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املقدمة

ي�ش��هد قط��اع غ��زة الفل�س��طيني ت�صعي��د ًا ع�س��كري ًا م��ن وق��ت لآخر بني كي��ان االحتالل الإ�س��رائيلي وف�صائل
املقاوم��ة الفل�س��طينية ،متزامن� ًا م��ع احلدي��ث ع��ن مفاو�ض��ات �سيا�س��ية للتهدئ��ة ،واالتف��اق عل��ى هدنة خلم���س
�س��نوات ،يف ظل تعدد امللفات (ال�سيا�س��ية والأمنية واالقت�صادية) وتداخلها وتعقيداتها على امل�س��توى البيني
للطرف�ين ،وتقاط��ع امل�صال��ح وت�ش��ابكات عالقتهم��ا الإقليمي��ة والدولية ،يف مرحلة من ال�ضعف والت�ش��ظي متر
بها دول املنطقة العربية ،وانحياز الإدارة الأمريكية غري امل�س��بوق لالحتالل الإ�س��رائيلي ،و�س��عيها �إىل عقد
�صفقة القرن الهادفة لت�س��وية الق�ضية الفل�س��طينية �أو ت�صفيتها ،بح�س��ب منتقدي ال�صفقة.
ويع��اين قط��اع غ��زة من��ذ �س��نوات م��ن ح�ص��ار اقت�ص��ادي خانق ت�س��بب ب�أزمة �إن�س��انية حادة ،ته��دد بانفجار
الأو�ضاع.
فم��ا الأ�س��باب الرئي�س��ية وراء ه��ذا الت�صعي��د؟ و�إىل �أي م��دى ميك��ن �أن ي�ص��ل؟ وم��ا �إمكاني��ة التو�ص��ل �إىل
هدن��ة متت��د خم���س �س��نوات يف ظ��ل امل�س��تجدات على ال�س��احة الدولي��ة والإقليمية؟

�سياقات الت�صعيد وملفاته
الت�صعي��د يف غ��زة ي�أت��ي �ضم��ن �سل�س��لة م��ن التوت��رات واال�ش��تباكات املتقطع��ة ،منذ �آخر حرب ب�ين املقاومة
الفل�سطينية وجي�ش االحتالل الإ�سرائيلي عام  .2014وقد �أ�شعل قرار �إدارة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
نق��ل �س��فارتها �إىل القد���س ،موج��ة احتجاج��ات غا�ضب��ة� ،ش��كلت م�س�يرات الع��ودة -الت��ي ابتدعه��ا فل�س��طينيو
القط��اع ،نهاي��ة مار���س�/آذار املا�ض��ي  2018بالتزام��ن �أي�ض� ًا م��ع الذك��رى ال�س��بعني للنكب��ة -ذروته��ا ،وم َّثل��ت
حتدي� ًا كب�ير ًا لالحت�لال الإ�س��رائيلي ،خا�ص��ة لكثاف��ة امل�ش��اركة ال�ش��عبية ،عل��ى م��دى �أي��ام ،فلأول م��رة ين�ضم
الفل�س��طينيون به��ذا الع��دد الكب�ير �إىل م�س�يرات الع��ودة للأرا�ض��ي املحتل��ة ع��ام  ،1948وقد ا�س��تطاعت تلك
امل�سريات �أن تلفت نظر العامل وتعاطف كثريين ،من خالل املظاهرات التي �شهدتها بع�ض العوا�صم واملدن،
و�إع��ادة ال�ص��راع �إىل حقيق��ة بدايات��ه املتمثل��ة بـ(االحت�لال) ،وال��ذي ت�س��بب تعامل��ه العني��ف معه��ا بتعاط��ف
كثريي��ن حول العامل.
وا�س��تخدم ن�ش��طاء فل�س��طينيون طائ��رات ورقي��ة وبالون��ات حارق��ة �أطلقوه��ا باجت��اه امل�س��توطنات املحاذي��ة
لقط��اع غ��زة من��ذ بداي��ة م�س�يرات (الع��ودة) ،م��ا �أ�س��فر ع��ن اح�تراق �آالف الدومن��ات الزراعي��ة ،ويرف���ض
الفل�س��طينيون ت�س��ريبات (�صفق��ة الق��رن) ،الت��ي ت�س��وقها الإدارة الأمريكي��ة للتو�ص��ل �إىل اتفاقي��ة �س�لام ب�ين
االحت�لال الإ�س��رائيلي والفل�س��طينيني ،خا�ص��ة بع��د �إق��رار االحت�لال قان��ون الدول��ة القومي��ة.
ويف �س��ياقات الت�صعي��د الت��ي يعتمده��ا االحت�لال الإ�س��رائيلي� ،س��بق �أن �ش��ن �سل�س��لة هجم��ات يف الأ�ش��هر
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الأخرية �ضد الإيرانيني يف �سوريا ،وق�صف عدة مواقع ع�سكرية ،ا�ستهدفت خمازن �أ�سلحة و�أنظمة ع�سكرية
�سورية و�إيرانية.
وحت��اول م�ص��ر والأمم املتح��دة التو�س��ط للتو�ص��ل �إىل هدن��ة �ش��املة ملن��ع ت�صعيد قادم ،وعق��د �صفقة تبادل
للأ�س��رى ،وتخفي��ف املعان��اة االقت�صادي��ة ال�ش��ديدة يف غ��زة .ونقل��ت وكال��ة روي�ترز للأنب��اء ،عن م�س��ؤولني يف
حما���س� ،أن ف�صائ��ل فل�س��طينية توجه��ت �إىل القاه��رة ملناق�ش��ة �ش��روط وق��ف �إط�لاق الن��ار م��ع �إ�س��رائيل الت��ي
�س��يجتمع جمل���س وزرائه��ا الأمن��ي امل�صغ��ر يوم الأربع��اء  2018/8/15لبحث ه��ذا الأمر.

حمددات م�ستقبل ال�صراع بني املقاومة الفل�سطينية واالحتالل
تتداخ��ل امللف��ات الإن�س��انية واالقت�صادي��ة م��ع امللف��ات الأمني��ة وال�سيا�س��ية ،الت��ي ت�ش��كل حم��ددات حاكم��ة
مل�س��تقبل ال�ص��راع ب�ين الفل�س��طينيني واالحت�لال الإ�س��رائيلي ،بع���ض ه��ذه املح��ددات ثابت��ة وم�س��تمر ت�أثريه��ا؛
كق�ضي��ة االحت�لال الت��ي تع��د املح��دد الرئي�س��ي لل�ص��راع ،وم�ص��در ًا للمح��ددات الثانوي��ة الت��ي ميكن �أن ي�ش��كل
االتف��اق حوله��ا �أو بع�ضه��ا فر�ص��ة للتهدئ��ة وعق��د اتفاقي��ة هدن��ة ب�ين اجلانب�ين؛ كتخفي��ف احل�ص��ار املفرو���ض
عل��ى قط��اع غ��زة ،ال��ذي ا�ش��تد يف الف�ترة الأخ�يرة عق��ب م�س�يرات الع��ودة ،وتب��ادل الأ�س��رى ب�ين اجلانب�ين،
وامل�صاحل��ة الفل�س��طينية ،ويبق��ى �س�لاح املقاوم��ة الفل�س��طينية حم��د َد حت��دٍّ مل�صال��ح الطرف�ين و�أمنه��م ،فف��ي
الوق��ت ال��ذي تتم�س��ك ب��ه املقاوم��ة ،ي�س��عى االحت�لال �إىل جتري��د الفل�س��طينيني من��ه.
وقد ك�ش��فت و�س��ائل �إعالم االحتالل الإ�س��رائيلي عن زيارة �س��رية لرئي���س الوزراء ،بنيامني نتنياهو ،مل�صر
ولقائ��ه عب��د الفت��اح ال�سي�س��ي ،يف مايو�/أي��ار املا�ض��ي  ،2018للتباح��ث ح��ول عق��د هدن��ة طويلة م��ع الف�صائل
الفل�سطينية .ومن املرجح �أن م�صر تف�ضل عودة ال�سلطة الفل�سطينية حلكم قطاع غزة ،ولو بالتدريج.

دوافع الت�صعيد

�أو ًال :االحتالل الإ�سرائيلي
يعتم��د االحت�لال الإ�س��رائيلي عل��ى �سيا�س��ة الإك��راه والإغ��راء للت�أث�ير يف ردود �أفع��ال ح��ركات املقاوم��ة
الفل�س��طينية ،وحتدي��د ًا حرك��ة حما���س؛ وذل��ك بت�صعي��د االعت��داءات� ،أو بالإغ��راءات بفت��ح املعاب��ر وتخفي��ف
احل�صار.
ويح��اول ق��ادة االحت�لال الإ�س��رائيلي ا�س��تعادة ق��وة ال��ردع الت��ي خ�س��رها جي�ش��ه خ�لال احل��روب املا�ضي��ة التي
انته��ى غالبه��ا دون �أن حتق��ق �أهدافه��ا املعلن��ة .ومن��ذ �صع��ود الرئي���س الأمريك��ي ،دونال��د ترام��ب ،املتزامن��ة
م��ع حال��ة ع��دم اال�س��تقرار الت��ي مت��ر به��ا دول املنطق��ة ،يتبن��ى االحتالل الإ�س��رائيلي �سيا�س��ات مت�ش��ددة جتاه
الفل�س��طينيني ،حي��ث يح��اول ا�س��تثمار والي��ة الرئي���س دونال��د ترام��ب ،و�ض��وء �إدارت��ه الأخ�ضر له.
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وثم��ة دواف��ع خا�ص��ة بامل�س��توى ال�سيا�س��ي لق��ادة االحتالل الإ�س��رائيلي؛ حي��ث يرون �أن الت�صعيد الع�س��كري
وت�شديد احل�صار على قطاع غزة يعزز مكا�سبهم ال�سيا�سية (وحتديد ًا وقت االنتخابات) ،يف الوقت الذي
قد ال توافق اجلهات الأمنية والع�سكرية على الت�صعيد؛ لإدراكها -املتولد من جتارب ال�صراعات املا�ضية-
بعدم القدرة على حتقيق الأهداف الع�سكرية مع غياب الر�ؤية حول م�ستقبل قطاع غزة ،و�أزمة �سكانه.
وت�ش��كل ا�س��تعادة الأ�س��رى الإ�س��رائيليني ،وا�س��تكمال تعزي��ز الق��درات الدفاعي��ة� ،أولوي��ة يف ه��ذه املرحل��ة
�إذا ما �ضمن االحتالل احلد من تطوير املقاومة لقدراتها ،ومن ثم قد يف�ضل االحتالل خيار التهدئة على
الت�صعيد الع�سكري.

ثاني ًا :اجلانب الفل�سطيني

عل��ى الرغ��م م��ن ا�س��تمرار حال��ة االنق�س��ام الفل�س��طيني ،فق��د �أجمع��ت خمتل��ف الف�صائ��ل عل��ى رف���ض
الت�صعي��د الإ�س��رائيلي والتحذي��ر من��ه ،داعي��ة لوقف��ه ،حي��ث طال��ب الرئي���س الفل�س��طيني حمم��ود عبا���س،
 ،2018/8/9املجتم��ع ال��دويل بـ»التدخ��ل الف��وري والعاجل لوقف الت�صعيد الإ�س��رائيلي ،وعدم جر املنطقة
�إىل مزي��د م��ن الدم��ار وع��دم اال�س��تقرار».
بدوره��ا تعم��ل ف�صائ��ل املقاوم��ة الفل�س��طينية ،ويف طليعته��ا حرك��ة املقاوم��ة الإ�س�لامية (حما���س) عل��ى
املواءم��ة ب�ين �سيا�س��ة �ضب��ط النف���س وب�ين �سيا�س��ة ال��ردع ،حيث تعط��ي الأولوية لتخفيف احل�ص��ار عن قطاع
غزة ،والعودة للو�سائل ال�سلمية يف مقاومة االحتالل ،مع الرتكيز على �إبرام �صفقة تبادل جديدة للأ�سرى،
و�إف�ش��ال �صفق��ة الق��رن ،واملحافظ��ة عل��ى مكت�س��بات املقاوم��ة ،وحتقي��ق امل�صاحل��ة الفل�س��طينية ،وتطبي��ع
عالقاته��ا م��ع حميطه��ا الإقليمي.

ال�سيناريوهات
طبيع��ة ال�ص��راع امل�س��تمر ،و�ص�يرورة احل��روب واملفاو�ض��ات املا�ضي��ة ،ور�ؤي��ة كل من االحتالل الإ�س��رائيلي
وف�صائل املقاومة الفل�س��طينية ،ممثلة بحركة (حما���س) التي ت�س��يطر على قطاع غزة ،جتعل �س��يناريوهات
الت�صعيد الع�س��كري و�إمكانية التو�صل �إىل هدنة ،يف ثالثة اجتاهات:

�-سيناريو احلرب املفتوحة /ال�شاملة

ي��رى كث�ير م��ن مراك��ز ق��وى االحت�لال يف احلرب �ض��رورة لو�ضع حد لتط��ور قدرات املقاومة الفل�س��طينية،
وتراك��م خرباته��ا و�إمكاناته��ا ،وانطالق� ًا م��ن الرغب��ة الإ�س��رائيلية يف احتفاظه��ا ب�س��بق املب��ادرة ال�سيا�س��ية
والع�س��كرية والتحك��م يف �ضم��ان �أمنه��ا القوم��ي ،وع��دم ال�س��ماح للفل�س��طينيني ب��إدارة ال�ص��راع وجره��ا يف
الوق��ت ال��ذي يالئمه��م وبالأدوات والأ�س��اليب التي تنا�س��بهم.
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وي�س��عى االحت�لال الإ�س��رائيلي �إىل ا�س��تثمار حال��ة ال�ضع��ف والتباي��ن الت��ي مت��ر به��ا دول املنطق��ة العربي��ة،
وا�س��تغالل ت��ويل الرئي���س الأمريك��ي دونال��د ترام��ب ،الذي �ش��هدت الإدارة االمريكية انحياز ًا غري م�س��بوق يف
عه��ده مل�صلح��ة االحت�لال ،تكل��ل بنق��ل ال�س��فارة الأمريكي��ة �إىل القد���س ،وتبني��ه الر�ؤي��ة الإ�س��رائيلية للت�س��وية
املزعومة.
ق��رار احل��رب ه��و بالدرج��ة الأوىل ق��رار �سيا�س��ي ،و�إذ �إن الت�ش��كيلة احلكومي��ة ق��د �ضم��ت الأح��زاب اليميني��ة
املت�ش��ددة ،التي ت�س��عى للت�صعيد �ضد الفل�س��طينيني ،والتي متيل مع وزراء �آخرين للحلول الع�س��كرية ،ف�إن كل
ذل��ك يع��د عوام��ل ق��د تع��زز ه��ذا ال�س��يناريو .لك��ن التباين داخل نخب��ة االحتالل ال�سيا�س��ية والع�س��كرية يجعل
حتقق هذا ال�سيناريو على املدى املتو�سط �أكرث قابلية منه على املدى القريب ،ومن ثم ف�إن �إمكانية التو�صل
�إىل اتفاق هدنة واردة ،ولكن ا�س��تمرارها طوي ًال م�ش��كوك به.

•عوامل ت�ضعف ال�سيناريو

ال توج��د ل��دى االحت�لال الإ�س��رائيلي �ضمان��ة بقدرت��ه عل��ى حتقي��ق احل��رب لأهدافه��ا ،والق��درة عل��ى حتم��ل
خ�س��ائرها وتبعاتها ال�سيا�س��ية والع�س��كرية ،فاالحتالل ي�س��تح�ضر جتارب احلروب املا�ضية ،وخا�صة الأخرية
التي جتاوزت مدتها اخلم�سني يوم ًا ،بالإ�ضافة �إىل غياب �أي خطة مر�ضية للتعامل مع قطاع غزة م�ستقب ًال،
وتعدد امللفات التي ت�شغل اهتمامات قادة االحتالل على امل�ستوى الداخلي املتعلقة باملحاكمات بتهم الف�ساد
والتناف���س عل��ى �ص��دارة امل�ش��هد ال�سيا�س��ي ،وكذل��ك عل��ى امل�س��توى اخلارج��ي ،و�أبرزه��ا اجلبه��ة ال�ش��مالية،
واعتم��اد االحت�لال الإ�س��رائيلي عل��ى احل�ص��ار و�سيا�س��ة ال َّن َف���س الطوي��ل ،و�إح��داث اخت�لاالت داخ��ل اجلبه��ة
الفل�س��طينية الداخلية.
حما���س م��ن جهته��ا م��ن املحتم��ل �أنه��ا تف�ض��ل الهدن��ة ،وق��د تعم��ل عل��ى جتن��ب املواجه��ة ال�ش��املة يف ظ��ل
حال��ة االخت�لاالت الإقليمي��ة والدولي��ة ،و�ضع��ف الداعم�ين الإقليمي�ين الذين يتعر�ضون ل�ضغ��وط قوية وتراجع
االهتم��ام بحق��وق الإن�س��ان ،خا�ص��ة بع��د اعتي��اد ال��ر�أي الع��ام ال��دويل عل��ى الفظائ��ع املرتكب��ة دون �أن يح��رك
�ساكن ًا .

�-سيناريو مالزمة الت�صعيد املتقطع واملفاو�ضات

ت�ش�ير �سل�س��لة الهجم��ات الت��ي �ش��نها االحت�لال الإ�س��رائيلي واملقاوم��ة الفل�س��طينية �إىل اعتم��اد الطرف�ين
تكتيك الت�صعيد املقنن واملتقطع (تكتيك حافة الهاوية)؛ املتمثل برفع وترية الت�صعيد �إىل نقطة الذروة دون
ال�سماح بتحوله �إىل حرب �شاملة ،ومن ثم العودة للتهدئة ،حيث ي�سعى كل من الطرفني �إىل اختبار القدرات
اخلا�صة به ،وتوجيه ر�سائل ردع �شديدة لعدوه ال�ستك�شاف �إمكاناته ،ولفت �أنظار العامل مل�صاحله ،بالتزامن
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مع املباحثات بوا�سطة الو�سيط امل�صري والأمم املتحدة.
جي���ش االحت�لال ق��د يعم��ل عل��ى ت�أجي��ل املواجه��ات حت��ى اكتم��ال بن��اء اجل��دار الع��ازل حت��ت الأر���ض ،املزود
ب�أجه��زة �إلكرتوني��ة ،ح��ول قط��اع غ��زة به��دف حرم��ان املقاوم��ة م��ن �س�لاح الأنف��اق ،وتعزي��ز ق��درات القب��ة
احلديدي��ة للح��د م��ن فاعلي��ة �صواري��خ املقاوم��ة الفل�س��طينية ،التي �أثبت��ت يف الت�صعيد الأخري ق��درة كثري من
�صواريخها وتكتيكاتها على التغلب على القبة احلديدية ،وخا�صة توجيه ال�صواريخ مب�ستوى �أفقي منخف�ض
ج��د ًا ،بالإ�ضاف��ة �إىل �ش��روع االحت�لال الإ�س��رائيلي يف بن��اء �س��واتر �أم��ام املن�ش��آت البحري��ة لعرقل��ة الغوا�ص�ين
الفل�سطينيني.
يع��د ه��ذا ال�س��يناريو الأمث��ل؛ الرتباط��ه مبفاو�ض��ات التهدئ��ة وتخفي��ف احل�ص��ار ،وقب��ل ذل��ك غي��اب القدرة
عل��ى حتقي��ق �أي م��ن الطرف�ين �أهداف��ه ،وامتالكهم��ا خربة يف التحكم بالت�صعي��د دون �أن يف�ضي �إىل مواجهة
�ش��املة ،و�إدراكهم��ا لتبع��ات املواجه��ة ال�ش��املة ،بالإ�ضاف��ة �إىل وج��ود تفاهم��ات وو�س��اطات للتهدئ��ة �س��ابقة،
ويج��ري تفعيله��ا ،وان�ش��غال الطرف�ين مبلفات �أخرى �أك�ثر �أولوية.

�-سيناريو التهدئة مدة طويلة

تتو�سط م�صر والأمم املتحدة بني االحتالل الإ�سرائيلي وف�صائل املقاومة الفل�سطينية ،وتدير املفاو�ضات
الت��ي ته��دف �إىل التو�ص��ل �إىل هدن��ة ب�ين الطرفني ت�صل مدتها �إىل خم���س �س��نوات ،بح�س��ب ما ُ�س��رب ،مقابل
�إيقاف الهجمات وتخفيف احل�صار عن قطاع غزة ومنه ،وقد ت�شمل عقد �صفقة تبادل الأ�سرى.
وعل��ى الرغ��م م��ن ظه��ور م�ؤ�ش��رات انفراج��ة يف حال��ة الت�صعي��د الت��ي �ش��هدها قط��اع غ��زة م�ؤخ��ر ًا،
متمثل��ة ب�س��ماح االحت�لال الإ�س��رائيلي با�س��تئناف دخ��ول الب�ضائ��ع التجاري��ة �إىل قط��اع غ��زة ،ي��وم الأربع��اء
 ،2018/8/18وتو�س��عة املنطق��ة امل�س��موح فيه��ا ب�صي��د الأ�س��ماك م��ن ثالث��ة �أمي��ال �إىل ت�س��عة �أمي��ال م��ن
ال�ش��اطئ قبال��ة ال�س��احل اجلنوب��ي ،و�إىل �س��تة �أمي��ال يف ال�ش��مال ،وه��ي �أق��رب منطق��ة م��ن ح��دود الأرا�ض��ي
املحتل��ة ع��ام 1948؛ عل��ى الرغ��م م��ن ذل��ك ف��إن انهي��ار الهدن��ة وارد يف �أي حلظ��ة ،نتيج��ة طبيع��ة ال�ص��راع
وجتارب��ه التاريخي��ة ،والتناق���ض الكب�ير ب�ين م�صالح كل ط��رف و�أهدافه ،وغياب ال�ضمان��ات ،وخا�صة �إذا ما
ع��اد االحت�لال ل�سيا�س��ة االغتي��االت.
ق��د يك��ون ه��دف االحت�لال الإ�س��رائيلي م��ن ه��ذه املفاو�ض��ات وم�ضمونه��ا تخدي��ر املقاوم��ة الفل�س��طينية،
و�ص��رف جهوده��ا ع��ن بن��اء قدراته��ا واال�س��تعداد للح��رب؛ ث��م مباغتته��ا بح��رب مفتوح��ة ،بع��د �أن تك��ون ق��د
�أ�ضعف��ت جبه��ة املقاوم��ة وحا�ضنته��ا ال�ش��عبية.
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مرك��ز م�س��تقل غ�ير ربح��يُ ،ي ِع� ّد الأبح��اث العلمي��ة وامل�س��تقبلية ،وي�س��اهم يف �صناع��ة الوعي وتعزيزه و�إ�ش��اعته
م��ن خ�لال �إقام��ة الفعالي��ات والن��دوات ون�ش��رها ع�بر تكنولوجي��ا االت�صال� ،إ�س��هام ًا من��ه يف �صناعة الوع��ي وتعزيزه
و�إث��راء التفك�ير املبني على منهج علمي �س��ليم

الر�سالة
امل�ساهمة يف رفع م�ستوى الوعي الفكري ،وتنمية التفكري اال�سرتاتيجي يف املجتمعات العربية

الأهداف
الإ�سهام يف ن�شر الوعي الثقايف.
قيا�س الر�أي العام �إقليمي ًا ودولي ًا جتاه ق�ضايا حمددة.
الت�أ�صيل العلمي للق�ضايا ال�سيا�سية امل�ستجدة.
مواكبة املتغريات العاملية والعربية ،من خالل �إعداد الأبحاث وتقدمي اال�ست�شارات.

الو�سائل
�إعداد الدرا�سات والأبحاث واال�ست�شارات والتقارير وفق منهجية علمية.
التوا�صل والتن�سيق مع املراكز وامل�ؤ�س�سات البحثية العربية والعاملية.
تناول ق�ضايا التيارات الفكرية املتنوعة مبا ي�ؤ�صل ل�ضروريات التعاي�ش ال�سلمي ،وامل�شاركة الفاعلة.
�إقامة امل�ؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�ش.
رعاية ال�شباب الباحثني املتميزين.

جماالت العمل
تتنوع جماالت العمل يف املركز وت�شمل ما يلي:

 .1الأبحاث والدرا�سات:
حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى �إع��داد الدرا�س��ات والأبح��اث وف��ق املنهجي��ة العلمي��ة يف جم��االت تخ�ص���ص املرك��ز،
وهي:
 الدرا�سات ال�سيا�سية. الدرا�سات املتخ�ص�صة يف التيارات الإ�سالمية والفكرية.الدرا�سات احل�ضارية والتنموية. -درا�سات الفكر الإ�سالمي.

 .2اال�ست�شارات وقيا�س الر�أي:
ي�س��عى املرك��ز لتق��دمي اال�ست�ش��ارات واحلل��ول يف جم��االت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�س��مية والأهلي��ة ،وذل��ك
م��ن خ�لال قيا���س ال��ر�أي الع��ام جت��اه الق�ضايا الفكري��ة والأح��داث ال�سيا�س��ية واالجتماعية ،بالتعاون م��ع كادر علمي
ُم�ترف و ُمتع� ِّ�دد املهارات.

 .3الن�شر:
ي�سهم املركز يف ن�شر الدرا�سات والأبحاث عرب و�سائل الن�شر املتنوعة.

ع�ضوية املركز يف املنظمات العاملية:

