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مقدمة

تصاعــدت يف الشــهور األخيــرة حــدة التوتــر بــن اإلدارة األمريكيــة اجلديــدة وإيــران حــول االتفــاق
اخلــاص بالبرنامــج النــووي اإليرانــي ،ووصــل إلــى ذروتــه برفــض الرئيــس األمريكــي (ترامــب) املصادقــة
علــى االتفــاق النــووي اإليرانــي ،وتبنــي اســتراتيجية أمريكيــة أكثــر عدائيــة جتــاه إيــران ،وخــال إعالنــه
الســتراتيجيته اجلديــدة وصــف الرئيــس األمريكــي إيــران بأنهــا «نظــام متطــرف» ،واتهمهــا بأنهــا «أكبــر
دولــة راعيــة لإلرهــاب» ،ورفــض اإلقــرار باالتفــاق النــووي الــذي ُوقــع عــام  2015يف عهــد الرئيــس أوبامــا،
وقــال إنــه ســيحيل األمــر إلــى الكوجنــرس ،ويستشــير حلفــاء الواليــات املتحــدة يف كيفيــة تعديلــه ،وشــدد
علــى أنــه ســيغلق «جميــع الطــرق علــى طهــران للحصــول علــى الســاح النــووي” ،وأن الواليــات املتحــدة
حتتفــظ لنفســها بحــق االنســحاب مــن االتفــاق يف أي وقــت.
وقــد أثــار املوقــف األمريكــي ردود فعــل إقليميــة ودوليــة واســعة ،وهــو مــا يســتدعي معرفــة األســباب
التــي أدت إلــى توتــر العالقــات بــن أمريــكا وإيــران ،وطبيعــة التداعيــات التــي ســيتركها رفــض الرئيــس
األمريكــي التصديــق علــى اتفــاق البرنامــج النــووي اإليرانــي علــى مســتقبل هــذا البرنامــج ،وعلــى الوضــع
يف املنطقــة بشــكل عــام.

أسباب التوتر

تقــف جملــة مــن األســباب خلــف توتــر العالقــات بــن إيــران والواليــات املتحــدة ،والتصعيــد اإلعالمــي
لألخيــرة جتــاه األولــى يف اآلونــة األخيــرة ،وهــي أســباب تــدور حــول القضايــا الثــاث اآلتيــة:
أو ًال :اتفاق امللف النووي
وهــو االتفــاق الــذي اســتمر التفــاوض حولــه قرابــة  13عامـاً وفــق صيغــة ( )1 +5التــي تضــم ك ً
ال مــن
الواليــات املتحــدة وبريطانيــا وفرنســا وروســيا والصــن وأملانيــا مــن جهــة ،وإيــران مــن جهــة أخــرى،
والــذي ُو ِّقــع يف يوليو/متــوز  ،2015ودخــل حيــز التنفيــذ يف  15يناير/كانــون الثانــي  ،2016واتســمت
هــذه املرحلــة بتحسـ ٍـن يف عالقــات إيــران مــع عــدد مــن الــدول ،وتراجعهــا مــع دول أخــرى ،وقــد كان هــذا
االتفــاق مــن ضمــن مجموعــة مــن السياســات األخــرى التــي أُقـ َّرت يف عهــد الرئيــس األمريكــي أوبامــا،
والتــي نالهــا هجــوم كبيــر مــن قبــل ترامــب؛ إذ وعــد يف أثنــاء حملتــه االنتخابيــة بتمزيــق هــذا االتفــاق
وظــل يهاجمــه بعــد توليــه الرئاســة ،متهم ـاً إيــاه بأنــه منــح إيــران مكاســب كبيــرة دون أن يلجــم رغبتهــا
يف امتــاك الســاح النــووي ،وأن االتفــاق فيــه تســاهل كبيــر ،ســمح إليــران بتجــاوز كميــات املــاء الثقيــل
احملــددة ،وأن طهــران تخــوف املفتشــن الدوليــن مــن الوصــول إلــى أماكــن ســرية.
ثاني ًا :منظومة الصواريخ الباليستية اإليرانية
رغــم التحذيــرات األمريكيــة اســتمرت طهــران يف اإلعــان املتكرر عن إجراء جتــارب صاروخية الختبار
التطويــر املســتمر ملنظومتهــا الصاروخيــة ،كان آخرهــا اإلعــان عــن صاروخهــا اجلديــد (خرمشــهر)،
أواخــر ســبتمبر/أيلول  ،2017الــذي ميثــل أحــدث منــوذج باملنظومــة الصاروخيــة الباليســتية اإليرانيــة،
وباتــت قــادرة علــى اســتهداف القطــع العســكرية األمريكيــة يف ميــاه اخلليــج العربــي ،ويف القواعــد
العســكرية األمريكيــة الواقعــة بالقــرب مــن ذلــك ،واألهــم أنــه صــار مبقدورهــا الوصــول إلــى (إســرائيل)،
ومــا ُيثلــه ذلــك مــن تهديــد جــدي ألمنهــا ،وهــذا األخيــر يُعــد أهــم ثوابــت السياســة األمريكيــة يف
املنطقــة ،ورمبــا ثابتهــا الرئيــس ،وخاصــة يف عهــد ترامــب ،الــذي أظهــر حماســاً كبيــراً يف االلتــزام
بحمايــة أمــن (إســرائيل) ،ســواء يف أثنــاء حملتــه االنتخابيــة أو بعــد وصولــه إلــى الســلطة.
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ثالث ًا :دور إيران يف زعزعة االستقرار يف املنطقة
بــات إليــران حضــور وتأثيــر يف عــدد مــن القضايــا امللتهبــة يف املنطقــة؛ مــن خــال القــوى التابعــة لهــا،
والتــي متثــل امتــداداً فكري ـاً وسياســياً ،ويف بعــض األحيــان عســكرياً ،لهــا ،كمــا هــو احلــال مــع حــزب
اهلل يف لبنــان ،وجماعــة احلوثيــن يف اليمــن ،واجلماعــات الشــيعية يف العــراق والبحريــن والكويــت
والســعودية ،وصــار مبقــدور طهــران توظيــف تلــك اجلماعــات لزعزعــة االســتقرار يف تلــك الــدول ،فضـ ً
ا
عــن املشــاركة العســكرية املباشــرة والواســعة لقــوات احلــرس الثــوري اإليرانيــة يف كل مــن العراق وســوريا،
ومــن ثــم باتــت سياســات إيــران مــن العوامــل الرئيســة التــي تســهم يف خلــق وتغذيــة االضطرابــات ،وإثــارة
الصراعــات يف املنطقــة ،بــل وتهديــد الســلم واألمــن يف املنطقــة والعالــم ،مــن خــال تهديدهــا للمالحــة
الدوليــة يف ممــرات مائيــة دوليــة شــديدة األهميــة ،كمــا هــو احلــال مــع مضيــق بــاب املنــدب ومضيــق
هرمــز.
وبخــاف الســببني الســابقني فــإن هــذا الســبب األخيــر (دور إيــران يف زعزعــة االســتقرار يف املنطقــة)
ال يعتقــد أنــه ســبب حقيقــي يف حتريــك إدارة الرئيــس ترامــب جتــاه طهــران؛ فالسياســتان األمريكيــة
واإليرانيــة كثيــراً مــا تكاملتــا حيــال بــؤر الصــراع يف املنطقــة ،وإن اتهــام الرئيــس األمريكــي إليــران
بأنهــا تــزرع «املــوت والدمــار والفوضــى» ،يأتــي يف ســياق حشــد األدلــة إلدانــة السياســة اإليرانيــة ودفــع
األطــراف اإلقليميــة ،وخصوص ـاً الــدول العربيــة ،لالصطفــاف خلــف (واشــنطن) يف مواجهــة إيــران.

استراتيجية ترامب ملواجهة التهديدات اإليرانية

بعــد شــهور مــن التســخني خــرج الرئيــس األمريكــي ،دونالــد ترامــب ،مســاء اجلمعــة  14أكتوبــر/
تشــرين األول اجلــاري ،يف خطــاب خصصــه للعالقــة بإيــران ،بــدءاً باالتفــاق النــووي ،ومــروراً بالسياســات
اإليرانيــة «العدوانيــة» يف املنطقــة ،وصــوالً إلــى طبيعــة نظامهــا الدكتاتــوري ،وحالــة حقــوق اإلنســان
يف إيــران ،وشــدد خــال حديثــه عــن أنــه لــن يصــدق علــى االتفــاق النــووي ،وقــال إن علــى الكوجنــرس
دراســته خــال ســتني يومـاً ،والنظــر يف كونــه ســيعيد فــرض عقوبــات علــى طهــران أو ال ،وإنــه يف حــال
لــم يفعــل الكوجنــرس شــيئاً فإنــه ســيلغيه بصفتــه رئيس ـاً للواليــات املتحــدة.
وميكن تقسيم استراتيجية ترامب التي أعلنها ضد إيران إلى ثالث خطوات أساسية:
منــع إيــران مــن احلصــول علــى الســاح النــووي ،وعــدم التصديــق علــى االتفــاق النــوويتضـ ْ
مــا لــم َ
ـف لــه بنــود جديــدة؛ منهــا حظــر التصنيــع الصاروخــي ،ال ســيما طويلــة املــدى أو تلــك
القــادرة علــى حمــل رؤوس نوويــة.
فــرض عقوبــات مشــددة علــى احلــرس الثــوري اإليرانــي( ،الــذي أدرج مؤخــراً ضمــنقائمــة العقوبــات األمريكيــة) ،والتصــدي ألنشــطته التي تنهــب ثــروة الشــعب اإليرانــي ،وفــق
بيــان البيــت األبيــض ،وحشــد املجتمــع الدولــي إلدانــة «االنتهــاكات الصارخــة» للحــرس الثــوري
حلقــوق اإلنســان ،و»االعتقــال غيــر العــادل» ملواطنــن أمريكيــن وأجانــب وفق ـاً التهامــات باطلــة.
التضييــق علــى أذرع إيــران العســكرية خــارج حدودهــا؛ وأهمهــا حــزب اهلل اللبنانــي،وقــد أعلنــت وزارة اخلارجيــة األمريكيــة ،يف العاشــر مــن الشــهر احلالــي ،مكافــأة ماليــة تصــل
دوالر ملــن يســاعد يف اعتقــال اثنــن مــن أبــرز قيــادات احلــزب؛ األول
إلــى اثنــي عش ـ َر مِ ليــون
ٍ
طــال حميــة ،الــذي يشــاع أنــه رئيــس مــا يعــرف بـ(وحــدة العمليــات اخلارجيــة للحــزب) ،والثانــي
فــؤاد ُشــكر ،املعــروف باســم (احلــاج محســن) ،وهــو عضــو فيمــا يســمى (املجلــس اجلهــادي)
للحــزب ،داعي ـ ًة دول العالــم إلــى «االنضمــام إليهــا يف معاقبــة ومنــع نشــاطات احلــزب» .ويف
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مؤمتــر صحفــي ملســؤول بالــوزارة ،قالــت اخلارجيــة األمريكيــة إنهــا «رصــدت نشــاطاً متواصـ ً
ا
لصالــح حــزب اهلل اللبنانــي يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة».

موقف األطراف الدولية من استراتيجية الرئيس األمريكي

أثــارت تصريحــات الرئيــس األمريكــي ترامــب حــول االتفــاق النــووي كثيــراً مــن ردود الفعــل؛ املؤيــدة
واملعارضــة ،فقــد ســارعت املفوضيــة العليــا لالحتــاد األوربــي والــدول األوربيــة املوقعــة علــى االتفــاق،
وروســيا والصــن ،والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ،وبطبيعــة احلــال إيــران ،إلــى رفــض املوقــف
األمريكــي ،واملطالبــة باحلفــاظ علــى االتفــاق وتنفيــذ بنــوده ،وقالــت مفوضــة االحتــاد األوروبــي للعالقــات
اخلارجيــة ،فيديريــكا موغيرينــي ،إنــه ال يحــق لبلــد مبفــرده أن ينهــي االتفــاق  ،وأضافــت أنــه اتفــاق متــن
يضمــن رصــد التخصيــب ومتابعتــه .وعبــرت عــن انزعاجهــا مــن موقــف الرئيــس ترامــب جتــاه االتفــاق
النــووي الــذي اســتغرق ســنوات مــن املباحثــات.
مــن جهتهــا كانــت روســيا أكثــر متســكاً باالتفــاق النــووي؛ بوصفهــا املشــغل األكبــر للمفاعــات النوويــة
الســلمية يف إيــران ،حيــث قالــت إن خــروج الواليــات املتحــدة مــن االتفــاق النــووي اإليرانــي يزعــزع أمــن
واســتقرار األوضــاع يف الشــرق األوســط ،مؤكــدة «عــدم وجــود بديــل آخــر لهــذا االتفــاق» ،وأضافــت أنــه
ســيثير املخــاوف لــدى بيونــغ يانــغ الكوريــة.
يف املقابــل رحبــت الســعودية والبحريــن واإلمــارات باالســتراتيجية األمريكيــة اجلديــدة ،وطالبــت
بضــرورة أخــذ تهديــدات إيــران يف املجــاالت غيــر النوويــة يف احلســبان ،وجــاء أكثــر املواقــف ترحيب ـاً
باالســتراتيجية األمريكيــة جتــاه إيــران مــن (إســرائيل)؛ فقــد هنــأ رئيــس الــوزراء (اإلســرائيلي) ،بنيامــن
نتنياهــو ،الرئيــس األمريكــي ترامــب علــى اســتراتيجيته اجلديــدة فــور إعالنــه عنهــا ،ووصــف (نتنياهــو)
قــرار ترامــب بعــدم التصديــق علــى االتفــاق النــووي اإليرانــي بـ(الشــجاع) ،وقــال إن «ترامــب يواجــه بجــرأة
نظــام إيــران اإلرهابــي» ،وإن ترامــب «خلــق فرصــة إلصــاح هــذه الصفقــة الســيئة ولصــد عدوانيــة إيــران
ومواجهــة دعمهــا اإلجرامــي لإلرهــاب» ،وإنــه «إذا لــم يحــدث تغييــر يف االتفــاق النــووي اإليرانــي فــإن
أقــدم نظــام إرهابــي يف العالــم ســيكون لديــه ترســانة مــن األســلحة النوويــة».
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مآالت وتداعيات محتملة
مــن املتوقــع أن يتــرك املوقــف األمريكــي الــذي تبنتــه اإلدارة األمريكيــة احلاليــة تداعيــات مختلفــة،
وبخاصــة فيمــا يتصــل مبســتقبل االتفــاق النــووي ،والعالقــات األمريكيــة اإليرانية ،والوضع اجليوسياســي
واألمنــي يف املنطقــة:

االتفاق النووي :مسارات مفتوحة

يقــف االتفــاق النــووي علــى مفتــرق طــرق مفتوحــة؛ نظــراً لثقــل تأثيــر الواليــات املتحــدة األمريكيــة يف
املنطقــة ،فض ـ ً
ا عــن املســاندة اإلقليميــة ،ال ســيما دول اخلليــج ،وأهمهــا اململكــة العربيــة الســعودية،
لسياســات الرئيــس ترامــب ،لكــن يف املقابــل وألول مــرة تقــف دول االحتــاد األوروبــي وروســيا والصــن
يف صــف واحــد ضــد واشــنطن ،وهــو مــا يتــرك مســتقبل االتفــاق الدولــي مفتوحـاً علــى عــدة مســارات:
بقاء االتفاق:
ويســتند هــذا املســار إلــى حجــم املعارضــة الكبيــرة النســحاب الواليــات املتحــدة مــن االتفــاق النــووي،
ســواء داخــل الواليــات املتحــدة أو خارجهــا ،فكثيــر مــن الشــخصيات احملوريــة يف اإلدارة األمريكيــة
تعتــرف بــأن إيــران تلتــزم مــن الناحيــة الفنيــة ببنــود االتفــاق ،وهــي وإن كانــت تفضــل بدائــل أخــرى ال تــرى
أن االنســحاب مــن االتفــاق هــو املوقــف األنســب بالنســبة إلــى الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
ونفــس األمــر فــإن أغلــب األطــراف الدوليــة الفاعلــة تعــارض االنســحاب األمريكــي ،وتضغــط باجتــاه
احلفــاظ علــى االتفــاق ،واســتمرار العمــل بــه مــن قبــل مختلــف األطــراف ،ويف املقدمــة منهــا إيــران،
وكذلــك فــإن هنــاك شــكوكاً يف جديــة مواقــف ترامــب جتــاه إيــران ،فمنــذ وصولــه إلــى الســلطة ظــل
يتبنــى مواقــف خطابيــة قويــة ومتشــددة حيــال إيــران ،ولــم يترجــم أيـاً منهــا إلــى إجــراءات ملموســة علــى
األرض.
انهيار االتفاق:
وســيحدث هــذا إذا مــا ارتفعــت حــدة التوتــر بــن الواليــات املتحــدة وإيــران ،وانزلــق الطرفــان إلــى
تبنــي أفعــال وردود أفعــال قــد تــؤدي إلــى رفــع مســتوى التوتــر بينهمــا ،واجتــاه ٍّ
كل منهمــا إلــى اســتعراض
قدراتــه العســكرية يف مواجهــة الطــرف اآلخــر ،ويف هــذه احلالــة ســتعلن الواليــات املتحــدة انســحابها مــن
االتفــاق ،وتتجــه إلــى فــرض إجــراءات وعقوبــات متعــددة حيــال إيــران ،وســترد عليهــا األخيــرة بعــدد مــن
السياســات؛ ومنهــا إعــان االنســحاب مــن االتفــاق النــووي.
فــرص إمكانيــة حــدوث هــذا املســار تظــل محــدودة ،غيــر أنهــا لــن تكــون مســتبعدة متامــاً يف ظــل
صعوبــة التنبــؤ بســلوك الرئيــس األمريكــي مــن جهــة ،ومظاهــر الغــرور والتحــدي التــي يظهــر بهــا كثيــر
مــن املســؤولني السياســيني والعســكريني اإليرانيــن.
إعادة التفاوض حول االتفاق النووي وبناء اتفاق إضايف:
قــد يطــرح البرنامــج النــووي اإليرانــي للتفــاوض مــن جديــد ،وإذا مــا تعــذر األمــر يضــاف اتفــاق جديــد
حــول برنامــج تطويــر الصواريــخ الباليســتية اإليرانيــة ،وعلــى األرجــح أن هــذا كان اخليــار الــذي ســعى
إليــه وزيــر اخلارجيــة األمريكــي ،علــى األقــل مــن الناحيــة العلنيــة ،بصفتــه حـ ً
ا وســطاً لثنــي ترامــب عــن
إعــان انســحاب الواليــات املتحــدة مــن االتفــاق الســابق.
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فقــد اســتبق وزيــر اخلارجيــة األمريكــي ،ريكــس تيلرســون ،كلمــة الرئيــس ترامــب ،وأعلــن ،يف مؤمتــر
صحفــي ،أن واشــنطن لــن تنســحب مــن االتفــاق النــووي ،وأنهــا تبحــث إبــرام اتفــاق إضــايف ،وقــال إنــه
ناقــش مــع نظيــره اإليراني محمد جــواد ظريــف إمكانيــة إبــرام اتفــاق جديــد إلــى جانــب اتفــاق عــام
2015؛ يتنــاول برنامــج الصواريــخ الباليســتية.
انسحاب أمريكا واستمرار العمل باالتفاق:
تشــير كثيــر مــن الدالئــل إلــى أن االنســحاب األمريكــي مــن االتفــاق النــووي ميثــل رغبــة ذاتيــة للرئيــس
األمريكــي ترامــب ،وأنــه يدفــع باألمــور يف هــذا املســار ،وأن حتذيــرات أعضــاء رئيســيني يف فريــق إدارتــه،
وآخريــن يف الكوجنــرس ،وممانعــة الــدول األخــرى التــي شــاركت يف احلــوار حــول امللــف النــووي اإليرانــي،
ومــن ضمنهــا حلفــاء الواليــات املتحــدة مــن الــدول األوربيــة :بريطانيــا وفرنســا وأملانيــا ،ورفــض كل مــن
روســيا والصــن ،اضطــره إلــى تأجيــل إعــان االنســحاب مــن االتفــاق ،وتبنــي موقــف وســط ،يقــوم علــى
عــدم مصادقــة الرئيــس وإحالــة املوضــوع إلــى الكوجنــرس.
ويتوقــع رفــض األغلبيــة يف الكوجنــرس األمريكــي لالتفــاق ،واالجتــاه نحــو فــرض عقوبــات جديــدة
علــى إيــران ،أو أن يســتخدم الرئيــس األمريكــي -إذا لــم يحــدث ذلــك -حقــه يف إعــان االنســحاب مــن
االتفــاق وعــدم التصديــق عليــه ،ويف مقابــل ذلــك تنجــح اجلهــود األوروبيــة والروســية يف الضغــط علــى
إيــران لالســتمرار يف االتفــاق وعــدم االنســحاب منــه ،وهــو مــا يعنــي خــروج الواليــات املتحــدة فقــط مــع
اســتمرار إيــران وبقيــة األطــراف بالعمــل باالتفــاق.
وتشــير التصريحــات الصــادرة عــن مختلــف األطــراف إلــى أن األمــور تســير يف هــذا االجتــاه ،فقــد
صــدرت تصريحــات مــن روســيا وغيرهــا مــن األطــراف تؤكــد أن األولويــة التــي تعمــل مــن أجلهــا يف هــذه
املرحلــة هــي عــدم انهيــار االتفــاق ،وقــد صــدرت مؤشــرات مــن إيــران أنهــا ستســتمر بالعمــل باالتفــاق،
ونفــس األمــر بالنســبة إلــى الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة.

التداعيات على مستوى الصراعات اإلقليمية

مــن املتوقــع أن يســهم موقــف الرئيــس األمريكــي مــن االتفــاق حــول البرنامــج النــووي اإليرانــي ،وتبنــي
اســتراتيجية أمريكيــة جديــدة جتــاه إيــران ،يف زيــادة مســتوى التوتــر العســكري واألمنــي ،وبخاصــة يف
ميــاه اخلليــج العربــي ،ورمبــا يف بحــر العــرب وخليــج عــدن والبحــر األحمــر ،إضافــة إلــى رفــع مســتوى
االســتقطاب بــن إيــران والقــوى املرتبطــة بهــا واملتحالفــة معهــا مــن جهــة ،واململكــة العربيــة الســعودية
ودول مجلــس التعــاون مــن جهــة أخــرى.
وقــد ينعكــس ســلباً علــى البــؤر الصراعيــة يف املنطقــة :ســوريا واليمــن والعــراق ولبنــان ،ومــن النتائــج
املتوقعــة كذلــك إمكانيــة الــزج باملنطقــة يف صراعــات جديــدة ،وتوريطهــا يف ســباق تســلح ،وذلــك مــا
يجعلهــا أكثــر املناطــق اضطراب ـاً يف العالــم.
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مركــز مســتقل غيــر ربحــي ،يُعِ ـ ّد األبحــاث العلميــة واملســتقبلية ،ويســاهم يف صناعــة الوعــي وتعزيــزه
وإشــاعته مــن خــال إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عبــر تكنولوجيــا االتصــال ،إســهاماً منــه يف
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:
.1

األبحاث والدراسات:

حيــث يقــوم املركــز علــى إعــداد الدراســات واألبحــاث وفــق املنهجيــة العلميــة يف مجــاالت تخصــص

املركــز ،وهــي:
 الدراسات السياسية. الدراسات املتخصصة يف التيارات اإلسالمية والفكرية.الدراسات احلضارية والتنموية. دراسات الفكر اإلسالمي..2

االستشارات وقياس الرأي:

يســعى املركــز لتقــدمي االستشــارات واحللــول يف مجــاالت اهتمــام املركــز للجهــات الرســمية واألهليــة،
وذلــك مــن خــال قيــاس الــرأي العــام جتــاه القضايــا الفكريــة واألحــداث السياســية واالجتماعيــة،
بالتعــاون مــع كادر علمــي ُمحتــرف و ُمتعـ ِ ّـدد املهــارات.
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النشر:

يسهم املركز يف نشر الدراسات واألبحاث عبر وسائل النشر املتنوعة.

