 2016، حيــث قتــل عنــارص مــن القــوات اإليرانيــة 

ــراد. ــلحن األك ــرون مــن املس وآخ

تجزئة المنفصل:
٢- املطالبــة بالكيانــات االنفصاليــة: تطــرح بعــض 
ــوات  ــروز دع ــل يف ب ــي تتمث ــيئة الت ــيناريوهات الس الس
انفصاليــة داخــل الكيانــات التــي تطالــب باالنفصــال مبــا 
يــؤدي إىل انتشــار العنــف والفــوىض يف مناطــق جغرافيــة 
عــدة. وقــد يكــون النمــوذج اليمنــي هــو الحالــة املعــرة 
عــن ذلــك يف املســتقبل، ال ســيا يف ظــل وجــود ســوابق 
يف هــذا الســياق، حيــث دعــت بعــض القيــادات الجنوبيــة 
القــوى  أو مــا يطلــق عليــه »تكتــل عصبــة  باليمــن 
الحرميــة«، يف 20 ديســمر 2012، إىل انفصــال حرموت 
ــة محافظــات الجنــوب، وهــو مــا يتعــارض مــع  عــن بقي

ــوب. ــويب الســتعادة مناطــق الجن دعــوات الحــراك الجن

»كتل نيران«: 
٣- التعــرض ملوجــة مــن العمليــات اإلرهابيــة: ويظهــر 
ذلــك جليًــا يف التداخــل بــن االحتجاجــات غــر املنتظمــة 
التــي تشــهدها hgالشــيعية يف املنطقــة الرقيــة باململكــة 
والدمــام  واإلحســاء  القطيــف  يف  الســعودية  العربيــة 
ــرى الشــيعية  ــة، وبعــض الق ــوة والعوامي ــاروت والصف وت
ــد  ــرز بوضــوح بع ــا ب ــى نحــو م ــن، ع ــة البحري يف مملك
تســود  كــا  عــام 2011.  العــريب يف  الثــوري  الحــراك 
مخــاوف مــن تحــول الحــراك االحتجاجــي يف القرصيــن يف 
تونــس إىل أعــال إرهابيــة تهــدد أمــن الدولــة واملجتمــع، 
ال ســيا يف ظــل احتــال تســلل اإلرهابيــن لتلــك املدينــة 
املحاذيــة لجبــل الشــعانبي الــذي تتحصــن بــه املجموعات 
اإلرهابيــة التابعــة لتنظيــم »القاعــدة يف بــاد املغــرب 

ــرات  ــه املخاب ــا ســبق أن حــذرت من اإلســامي«، وهــو م
ــة. العســكرية الجزائري

»كومنولث شيعي«:
٤- التهديــد الشــيعي للمنطقــة العربيــة: تشــر بعــض 
ــة« أي  ــم املذهبي ــه »األقالي ــق علي ــا يطل ــات إىل م األدبي
ــه، ال  ــب بعين ــة ملذه ــة العددي ــا الغلب ــود فيه ــي تس الت
ســيا وأنهــا ترتبــط بإقليــم جغــرايف بدولــة مجــاورة، ومــا 
ــب خاصــة بالنســبة  ــق املطال ــه مــن تطاب ــؤدي إلي ــد ت ق
للقــوى الشــيعية. ويف هــذا الســياق، تعتــر الطائفيــة قــوة 
دافعــة للراديكاليــة التــي مــن شــأنها النيــل مــن اســتقرار 
ومتاســك دول اإلقليــم، إذ تحــاول دولــة مثــل إيــران التأثــر 
ــه مناطــق يف البحريــن واألردن  فيهــا عــى نحــو مــا خرت
ولبنــان والعــراق واليمــن والجزائــر وتونــس واملغــرب 

والســودان.

٥- نشــوء التجــارة املوازيــة: وخاصــة عــى طــول 
خطــوط الحــدود، مثلــا هــو الحــال بــن تونــس والجزائــر 
ــاوت  ــن تف ــاين م ــة تع ــق الطرفي ــرًا ألن املناط ــا، نظ وليبي
جهــوي كبــر، فتلجــأ إىل النشــاط االقتصــادي غــر املرخص 
ــذا، فــإن  ــدات الرائــب. ل ــة مــن عائ ــذي يحــرم الدول ال
بعــض األطــراف الداخليــة تســعى إىل تأجيــج بــؤر التوتــر 
يف املناطــق الطرفيــة كلــا استشــعرت تهديــًدا ملصالحهــا 
ومخــدرات  ســلع  تهريــب  يف  املتمثلــة  االقتصاديــة 
ــات  ــراد، وهــو منــط مــن االقتصادي ــوال وأف وأســلحة وأم
غــر الرســمية الــذي يتجــاوز االقتصاديــات الرســمية مــن 

ــج املحــي اإلجــايل. ــث النات حي

٦- تدويــل القضايــا الداخليــة: حاولــت بعــض التيارات 
النوبيــن  عــن  ســلبية  صــورة  تصديــر  مــرص  داخــل 
ــج إىل أنهــم يســعون  ــرأي العــام املــرصي والرتوي ــدى ال ل
لانفصــال عــن الدولــة، واللجــوء إىل تحريــك دعــوى 
اختصــام الحكومــة املرصيــة أمــام اللجنــة اإلفريقيــة 
ــاه  ــا نف ــو م ــي، وه ــاد اإلفريق ــان يف االتح ــوق اإلنس لحق
ــان  ــل ســارع بعــض كوادرهــم إىل إصــدار بي ــون، ب النوبي
ــه أن  ــدوا في ــل، أك ــف القبائ ــن مختل ــد م ــي موح إعام
»تلويــح البعــض بتدويــل القضيــة النوبيــة واملتاجــرة 
بهــا مرفــوض ألنهــا قضيــة قوميــة باألســاس، وال تهــم أي 

لماذا تتصاعد االحتجاجات »المناطقية« في الشرق األوسط؟
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ــن يحــاول اللعــب  ــوا أن »كل م طــرف خارجــي«. وأضاف
ــة«. ــن أرض النوب ــروج م ــه الخ ــل، علي بالتدوي

آليات المواجهة: 
املدخــل  هــي  الامركزيــة  أن  يــرى  اتجــاه  هنــاك 
ــيا  ــة، ال س ــدول العربي ــكات ال ــة مش ــح ملواجه الصحي
يف ظــل التعــر الــذي يواجــه بقــاء »هيــاكل« الــدول 
ــي  ــياق مجتمع ــة يف س ــة الدول ــتعادة رشعي ــة اس وصعوب
متصاعــد للطلــب عــى دور الدولــة، رشيطــة أال يتــم 
ــة تضمــن  ــرارات فعلي ــل ق ــة ب ــود حكومي ــر وع ــك ع ذل
تنفيــذ مطالــب ســكان املنطقــة، مــن خــال وضــع تريــع 
ــل  ــل واألفض ــا ب ــة مث ــق الحدودي ــة املناط ــوين لتنمي قان
ــكل مناطــق  ــة ل ــة املتوازن ــق التنمي ــدأ تحقي ــس مب تكري
ــق  ــدة يف املناط ــة جدي ــات تنموي ــاز مروع ــاد وإنج الب

ــا.  ــر تهميًش األك

ــة يف  ــعودية الحالي ــة الس ــارة إىل السياس ــدر اإلش وتج
التعامــل مــع مشــكات املنطقــة الرقيــة، حيــث يفتتــح 
ــر 2016،  ــز، يف 29 نوفم ــد العزي ــن عب ــلان ب ــك س املل
عــدًدا مــن املروعــات التنمويــة واالقتصاديــة والصناعيــة 
األوىل  زيارتــه  إطــار  يف  الرقيــة،  باملنطقــة  الكــرى 
ــر 2015،  ــم يف يناي ــد الحك ــه مقالي ــذ تولي ــة من للمنطق
ــات إســكان  ــن مروع ــا ب ــات م ــوع هــذه املروع وتتن
وبنيــة تحتيــة وبرتوكياويــة وطاقــة، إضافــة إىل تدشــن 
مركــز امللــك عبدالعزيــز الثقــايف، بخــاف تفعيــل املرحلــة 
الثانيــة مــن تطويــر املدينــة الجامعيــة يف جامعــة امللــك 
ــا إىل 2,7  ــت تكلفته ــي وصل ــرتول واملعــادن، الت فهــد للب

ــار دوالر. ملي

ــنها  ــوف يدش ــي س ــات الت ــرز املروع ــن أب ــد م ويع
ــول  ــد الحق ــو أح ــة«، وه ــروع »منيف ــلان م ــك س املل
عــى  الجبيــل  شــال  الســعودية  امليــاه  املغمــورة يف 
ــة  ــياق رؤي ــروع يف س ــذا امل ــأيت ه ــريب، وي ــج الع الخلي
التــي تؤكــد يف مضمونهــا العــام عــى أهميــة   2030
ــتفادة  ــة واالس ــروات الطبيعي ــن ال ــب ع ــجيع التنقي تش
ــر إىل أن  ــة تش ــرات دولي ــاك تقدي ــيا أن هن ــا، ال س منه
»منيفــة« يعــد خامــس أكــر حقــول النفــط يف العــامل. كــا 
ــذي يجــاور  ــص« ال ــل »خري ــك ســلان حق سيدشــن املل

ــيفتتح  ــوار«، وس ــل »الغ ــو حق ــرتول وه ــل للب ــر حق أك
ــية.  ــة النفس ــات للصح ــة ومجمع ــات طبي ــا مروع أيًض

ورمبــا ميكــن مواجهــة مشــكات األقاليــم مــن خــال 
ــن  ــة واملواطن ــن الدول ــي ب ــال االجتاع ــز رأس امل تعزي
الذيــن يقطنــون يف تلــك املناطــق عــر إعــادة بنــاء الثقــة 
مــن خــال الحــوار مــع ممثلــن لهــم وبحضــور وســطاء 
ــود  ــة بجه ــة املرصي ــتعانت الحكوم ــث اس ــن، حي بارزي
املشــر محمــد حســن طنطــاوي للتعامــل مــع احتجاجات 
النوبيــن، للمــرة األوىل منــذ خروجــه مــن منصبــه يف عــام 
ــة  ــادات النوب ــع قي ــاءات م ــد لق ــال عق ــن خ 2012، م
بهــدف تهدئــة توتــر املحتجــن ودراســة املطالــب، فضــا 
عــن وســاطة شــخصيات برملانيــة، وهــو مــا مكــن مــرص 

مــن التعامــل بنجــاح مــع مشــكلة النوبيــن.

وال ميكــن أيًضــا تجاهــل دور مؤسســات املجتمــع 
ــام يف  ــويب الع ــل االتحــاد الن املــدين يف هــذا الســياق، مث
أســوان وائتــاف القبائــل العربيــة، حيث أســها يف صياغة 
مطالــب املتظاهريــن يف نقــاط محــددة وأبرزهــا أولويــة 
أبنــاء النوبــة ومحافظــة أســوان يف مــروع توشــى ضمن 
ــرار  ــدان، وإق ــون ف ــتزراع 1,5 ملي ــة الس ــة الحكوم خط
قانــون إنشــاء الهيئــة العليــا إلعــار وتنميــة النوبــة 
القدميــة، ال ســيا أن املــادة »236« مــن الدســتور تنــص 
ــرى،  ــق أخ ــاء مناط ــم، وألبن ــل له ــة تكف ــى أن الدول ع
ــة،  ــة والعمراني ــة االقتصادي ــة للتنمي ــذ خط ــع وتنفي وض
وخصتهــم املــادة نفســها بــأن تعمــل الدولــة عــى وضــع 

ــة. ــم األصلي ــم إىل مناطقه ــات تعيده ــذ مروع وتنفي

نافذة الفرصة:
دول  يف  الحكومــات  بعــض  اهتــام  تزايــد  ولعــل 
عــن  يعــر  املناطقيــة  االحتجاجــات  برســائل  اإلقليــم 
ــي  ــيلة الت ــذه الوس ــل، إذ أن ه ــوار طوي ــوة يف مش خط
ميكــن مــن خالهــا أن يعــر املواطــن عــن رأيــه ويرتــب 
قامئــة أولوياتــه، وانفجــار تلــك املشــكات، يدفــع صانــع 
القــرار إىل االهتــام باملدخــات القادمــة مــن أفــراد 
ــا عــى  ــة وزخــًا خاًص املجتمــع، وهــو مــا يضفــي أهمي
نظريــة »الفرصــة السياســية« التــي تــرى أن املحــدد 
الحاكــم لنجــاح تلــك االحتجاجــات يتمثــل يف مــدى 
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قــدرة هيــكل النظــم الحاكمــة عــى اســتيعاب حــركات 
االحتجــاج املختلفــة.

المواطنة المنقوصة:
خاصــة القــول، تعــر االحتجاجات املناطقيــة يف دول 
الــرق األوســط، يف الكثــر مــن الحــاالت العمليــة، عــن 
ــش  ــى التهمي ــاء ع ــن القض ــة ع ــورات العربي ــز الث عج
ونقــص التنميــة وانتشــار البطالــة، وهــو مــا يطــرح 
إشــكالية إدارة املخاطــر االقتصاديــة واالجتاعية وتعزيز 
حضــور الدولــة يف املناطــق النائيــة، التــي يقــع يف القلب 
منهــا أزمــة املواطنــة املنقوصــة مــع قــدر ال ميكــن 
التقليــل مــن أهميتــه يتعلــق بالتدخــات اإلقليميــة مبــا 
ــة  ــا اإلقليمي ــدول ووحدته ــر عــى اســتقرار هــذه ال يؤث
ــة  ــارات اجتاعي ــذر بانفج ــا، وين ــن أبنائه ــش ب والتعاي

ــة، ال أحــد يعــرف مســاراتها. مقبل
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عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبي، 

بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــا يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت متث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات املس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم االس ــة ع ــل حال ــة، يف ظ باملنطق

التنبــؤ خــال املرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــات   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيا   والتــي 

باهتامــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــريب،   خاصــة   تلــك 

املتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   األحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   ىف   املســتقبل   القريــب . 
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