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تقدير موقف أبعاد الصراع األذربيجاني األرميني على إقليم »ناغورنو كاراباخ«

مقدمة
يشــهد إقليــم )انغورنــو كاراابخ( يف أذربيجــان مواجهــات عســكرية منــذ 27 ســبتمرب/

أيلــول 2020 مــع القــوات االنفصاليــة واألرمينيــة، يف جولــة صــراع تعــد األشــد واألطــول 
منــذ توقيــع اتفــاق هدنــة بــن الدولتــن عــام 1994. وقــد تبادلــت دولتــا أذربيجــان وأرمينيا 
االهتامــات بقصــف املدنيــن، وجتنيــد املقاتلــن مــن خــارج دولتيهمــا علــى أســاس عرقــي. 
وهــددت املواجهــات بتوســع رقعتهــا إىل حــرب إقليميــة ولــو ابلوكالــة، خصوصــاً بعــد دعــم 
تركيــا القــوي ألذربيجــان يف حقهــا بتحريــر أرضهــا، وحماولــة أرمينيــا اســتغالل موقــف تركيــا 
جلــر دول إقليميــة إىل الصــراع ومســاندهتا بذريعــة وضــع حــد للنفــوذ الرتكــي يف منطقــة 

القوقاز.
احملتلــة، حمدثــة  مناطقهــا  بعــض  تســتعيد  أن  اجلولــة  هــذه  أذربيجــان يف  اســتطاعت 
مفاجــأة يف موازيــن القــوى والتكتيــكات العســكرية، وخاصــة فعاليــة الطــران املســر الــذي 

حصلــت عليــه مــن تركيــا.
أرميــي  هجــوم  إحبــاط  أذربيجــان  أعلنــت   2020 األول  أكتوبر/تشــرين   7 ويف 
ابلصواريــخ اســتهدف خــط أانبيــب النفــط األذربيجــاين عــرب جورجيــا إىل تركيــا ومنهــا إىل 

أورواب، الــذي يبعــد حنــو 50 كــم مــن جبهــة املواجهــة.
اتســمت املواقــف الدوليــة ابلدعــوة إىل وقــف احلــرب واللجــوء للحــوار، وبــدت مواقــف 

بعــض الــدول، ويف طليعتهــا روســيا، مغايــرة ملــا اعتــادت عليــه أرمينيــا علــى األقــل.
يبحث تقدير املوقف يف أبعاد الصراع األذري األرميي على إقليم )انغورنو كاراابخ(، 

ويستشرف سيناريوهات مستقبله.
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خلفية عامة عن اإلقليم وخصائصه 
يقــع إقليــم )انغورنــو كاراابخ( داخــل األراضــي األذربيجانيــة، وتبلــغ مســاحته حنــو 
4800 كم2، ويقدر عدد سكانه بنحو 150 ألفاً، ويتكون من مخس حمافظات، إال 
أن أغلب سكانه من األرمن وأقلية أذربيجانية. وقد تسبب إعالن اإلقليم ذي األغلبية 
األرمينيــة، عــام 1991، االنفصــال عــن أذربيجــان عقــب اهنيــار االحتــاد الســوفيييت، يف 
انــدالع الصــراع، وقــد اهتمــت أذربيجــان أرمينيــا بدعــم االنفصاليــن. وأدَّت املواجهــات 
يف مايــو/أاير 1992 إىل احتــالل أجــزاء أخــرى مــن أذربيجــان، منهــا ممــّر التشــن الــذي 

يُعــد حلقــة الوصــل الوحيــدة بــن كاراابخ وأرمينيــا. 
تضاريــس اإلقليــم أغلبهــا جبليــة، وفيــه أهنــار تســتغل يف إنتــاج الكهــرابء والــري، ومــوارد 
اإلقليــم االقتصاديــة حمــدودة، ويرتكــز النشــاط االقتصــادي علــى الزراعــة وتربيــة املاشــية 

وبعــض الصناعــات الغذائيــة، ومــن احملاصيــل املشــهورة احلبــوب والقطــن والتبــغ.
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أبعاد الصراع
متعــددة  )انغورنــو كاراابخ(  إقليــم  علــى  األرميــي  األذربيجــاين  الصــراع  دوافــع  تعــد 
ومركبــة، تتداخــل فيهــا األبعــاد احملليــة والثنائيــة ابإلقليميــة، وحتفــز الصــراع اثرات اترخييــة 

واالقتصاديــة. اجليوسياســية  اجلغرافيــا  وتعقيــدات 
البعــد التاريخــي: للصــراع بــن األرمــن واألتــراك، الــذي يعتــرب األذربيجانيــن منهــم، 
التقــدم  أذربيجــان  الرتكــي كفاعــل يف حتقيــق  الــدور  اســتحضار  أرمينيــا  تتعمــد  حيــث 
العســكري علــى األرض، وتســتدعي اخلصومــات التارخييــة يف حماولــة جلــر دول أخــرى 

للتدخــل مباشــرة، وأبــرز تلــك الــدول روســيا.
البعد الجغرافي: فأرمينيا حتتل، إضافة إىل إقليم )انغورنو كاراابخ(، مخس حمافظات 
أخرى غريب أذربيجان، منذ أكتوبر/تشرين األول 1993، إضافة إىل أجزاء واسعة من 
حمافظــيت )آغــدام( و)فضــويل(، وتشــكل األراضــي احملتلــة حنــو 20 ابملئــة مــن أذربيجــان، 
وهــو الوضــع الــذي مــا يــزال قائمــاً إىل اليــوم بعــد التوقيــع علــى اتفــاق هــّش لوقــف إطــالق 

النار يف مايو/أاير 1994.
البعــد االقتصــادي: يعــد أحــد األســباب الرئيســية، فمــن انحيــة تعمــل أذربيجــان علــى 
زايدة مواردهــا املاليــة واســتغالل ثرواهتــا، ومــن انحيــة أخــرى حتــاول األطــراف اإلقليميــة 
هتديــد أانبيــب النفــط املمتــدة إىل تركيــا، الــيت حتــاول تقليــل اعتمادهــا علــى الغــاز الروســي 
واإليــراين وتنويــع خياراهتــا مبــا ينعكــس إجيــاابً علــى تقويــة قرارهــا السياســي، كمــا أهنــا حتــاول 

أن متــر مصــادر الطاقــة إىل أورواب عــرب أراضيهــا ومياههــا.
البعــد الجيوسياســي: تعمــل إيــران وروســيا ودول أورواب علــى وضــع العراقيــل أمــام 
توجهــات تركيــا إىل إعــادة تقويــة عالقاهتــا مــع دول القوقــاز؛ حــى ال يتوســع نفــوذ تركيــا.
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المواقف الدولية من الصراع
املواقــف الدوليــة تقــر يف جمملهــا حبــق أذربيجــان إبقليــم )انغورنــو كاراابخ( املنســجم مــع 
احلــدود اجلغرافيــة هلــا مــع أرمينيــا والقوانــن الدوليــة، ورغــم ذلــك فــإن بعــض الــدول تبــي 
مواقفهــا وفــق عوامــل وحســاابت سياســية واقتصاديــة أخــرى، متوجســة مــن اســتفادة تركيــا 
مــن انتصــار أذربيجــان يف تقويــة تواصلهــا مــع دول القوقــاز الــيت تربطهــا معهــا ثقافــة وعــرق 
مشــرتك، ومــن مث متــدد النفــوذ الرتكــي واســتفادته مــن مــوارد جديــدة يف حميــط وســاحات 

تلــك الــدول، وأبرزهــا إيــران وروســيا وفرنســا. 
هبــدف  عــام 1992  أُنشــئت  قــد   )OSCE Minsk( مينســك  مجموعــة  وكانــت 
التوصــل إىل تســوية ســلمية للنــزاع بــن أذربيجــان وأرمينيــا حــول إقليــم )انغورنــو كاراابخ(؛ 
مــن ِقبــل مؤمتــر األمــن والتعــاون يف أورواب )CSCE( الــذي ُغــرِّ امســه فيمــا بعــد إىل منظمــة 
األمــن والتعــاون يف أورواب )OSCE(، لكــن اجملموعــة فشــلت يف حتقيــق هــدف أتسيســها. 
وتــرتأس اجملموعــة علــى حنــو مشــرتك كل مــن روســيا وفرنســا والــوالايت املتحــدة، يف حــن 
تضــم يف عضويتهــا تركيــا وفنلنــدا وأملانيــا وبيالروســيا وهولنــدا والســويد والربتغــال وإيطاليــا، 

ابإلضافــة إىل أرمينيــا وأذربيجــان.
وســبق لمنظمــة التعــاون اإلســامي )تضــم 57 دولــة، ومقرهــا مدينــة جــدة الســعودية( 
أن أعلنــت رفضهــا لالنتخــاابت الــيت أجريــت يف إقليــم )انغورنــو كاراابخ( األذري، يف 

31 مــارس/آذار 2020؛ ألن أرمينيــا حتتلــه.

تركيا
منــذ اليــوم األول للمواجهــات العســكرية أعلنــت تركيــا صراحــة وقوفهــا مــع أذربيجــان 
مســاندة  إمكاانهتــا يف  وضــع كل  معلنــة  األرميــي،  االحتــالل  مــن  أراضيهــا  حتريــر  يف 
أذربيجــان، لكوهنــم ينتســبون إىل عــرق واحــد، وهــم مــن مث شــعب واحــد. وقــد جــاء 
موقــف املعارضــة وكثــر مــن الشــعب مســانداً ملوقــف حكومتــه، ونظمــت بعــض املنظمــات 

مســرات وأنشــطة مناصــرة إلخواهنــم األذر.
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وضعــت تركيــا كل ثقلهــا السياســي واللوجســيت يف تعزيــز موقــف أذربيجــان، وقــد بــرزت 
يف هــذه احلــرب قــدرات الطــران الرتكــي املســر )برقــدار( يف تدمــر األهــداف واملعــدات 
العســكرية األرمينيــة، مدعومــة مبقاطــع الفيديوهــات الــيت كشــفت حجــم اخلســائر الــيت 

تعرضــت هلــا القــوات األرمينيــة وأضعفــت موقفهــا.
ولوحــظ تصــدر وزارة الدفــاع الرتكيــة لتغطيــة أخبــار املواجهــات العســكرية نقــاًل عــن 
مصادر أذربيجانية، يف إشارة إىل مدى اهتمام تركيا بنتائج الصراع ودعمها ألذربيجان.

وقد أجرى وزير اخلارجية الرتكي مولود جاووش أوغلو زايرة إىل العاصمة األذربيجانية 
)6 أكتوبر/تشرين األول 2020( لتأكيد دعم بالده ألذربيجان.

من جانبه جدد الناطق ابسم الرائسة الرتكية مطالب رئيس أذربيجان، إهلام علييف، 
أبن علــى اجملتمــع الــدويل وضــع جــدول زمــي النســحاب القــوات األرمينيــة مــن األراضــي 

احملتلة.

روسيا
منــذ انــدالع احلــرب تركــز املوقــف الروســي علــى دعــوة طــريف الصــراع إىل وقــف إطــالق 
النــار واعتمــاد التفــاوض، وعلــى الرغــم مــن أن روســيا تعــد احلليــف الرئيــس ألرمينيــا، 
وهلــا قاعــدة عســكرية يف أرمينيــا، فــإن املوقــف الروســي جــاء مغايــراً ملــا اعتادتــه أرمينيــا، 
الــيت حرصــت منــذ بدايــة هــذه اجلولــة مــن الصــراع علــى اســتدعاء التدخــل الروســي، يف 
حــن أكــد الرئيــس الروســي فالدميــر بوتــن )7 أكتوبر/تشــرين األول 2020( أن بــالده 
مســتعدة للوفــاء ابلتزاماهتــا أمــام أرمينيــا كحليــف، إال أن األعمــال القتاليــة ال جتــري علــى 

أراضيهــا. جــاء ذلــك يف اتصــال أجــراه معــه رئيــس أذربيجــان، إهلــام علييــف.
ويُقــرأ املوقــف الروســي علــى أنــه رد فعــل علــى تطــور عالقــة أرمينيــا مــع الــوالايت 
املتحــدة األمريكيــة وبعــض الــدول األوروبيــة، وانشــغال روســيا يف أكثــر مــن ســاحة صــراع، 

ورمبــا تفضيلهــا اســتمرار التفاهــم مــع األتــراك يف هــذه املرحلــة.
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إيران
تتعامــل إيــران مــع الصــراع األذربيجــاين األرميــي حــول إقليــم )انغورنــو كاراابخ( حبــذر 
وإدراك خلطورتــه علــى أمنهــا القومــي، بنــاء علــى بُعديــن مهمــن؛ األول داخلــي يتمثــل 
يربطهــم  الذيــن  اإليرانيــن  األرمــن واألذر  بــن  مــا  إىل  الصــراع  انتقــال  مــن  اخلشــية  يف 
عــرق مشــرتك مــع األذريــن واألتــراك، ويتمتــع أرمــن إيــران بنفــوذ رغــم حمدوديــة عددهــم، 
وابملقابــل تظاهــر أذر إيــران مســتنكرين موقــف بالدهــم مــن الصــراع األذربيجــاين األرميــي.

البعــد الثــاين هــو زايدة النفــوذ الرتكــي وتقويــة الروابــط العرقيــة علــى حســاب التباينــات 
املذهبيــة، حيــث يتبــع كثــر مــن األذر املذهــب الشــيعي.

وقــد أعلــن املتحــدث ابســم اخلارجيــة اإليرانيــة أن بــالده أعــدت مقرتحــاً حلــل األزمــة 
بــن أذربيجــان وأرمينيــا وتتشــاور معهمــا بشــأنه.

وجتدر اإلشــارة إىل أن النموذج السياســي األذربيجاين أقرب للنموذج الرتكي وخيتلف 
عــن النمــوذج اإليــراين )واليــة الفقيــه(، رغــم أن األغلبيــة يف أذربيجــان وإيــران تتبــع املذهــب 
الشــيعي، وهــو مــا يعــي أن منــوذج أذربيجــان السياســي ســيكون ملهمــاً للشــيعة علــى 

حســاب النمــوذج اإليــراين، ولــو مبســتوايت حمــددة.

الموقف الغربي
أييت يف طليعــة مواقــف الــدول الغربيــة موقــف فرنســا، الــيت هــي إحــدى دول جمموعــة 
أرمينيــا  علــى  الضغــط  أو  الصــراع،  حلــل  الضغــط  جتنبــت  أو  عجــزت  الــيت  مينســك، 
لالنســحاب مــن األراضــي األذربيجانيــة الــيت حتتلهــا. وينعكــس ســوء عالقــات فرنســا 
مــع تركيــا علــى موقــف األوىل مــن الصــراع، حيــث تنحــاز فرنســا ألرمينيــا علــى حســاب 
حقــوق أذربيجــان املعــرتف هبــا دوليــاً؛ فقــد قــال وزيــر اخلارجيــة الفرنســي جان-إيــف 
لــودراين، أمــام جلنــة الشــؤون اخلارجيــة يف اجلمعيــة الوطنيــة )الربملــان( خبصــوص النــزاع يف 
إقليــم انغورنــو كاراابخ: إن هنــاك »)...( تدخــاًل عســكرايً لرتكيــا، ممــا قــد يــؤدي إىل 

تدويــل الصــراع«.
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ودعــت فرنســا والــوالايت املتحــدة وروســيا، يف بيــان مشــرتك، إىل وقــف إطــالق النــار 
يف إقليــم انغورنــو كاراابخ املتنــازع عليــه بــن اجلانبــن األذربيجــاين واألرمــي يف أســرع وقــت 

ممكن.
الداخلــي  االنشــغال  حبالــة  متأثــر  وكأنــه  حمــدوداً  األمريكــي  املوقــف  بــدا  حــن  ويف 
ابنتخــاابت الرائســة، دعــا وزيــر خارجيــة أملانيــا، هايكــو مــاس، أذربيجــان إىل القبــول 

هبدنــة بعدمــا وافقــت أرمينيــا عليهــا.

الموقف العربي
مواقــف الــدول العربيــة حاولــت أن متســك العصــا مــن املنتصــف، فالســعودية أكــدت 
أهنــا تتابــع التطــورات بــن أرمينيــا وأذربيجــان بـــبالغ القلــق، حاثــة الطرفــن علــى وقــف 
إطــالق النــار وحــل النــزاع وفقــاً لقــرارات جملــس األمــن. وعلــى ذات الســياق جــاء املوقــف 
املصــري الــذي  حــث كل األطــراف علــى احلــوار مــن أجــل الوصــول إىل تســوية ابلطــرق 
الســلمية وفقــاً ملقــررات الشــرعية الدوليــة. أمــا قطــر فقــد أجــرى أمرهــا، متيــم بــن محــد آل 
اثين، اتصــاالت ابلرئيســن األذربيجــاين واألرميــي، ودعــا الطرفــن إىل »هتدئــة األوضــاع 
والعمــل علــى حــل اخلــالف بــن البلديــن عــرب احلــوار والطــرق الدبلوماســية، مبــا حيفــظ 

مصــاحل البلديــن والشــعبن«.
 مــن جهــة أخــرى بــدت مواقــف وســائل اإلعــالم العربيــة منقســمة يف هــذه اجلولــة وفقــاً 
لطبيعــة عالقــات دوهلــا مــع تركيــا، حيــث انعكســت ميوهلــا يف تغطيتهــا للصــراع وإبــراز 
املواقــف، فتبــى بعضهــا موقــف أرمينيــا واألخــرى أذربيجــان، أمــا أغلــب املواقــف الشــعبية 

)العربيــة( فقــد احنــازت إىل أذربيجــان.
حالــة الرتاجــع يف املواقــف العربيــة الرمسيــة جتــاه القضــااي العربيــة واإلســالمية قــد تنعكــس 
ســلباً مســتقباًل علــى مكانــة الــدول العربيــة، وضعــف مناصــرة الــدول والشــعوب اإلســالمية 

للقضــااي العربية. 
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السيناريوهات
يتضــح مــن خــالل الصــراع األذربيجــاين األرميــي مــدى التعقيــد فيــه، علــى املســتوى 
الثنائــي واإلقليمــي والــدويل، بســبب تقاطــع املصــاحل، وحمدوديــة اخليــارات يف هــذه اجلولــة، 
فيهمــا  تؤثــر  قــد  رئيســن  ســيناريوهن  الصــراع يف  مســتقبل  استشــراف  ميكــن  ولذلــك 

متغــرات فرعيــة.

السيناريو األول: استمرار الحرب 
يفــرتض هــذا الســيناريو اســتمرار احلــرب بــن أذربيجــان وأرمينيــا، حيــث حيــاول الطرفــان 
فــرض إرادهتمــا علــى األرض وتثبيــت مكتســباهتما، فمــن جهــة تســعى أذربيجــان إىل 
الــيت توفــرت هلــا خــالل  الدوليــة وفــارق اإلمــكاانت  حتريــر أرضهــا مدعومــة ابلشــرعية 
الفــرتة املاضيــة وأعطتهــا أفضليــة مقــدرة، ومــن جهــة أخــرى حتــاول أرمينيــا دفــع اجملتمــع 
الــدويل لتغيــر موقفــه مــن احتالهلــا لإلقليــم حبجــة متكــن املقيمــن فيهــا مــن متثيــل إقليمهــم 

واالعــرتاف بكياهنــم.
يدعــم هــذا الســيناريو العــداوات التارخييــة وحالــة التحشــيد العرقــي لطــريف الصــراع، 
األراضــي  داخــل  األرمينيــة  األغلبيــة  ذي  اإلقليــم  لوجــود  نظــراً  التســوية؛  وصعوبــة 
األذربيجانيــة، وكذلــك توقــع اســتمرار تركيــا يف دعــم خيــار أذربيجــان العســكري، وتوفرهــا 
الغطــاء السياســي واللوجســيت هبــدف حتقيــق مكاســب علــى األرض كخيــار إجبــاري، 
وفــرض تغيــر معــادالت التفــاوض مبــا حيافــظ علــى ســيادة أذربيجــان علــى أراضيهــا احملتلــة 

مــن قبــل أرمينيــا كخيــار آخــر.
يضعف هذا الســيناريو طول الصراع واســتحالة حســمه، وأن الصراع ونتائجه يف هذا 
املنطقــة ملصلحــة تركيــا، وهــو مــا يدفــع ابلــدول احمليطــة واملناوئــة للنفــوذ الرتكــي إىل حماولــة 
فــرض وقــف إطــالق النــار، ولــو بدعــم أرمينيــا سياســياً وحــى عســكرايً، ويف طليعــة هــذه 
الــدول روســيا وفرنســا واليــوانن وإيــران، وهــو مــا ينعكــس ســلباً علــى مســتقبل الصــراع، 

وينقلــه إىل حــرب ابلوكالــة.



11 w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

تقدير موقف أبعاد الصراع األذربيجاني األرميني على إقليم »ناغورنو كاراباخ«

السيناريو الثاني: التوصل إلى تهدئة
أذربيجــان ومــن  يتوقــع هــذا الســيناريو »املرجــح« أن تضطــر الدولتــان، وخصوصــاً 
ورائهــا تركيــا، إىل القبــول بوقــف إطــالق النــار يف مرحلــة الحقــة، بنــاء علــى أن هــذه 
املرحلــة قــد حققــت هدفهــا، مــن خــالل اســتعادهتا بعــض املناطــق احملتلــة ودفــع املواقــف 
الدوليــة للضغــط علــى أرمينيــا إلجيــاد تســوية عادلــة، وبــوادر ذلــك دعــوة رئيــس وزراء 

أرمينيــا لتقــدمي تنــازالت مشــرتكة.
ينطلــق هــذ الســيناريو مــن فرضيــة صعوبــة متكــن أذربيجــان مــن إهنــاء االحتــالل األرميــي 
ألراضيهــا خــالل العمليــات العســكرية الراهنــة، أو علــى املديــن القريــب واملتوســط، نظــراً 
لعــدة عوامــل، أبرزهــا اتســاع جغرافيــة األراضــي احملتلــة، الــيت تعــادل 20% مــن أراضــي 
الداعمــن  تعــدد  إىل  إضافــة  املناطــق،  تلــك  لوجودهــا يف  أرمينيــا  وتثبيــت  أذربيجــان، 
الدوليــن ألرمينيــا، وغيــاب الفــارق الكبــر يف اإلمكانيــات اللوجســتية الــيت ميكــن أن حتقــق 

مكاســب علــى األرض، يف مقابــل وجــود مقاومــة وتعبئــة رمسيــة وشــعبية أرمينيــة.



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:




