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أثــار هبوط أسعار النفط على كبرى الدول النفطية

مقدمة
يف العشــرين مــن أبريل/نيســان هبطــت أســعار عقــود النفــط األمريكيــة املقــرر تســليمها 
يف مايــو/أاير املقبــل إىل أدىن مســتوى هلــا يف التاريــخ، متجــاوزة الصفــر، وذلــك ابلتــوازي 
مــع اخنفــاض مســاحات التخزيــن املتاحــة عامليــاً، بســبب وفــرة املعــروض النفطــي الــذي مل 
تعــد االقتصــادات العامليــة حباجــة إليــه؛ نتيجــة اإلغــاق شــبه الكامــل لكثــر مــن املطــارات 
واملوانــئ واملصانــع والشــركات، علــى إثــر جائحــة كــوروان الــي تضــرب العــامل، وقــد أدت 

تداعيــات ذلــك إىل تراجــع الطلــب العاملــي للنفــط إىل حنــو الثلــث.
ليســت جائحــة كــوروان هــي الســبب الوحيــد يف اخنفــاض أســعار النفــط، لكنهــا رمبــا 
الســبب األبــرز حاليــاً، إذ إن اخلافــات النفطيــة ليســت وليــدة اللحظــة، يف ظــل احلــرص 
األمريكي على احملافظة على صدارة الدول املنتجة للنفط، وهلذا سعت أمريكا للحيلولة 

دون إغــراق الســوق، والضغــط لتوقيــع اتفــاق أوبــك بلــس.
تعــد اتفاقيــة أوبــك بلــس إحــدى املداخــل اجلديــدة الــي متثــل خمرجــاً جزئيــاً مــن أزمــة 
هبــوط أســعار النفــط، الــي توصلــت إليهــا دول أوبــك مــع روســيا يف العاشــر مــن أبريــل/ 
نيســان اجلــاري، والــي تنــص علــى إجــراء ختفيضــات تبلــغ 9.7 مايــن برميــل يوميــاً يف 
شــهري مايــو/أاير ويونيو/حزيــران، مبــا يقــارب 10% مــن اإلنتــاج اليومــي، وبنــاء علــى 
ذلــك ســوف تقــوم كل مــن الســعودية وروســيا خبفــض اإلنتــاج مــن 11 مليــون برميــل يوميــاً 

إىل 8.5 مليــون برميــل.
يبحــث تقديــر املوقــف يف آاثر هبــوط أســعار النفــط يف ظــل كــوروان، وانعــكاس ذلــك 

علــى كــرى الــدول املصــدرة للنفــط، ومســتقبل اتفــاق أوبــك بلــس.
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سياق الخالف النفطي ومواقف األطراف 
تتجــدد حــروب أســعار النفــط بــن حــن وآخــر، نتيجــة ســعي كــرى الــدول املنتجــة 
للنفــط إىل زايدة حصتهــا يف الســوق، وزايدة العائــدات الــي جتنيهــا تلــك الــدول مــن 
أســعار النفــط، إضافــة إىل جائحــة كــوروان وتداعياهتــا الــي تعتــر أهــم أســاب اخنفــاض 
أســعار النفــط، ويعــد آخــر اتفــاق قبــل أوبــك بلــس توصلــت إليــه دول األوبــك مــع روســيا 
يتعلــق خبفــض اإلنتــاج يف 2016، ويف 2014 مت التوصــل إىل اتفــاق يقضــي خبفــض 

اإلنتــاج لــدى حــدوث أي تراجــع يف األســعار.
الموقف األمريكي

 يف عــام 2018 دخلــت أمريــكا علــى اخلــط كأكــر مصــدر للنفــط، وال تــزال حتتــل 
املرتبــة األوىل إىل اليــوم )13 مليــون برميــل يوميــاً(. ويعــد النفــط الصخــري املتضــرر األول 
مــن أي عمليــة اخنفــاض يف أســعار النفــط، نظــراً لتكلفــة اســتخراجه العامليــة، ووصــول 
أســعار النفــط إىل أقــل مــن 20 دوالراً يــؤرق شــركات النفــط الصخــري األمريكيــة، ألهنــا 
حتملــت قــدراً كبــراً مــن الديــون مقابــل اإلنتــاج، ومــن مث ال ميكــن هبــذا الســعر تغطيــة 
النفقــات الــي تقــوم هبــا هــذه الشــركات، كمــا أنــه ال ميكــن حتقيــق مكاســب جديــدة إذا 
وصــل الســعر إىل أقــل مــن 35 دوالراً أمريكيــاً للرميــل، حســب صحيفــة »فايننشــال 

اتميــز« الريطانيــة.
للضغــوط  ونتيجــة  العاملــي،  اإلنتــاج  زايدة  دون  احليلولــة  إىل  واشــنطن  تســعى  وهلــذا 
األمريكيــة مت توقيــع االتفــاق. وحرصــاً علــى جناحــه حتملــت أمريــكا حصــة املكســيك 
مــن التخفيــض، حيــث رفضــت املكســيك مقــرح ختفيــض إنتاجهــا مبقــدار أربعمئــة ألــف 
برميــل يف اليــوم، ووافقــت علــى خفضــه مبقــدار مئــة ألــف برميــل فقــط، وقبلــت أمريــكا 
ختفيــض حصتهــا لتعويــض رفــض املكســيك، وحتــدث عــدد مــن املصــادر عــن جهــود 
كبــرة قــام هبــا الرئيــس األمريكــي للتوصــل إىل حــل لألزمــة حفاظــاً علــى مصــاحل شــركات 
النفــط الصخــري األمريكيــة مــن االهنيــار، وهــذا مــا يؤكــد بقــاء الــدور األمريكــي يف إدارة 
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االقتصــاد العاملــي، وســعيه لتحقيــق أكــر نســبة مــن املصــاحل خلدمــة االقتصــاد النفطــي 
األمريكــي.

الموقف السعودي
ســعت الســعودية، منــذ وقــت مبكــر، مــن أجــل التوصــل إىل اتفــاق بــن منظمــة أوبــك 
وروســيا خلفــض اإلنتــاج مــن أجــل احملافظــة علــى اســتقرار الســوق النفطيــة، بنــاء علــى 
االتفاقيات السابقة مع روسيا، يف حن ترى روسيا أن خفض اإلنتاج إىل أقل من 11 
مليــون برميــل يرفــع األســعار، واملســتفيد األكــر مــن ذلــك هــي أمريــكا الــي ســتضاعف 
مــن إنتاجهــا، خصوصــاً أهنــا غــر موجــودة يف اتفاقيــات خفــض اإلنتــاج، وهلــذا تشــعر 
روســيا أن تراجــع أســعار النفــط ســيؤدي إىل الضغــط علــى األمريكيــن الذيــن زادوا مــن 

إنتــاج النفــط الصخــري.
مل تســتطع الســعودية يف بدايــة األزمــة التوصــل إىل حــل، ممــا أاتح لــكل الــدول املنتجــة 
للنفــط رفــع إنتاجهــا وإغــراق الســوق، ومــن ضمنهــم الســعودية، الــي أعلنــت رفــع إنتاجهــا 
مــن 10 مايــن برميــل إىل 13 مليــون برميــل، وهــو مــا تســبب، مــع املوقــف الروســي 

املقابــل، يف إغــراق الســوق واخنفــاض األســعار إىل حنــو غــر مســبوق.
تعــد الســعودية اتفــاق أوبــك بلــس انتصــاراً لسياســتها النفطيــة، وقــد رأت صحيفــة 
»الــرايض« الســعودية أن االتفــاق »يعتــر جناحــاً لسياســة اململكــة النفطيــة، ولكنــه أيضــاً 
جنــاح ســعودي متعــدد األصعــدة«، مشــيدة بــدور امللــك ســلمان يف التشــاور مــع الرئيــس 
األمريكــي دوانلــد ترامــب والرئيــس الروســي فادميــر بوتــن، »وتذليــل كل املصاعــب 
الدافــع األكــر لصنــع إجنــاز جديــر  فــكان ذلــك مبثابــة  الــدويل،  للرجــوع إىل اإلمجــاع 

ابلــدول الــي تقــود طاقــة العــامل«.
الموقف الروسي 

تعــاين روســيا مــن العقــوابت األمريكيــة املفروضــة علــى الشــركات املســامهة يف بنــاء خــط 
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أنبــوب الغــاز الروســي »نــورد ســرمي 2«، الــذي يعــد أحــد حمــاور احلــرب االقتصاديــة بــن 
أمريــكا وأورواب، ويعــزز مــن النفــوذ الروســي يف أورواب واعتمادهــا علــى الغــاز، وهلــذا فــإن 

احلــرب االقتصاديــة األمريكيــة الروســية ليســت وليــدة اللحظــة.
تــرى روســيا أن أمريــكا هــي املســتفيد األول مــن خفــض اإلنتــاج، وأهنــا غــر موجــودة 
يف االتفاقيــة األخــرة وال يشــملها قــرار اخلفــض األخــر، وهلــذا مانعــت كثــراً مــن التوصــل 
إىل اتفــاق بشــأن خفــض اإلنتــاج، ورداً علــى اإلعــان الســعودي الســابق برفــع اإلنتــاج 
قــال وزيــر الطاقــة الروســي ألكســندر نوفــاك: »إن موســكو قــد تعــزز اإلنتــاج علــى املــدى 
القصــر مبقــدار مئــي ألــف إىل ثامثئــة ألــف برميــل يوميــاً، مــع إمكانيــة رفعــه إىل مخســمئة 

ألــف مســتقبًا«. 
يعــد اتفــاق أوبــك بلــس خمرجــاً مائمــاً لروســيا الــي تعــاين مــن جــزء مــن االســتثمارات 
غــر املباشــرة وال ميكنهــا حتمــل اهنيــار أســعار النفــط، كمــا تعــاين مــن عقــوابت أمريكيــة 

مفروضــة عليهــا منــذ مــدة.
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تأثيرات الخالف النفطي في ظل كورونا
أدت جائحــة كــوروان الــي تضــرب العــامل إىل عــدد مــن اآلاثر علــى كل املســتوايت؛ 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية، وفاقــم مــن املعــاانة تراجــع الطلــب العاملــي علــى 
النفــط، وهــو مــا أدى إىل اخنفــاض أســعار النفــط وأتثــر ذلــك بشــكل مباشــر علــى الــدول 
النفطيــة، وحبســب تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي الصــادر عــن صنــدوق النقــد الــدويل 
يف 14 أبريل/نيســان فــإن االقتصــاد العاملــي يشــهد أعمــق ركــود منــذ قــرن، وانكمــاش 
يبلــغ 3.1% هــذا  االقتصــادات يف منطقــة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى مبتوســط 
العام، وأقر التقرير بصعوبة وضع توّقعات دقيقة يف ظل تطور اجلائحة بشــكل مســتمر.

تأثيره في االقتصاد األمريكي 
تعــد أمريــكا رمبــا املتضــرر األول عامليــاً مــن اخنفــاض أســعار النفــط، فبعــد أن وصــل ســعر 
اخلــام إىل 63.27 دوالراً للرميــل يف يناير/كانــون الثــاين بدايــة العــام احلــايل، تراجــع اخلــام 
األمريكــي إىل 71% مــن قيمتــه، واخنفــض إىل 17.33 دوالراً للرميــل، وهــو مــا تطلــب 
لــدى دول أوبــك حملاولــة التوصــل إىل حــل لتخفيــض  تدخــل الدبلوماســية األمريكيــة 
اإلنتــاج، ومــع إعــان الســعودية وروســيا التوصــل إىل تفامهــات مشــركة بشــأن اإلنتــاج 
النفطــي ارتفــع ســعر النفــط اخلــام إىل 28.34 دوالراً للرميــل يف 3 أبريــل/ نيســان، وقــد 
ســجل تراجعــاً جديــداً بنســبة 8% مــرة أخــرى يــوم اجلمعــة 17 أبريل/نيســان، ليصــل إىل 

أدىن مســتوى لــه يف 18 عامــاً عنــد 18.27 دوالراً للرميــل.
ويف العشــرين مــن أبريل/نيســان اخنفضــت العقــود اآلجلــة خلــام غــرب تكســاس املقــرر 
تســليمها خــال مايــو/أاير، والــي تنتهــي يــوم الثــااثء، أبكثــر مــن 100% إىل -37.63 
دوالراً للرميــل، ألســباب عــدة، علــى رأســها االخنفــاض الشــديد يف الطلــب العاملــي، 
واقــراب التخزيــن األمريكــي مــن االمتــاء، مــع ســعي املتعاملــن للتخلــص مــن خمزوهنــم، 
وقد قفز ســعر برميل النفط األمريكي يف التعامات اآلســيوية إىل ما فوق الصفر صباح 

اليــوم الثــااثء 21 أبريل/نيســان 2020، ومــن املتوقــع أن يتحســن الســعر فيمــا بعــد.
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يعــد النفــط الصخــري األمريكــي املتضــرر األول مــن اخنفــاض ســعر النفــط. ووصــوُل 
أســعار النفــط إىل أقــل مــن 20 دوالراً يــؤرق شــركات النفــط األمريكيــة، ألهنــا حتملــت 
قــدراً كبــراً مــن الديــون نتيجــة مشــاريع احلفــر وتكاليــف اإلنتــاج، وعــدم قــدرة هــذا الســعر 
علــى تغطيــة نفقــات الشــركات. وقــدَّرت الشــركة النروجييــة املتخصصــة يف استشــارات 
الطاقــة »ريســتاد إنرجــي« أن 140 منتجــاً للنفــط يف أمريــكا قــد يتقدمــون بطلــب إفــاس 
يف حــال اســتمرت أســعار النفــط يف حــدود 20 دوالراً للرميــل يف عــام 2020، وهــذا 

مــا يفســر تلــك التهديــدات األمريكيــة الــي تناولــت أطــراف األزمــة النفطيــة.
تأثيره في االقتصاد الروسي 

تداعيــات كــوروان هــي األخــرى ضاعفــت مــن املعــاانة الروســية، فقــد قــال وزيــر املاليــة 
الروســي أنطــون ســيليانوف: »إن إيــرادات ميزانيــة روســيا مــن مبيعــات النفــط والغــاز 
ســتقل ثاثــة تريليــوانت روبــل )39 مليــار دوالر( عــن املتوقــع هلــذا العــام بســبب اخنفــاض 
أســعار اخلــام«، وقــد هــوى الروبــل الروســي إىل أدىن مســتوى يف أربــع ســنوات، وابتــت 

عــدة شــركات طــران روســية علــى حافــة اإلفــاس بســبب تداعيــات فــروس كــوروان.
تأثيراته في السعودية والدول المعتمدة على النفط 

اخنفاض أســعار النفط اخلام إىل أقل من 25 دوالراً لرميل برنت هدد بشــكل مباشــر 
تلــك الــدول الــي تعتمــد بشــكل كبــر علــى الصــادرات النفطيــة، وحتتــاج إىل أســعار نفــط 
بــن 60 و85 دوالراً، ورمبــا أكثــر، لتحقيــق التــوازن يف ميزانيتهــا لعــام2020، واخنفــاض 
أســعار النفــط يــؤدي إىل تضــرر احتياطــات تلــك الــدول، وخاصــة دول جملــس التعــاون 

اخلليجي.
إزاء هــذه التداعيــات اختــذت دول عديــدة إجــراءات جــادة للحــد مــن أثــر اخنفــاض 
أســعار النفــط، ومنهــا حكومــة اململكــة العربيــة الســعودية الــي أقــرت، يف وقــت ســابق، 
خفضــاً جزئيــاً يف موازنتهــا يف بعــض البنــود ذات األثــر األقــل اجتماعيــاً واقتصــادايً، وقــد 
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بلــغ حجــم اخلفــض اجلزئــي يف تلــك البنــود مــا يقــارب 50 مليــار رايل، أي مــا ميثــل أقــل 
مــن 5% مــن إمجــايل النفقــات املعتمــدة يف ميزانيــة عــام 2020م، وهــذه اإلجــراءات الــي 
وضعــت رمبــا ال ترقــى إىل حجــم العجــز املتوقــع، أضــف إىل ذلــك أن هــذا اهلبــوط يؤثــر 
يف سياســة التــوزان املــايل الــي أطلقتهــا حكومــة اململكــة العربيــة الســعودية، وتعــدى حــى 
الرؤيــة املتشــائمة الــي مت افراضهــا وهــي 45 دوالراً للرميــل، وهــذه التحــدايت ســتؤثر 
أتثــراً مباشــراً يف رؤيــة 2030، كمــا ســتؤثر يف ميزانيــة هــذا العــام، والســعودية حتتــاج 
إىل ســعر 80 دوالراً للرميــل لضبــط العجــز يف ميزانيــة 2020 الســنوية، حســب تقريــر 

صنــدوق النقــد.
تعــد ديب املتضــررة األوىل مقارنــة ببقيــة دول جملــس التعــاون، حســب تقريــر صحيفــة 
»بلومبــرغ« األمريكيــة، الســبت 11 أبريل/نيســان 2020، وقــال التقريــر إن املؤشــر 
العــام لســوق ديب املــايل اخنفــض بنســبة 26% منــذ اهنيــار األســهم العامليــة، بدايــة مــارس/

آذار، ويف الوقــت الــذي تعتمــد فيــه ديب علــى قطاعــات اقتصاديــة أخــرى غــر النفــط، 
كالســياحة والتجــارة وغرهــا، فإهنــا هــي األخــرى تضــررت بشــكل كبــر.

يعــد العــراق اثين أكــر منتــج يف أوبــك بعــد الســعودية، وهلــذا كانــت أتثــرات اخنفــاض 
النفــط عليــه كبــرة، وحبســب املتحــدث الرمســي لوكالــة الطاقــة الدوليــة »فاتــح  أســعار 
فــإن العــراق هــو احللقــة األضعــف يف ظــل احلــرب النفطيــة، حيــث تشــكل  بــرول«، 
ســيواجه ضغوطــاً  أنــه  يعــي  مــا  وهــو  إيراداتــه،  مــن  مــن %90  أكثــر  نفطــه  عائــدات 
اقتصاديــة هائلــة، حيــث ســيؤدي ذلــك إىل اخنفــاض صــايف دخــل العــراق بنســبة 65% يف 

2020، مقارنــة ابلعــام املاضــي، مســبباً عجــزاً شــهرايً قــدره 4 مليــارات دوالر.
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مستقبل معدالت النمو للدول النفطية بعد االتفاق 
بنــاء علــى املعطيــات الســابقة فــإن اخنفــاض أســعار النفــط الــذي يضــرب الســوق العامليــة 
جيــر البلــدان املنتجــة للنفــط، وخاصــة تلــك املعتمــدة عليــه بشــكل رئيســي، إىل أزمــة 
لــن يســهم إال  حقيقيــة، ومــع اســتمرار جائحــة كــوروان فحــى اتفــاق خفــض اإلنتــاج 
مبــا يقــارب نســبة 33% مــن احلــل، وذلــك ألن تراجــع الطلــب تعــدى نســبة %30، 
والتخفيض األويل يشــمل 10%، ومع اســتمرار اجلائحة فإنه من املتوقع أن يزداد تراجع 
الطلــب، وذلــك ســيؤدي إىل زايدة يف هبــوط الســعر، وقــد تعــود األزمــة إىل بدايتهــا، ومــن 
الصعوبــة معرفــة مــن ســيكون الرابــح أكثــر يف معركــة حــرب أســعار النفــط، وخاصــة بــن 
الــدول الثــاث )الســعودية وأمريــكا وروســيا(، وإن كانــت تكلفــة اإلنتــاج يف الســعودية 
أقــل منهــا يف أمريــكا وروســيا، ولكــن يبقــى مــن ســيصمد أكثــر هــو الرابــح، خصوصــاً مــع 

اســتمرار تداعيــات جائحــة كــوروان، وعــدم قــدرة نســبة 10% علــى حــل األزمــة.
حتتــاج روســيا إىل مــا يقــارب 50 دوالراً للرميــل للحفــاظ علــى ميزانيتهــا، نظــراً حملدوديــة 
االقــراض نتيجــة العقــوابت املفروضــة عليهــا، يف حــن حتتــاج أمريــكا إىل ســعر أكثــر 
مــن 35 دوالراً للرميــل، ومــن مث فــإن اســتمرار تــدين الطلــب واخنفــاض األســعار ســيؤثر 
بشــكل واضــح علــى الشــركات النفطيــة يف أمريــكا، أمــا دول الشــرق األوســط ومشــال 
إفريقيــا فتحتــاج إىل أســعار تــراوح مــا بــن 60 و85 دوالراً، وحتتــاج نيجــراي إىل ســعر 
144 دوالراً لتحقيــق تــوازن ميزانيتهــا هلــذا العــام، وحتتــاج الــدول غــر األعضــاء يف أوبــك، 

مثــل املكســيك وكازاخســتان، إىل متوســط 49 دوالراً و58 دوالراً.
إضافــة إىل ذلــك، ووفقــاً ملعهــد التمويــل الــدويل، فإنــه مــن املتوقــع أن تشــهد بلــدان 
الشــرق األوســط اخنفاضــاً يف معــدالت النمــو لعــام 2020، وتشــر هــذه التقديــرات 
إىل أن معــدل النمــو يف الســعودية ســيبلغ 0.7% هلــذا العــام، ويف الكويــت 0.8%، ويف 
اإلمــارات 0.6%، ومــن املتوقــع كذلــك أن ينكمــش االقتصــاد العراقــي بنســبة %0.3، 
واإليــراين بنســبة 8.4% هــذا العــام، ووفقــاً للمعهــد إذا بلــغ متوســط أســعار النفــط 40 
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دوالراً للرميــل لعــام 2020، فقــد تشــهد تســع دول مــن بلــدان الشــرق األوســط ومشــال 
إفريقيــا املصــدرة للنفــط اخنفاضــاً يف أرابح املنتجــات اهليدروكربونيــة جمموعــه 192 مليــار 
دوالر، مــع زايدة آتكل االحتياطــات النقديــة والديــون اخلارجيــة والتأثــر علــى ميزانيــات 

2020 هلــذه الــدول.
الخاتمة

ال تــزال جائحــة كــوروان تضــرب العــامل، وال تــزال تداعياهتــا تتطــور يومــاً بعــد اآلخــر، ورمبــا 
مــن الصعوبــة حتديــد مآالهتــا، لكــن يف ظــل املعطيــات احلاليــة فإهنــا مســتمرة يف التأثــر يف 
النشــاط االقتصــادي عمومــاً ويف ســوق النفــط بوجــه اخلصــوص، ويعــد اتفــاق أوبــك بلــس 
مدخــًا علــى األقــل لتثبيــت أســعار النفــط، خصوصــاً إذا دخــل حيــز التنفيــذ مــن بدايــة 
الشــهر املقبــل، مــع عــدم اســتطاعته- يف األرجــح- العــودة ابألســعار إىل مــا قبــل جائحــة 
كــوروان، ألن ذلــك رهــن بعــودة االســتقرار العاملــي، واخلــروج مــن حالــة الركــود الــي ســببتها 
اجلائحــة، مــع احتمــاالت جتــدد اخلافــات النفطيــة، خصوصــاً إذا اســتمر تضــرر النفــط 
الصخــري األمريكــي، وألن ختفيــض اإلنتــاج إىل نســبة 10% ال يعــي حــل األزمــة كامــًا.



مرك��ز م�ص��تقل غ��ر ربح��ي، ُيِع��ّد الأبح��اث العلمي��ة وامل�ص��تقبلية، وي�ص��اهم يف �صناع��ة الوع��ي 
وتعزي��زه واإ�ص��اعته م��ن خ��ال اإقام��ة الفعالي��ات والن��دوات ون�ص��رها ع��ر تكنولوجي��ا الت�صال، اإ�ص��هامًا 

من��ه يف �صناع��ة الوع��ي وتعزي��زه واإث��راء التفك��ر املبن��ي عل��ى منه��ج علم��ي �ص��ليم

الر�صالة
امل�صاهمة يف رفع م�صتوى الوعي الفكري، وتنمية التفكر ال�صرتاتيجي يف املجتمعات العربية

الأهداف
-  الإ�صهام يف ن�صر الوعي الثقايف.

-  قيا�س الراأي العام اإقليميًا ودوليًا جتاه ق�صايا حمددة.

-  التاأ�صيل العلمي للق�صايا ال�صيا�صية امل�صتجدة.

-  مواكب��ة املتغ��رات العاملي��ة والعربي��ة، م��ن خ��ال اإع��داد الأبح��اث وتق��دمي ال�صت�ص��ارات.

الو�ص��ائل
-  اإعداد الدرا�صات والأبحاث وال�صت�صارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التوا�صل والتن�صيق مع املراكز واملوؤ�ص�صات البحثية العربية والعاملية.

-  تن��اول ق�صاي��ا التي��ارات الفكري��ة املتنوع��ة مب��ا يوؤ�ص��ل ل�صروريات التعاي���س ال�ص��لمي، وامل�ص��اركة 
الفاعلة.

-  اإقامة املوؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�س.

-  رعاية ال�صباب الباحثني املتميزين. 



جمالت العمل
تتنوع جمالت العمل يف املركز وت�صمل ما يلي:

الأبحاث والدرا�صات:   .1

حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى اإع��داد الدرا�ص��ات والأبحاث وف��ق املنهجية العلمي��ة يف جمالت تخ�ص�س 
املركز، وهي:

- الدرا�صات ال�صيا�صية.

- الدرا�صات املتخ�ص�صة يف التيارات الإ�صامية والفكرية.

-الدرا�صات احل�صارية والتنموية.

- درا�صات الفكر الإ�صامي.

ال�صت�صارات وقيا�س الراأي:  .2

ي�ص��عى املرك��ز لتق��دمي ال�صت�ص��ارات واحلل��ول يف جم��الت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�ص��مية 
والأهلية، وذلك من خال قيا�س الراأي العام جتاه الق�صايا الفكرية والأحداث ال�صيا�صية والجتماعية، 

د املهارات.   بالتع��اون م��ع كادر علم��ي حُم��رتف وُمتع��ِدّ

الن�صر:   .3

ي�صهم املركز يف ن�صر الدرا�صات والأبحاث عر و�صائل الن�صر املتنوعة.

ع�صوية املركز يف املنظمات العاملية:




