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املقدمة 
عل��ى اإث��ر هج��وم انتح��اري راح �شحيت��ه اأربع��ون قتي��اًل م��ن الق��وات الهندي��ة �ش��نت مقاتالت 
تابع��ة ل�ش��الح اجل��و الهن��دي، ي��وم الثالث��اء 26 فرباير/�ش��باط 2019، هجوم��ًا جوي��ًا عل��ى 
مع�ش��كر تدريب��ي يف باك�ش��تان قال��ت نيودله��ي اإن��ه كان ي��وؤوي م�ش��لحني مت�ش��ددين، وبعده بيوم 
اأعل��ن اجلي���ش الباك�ش��تاين اإ�ش��قاط طائرت��ني هنديت��ني كانت��ا ق��د اخرتقت��ا جماله��ا اجلوي يف 
اإقلي��م ك�ش��مري، وه��و م��ا اأدى اإىل توت��ِر العالق��ة بني اجلارتني من جديد، وتب��ادل اإطالق النار 

��ر حرب��ًا �ش��املة ب��ني البلدي��ن. باملدفعي��ة، واإغ��الق ع��دد م��ن املط��ارات، وكاد يفجِّ
اجلدي��ر بالذك��ر اأن ه��ذا التوت��ر مل يك��ن الأول ب��ني البلدي��ن؛ اإذ �ش��بقه ع��دد م��ن حمط��ات 

ال�ش��راع ال��ذي تع��د ك�ش��مري الق�شية الأ�شا�ش��ية فيه.

تكت�ش��ب ه��ذا الأزم��ة ب��ني البلدين اأهميتها من حتولت جيو�شيا�ش��ية مهمة، اأهمها التقارب 
القت�شادي الباك�شتاين ال�شيني مقابل دفء العالقات الهندية )الإ�شرائيلية(، ويعني ذلك 

بال�شرورة فتور العالقات الأمريكية الباك�شتانية.

يتناول تقدير املوقف اأ�شباب النزاع ودوافعه وحمطات ال�شراع وماآلته. 

تاريخ النزاع الهندي الباك�شتاين 
يحت��ل اإقلي��م ك�ش��مري موقع��ًا ا�ش��رتاتيجيًا هام��ًا بني و�ش��ط اآ�ش��يا وجنوبه��ا، كما اأن ل��ه اأهمية 
جغرافية كبرية لكونه القلعة املرتفعة التي ي�شتطيع من ي�شيطر عليها التحكم ال�شرتاتيجي 

فيم��ا يجاوره، اإ�شافة اإىل جمال طبيعته.

 تبل��غ م�ش��احة ك�ش��مري 86 األ��ف ك��م مرب��ع، تهيم��ن الهن��د عل��ى اجل��زء الأك��رب منه��ا، مب��ا 
يق��ارب 48%، يف ح��ني ت�ش��يطر باك�ش��تان عل��ى 35% تقريب��ًا، اأم��ا ال�ش��ني فت�ش��يطر عل��ى 
ن�ش��بة 17% تقريبًا، ومع اأن اأغلب الإقليم م�ش��لمون فاإن الهند تتم�ش��ك بالإقليم وتعده عمقًا 
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اأمني��ًا له��ا اأم��ام باك�ش��تان وال�ش��ني، كم��ا تخ�ش��ى اأن ي�ش��جع ا�ش��تقالُله الأقلي��اِت الديني��ة يف 
الهند على املطالبة بال�ش��تقالل، يف حني تعده باك�ش��تان منطقة حيوية تنبع منه ثالثة اأنهار 
ت�ش��تفيد منه��ا باك�ش��تان زراعي��ًا، واأي تهديد لك�ش��مري يع��د تهديدًا لالأمن املائي الباك�ش��تاين، 
اإ�شاف��ة اإىل البع��د الدين��ي ل�ش��كان الإقلي��م، وله��ذا ت�ش��ر باك�ش��تان عل��ى ح��ق الك�ش��مرييني يف 

تقري��ر م�شريهم.
بع��د خ��روج الحت��الل الربيط��اين من �ش��به اجلزي��رة الهندي��ة يف اأربعينيات الق��رن املا�شي 
ح��دث انتق��ال فو�ش��وي لل�ش��لطة يف اجلزي��رة، اأُ�ش�ش��ت مبوجب��ه دولت��ا الهن��د وباك�ش��تان، كم��ا 

اأح��دث ه��ذا النتق��ال اأزم��ة ب��ني البلدين، ول �ش��يما حول اإقليم ك�ش��مري املتن��ازع عليه.

يع��ود تاري��خ الن��زاع ح��ول ك�ش��مري اإىل ع��ام 1947، وه��و الع��ام ال��ذي اأ�ش��در في��ه الربمل��ان 
الربيط��اين قان��ون ا�ش��تقالل الهن��د، واأعط��ى في��ه ل�ش��كان الإقلي��م احل��ق بالن�شم��ام اإىل اأي 
البلدي��ن، وه��و م��ا اأدى اإىل ت�ش��ارب الآراء ب��ني احلاك��م وال�ش��عب، حي��ث طل��ب حاك��م ك�ش��مري 
)هاري �ش��ينغ( من الهند م�ش��اعدته يف الق�شاء على مطالب الك�ش��مرييني مقابل الن�شمام 
له��ا، وتدخل��ت باك�ش��تان لدع��م مطال��ب ال�ش��عب، وه��و م��ا اأدى اإىل ن�ش��وب ح��رب ب��ني البلدي��ن 
يف الع��ام نف�ش��ه، واحتل��ت الهن��د ثلث��ي الولي��ة، وبعده��ا تدخل��ت الأمم املتح��دة بح��ل يق�ش��ي 
ب�ش��حب ال�ش��الح م��ن ك�ش��مري واإج��راء ا�ش��تفتاء ح��ر حتت اإ�ش��رافها، لكن الهن��د رف�شت نتائج 

ذل��ك، وظ��ل الأم��ر على ما ه��و عليه.
بع��د الن��زاع ال��ذي ح�ش��ل ب��ني الهن��د وال�ش��ني، وهزمي��ة الهن��د، ن�ش��بت ح��رب ثاني��ة بينه��ا 
وبني باك�شتان عام 1965، اأدت اإىل تدخل جمل�ش الأمن ووقف القتال، وظلت الق�شية معلقة 
اإىل ع��ام 1971 حي��ث ع��اد ال�ش��راع م��ن جدي��د، ولك��ن ه��ذه امل��رة كان ثم��ة ُبع��ٌد اآخ��ُر يتعل��ق 
بدع��م الهن��د للبنغ��ال يف مطالبه��م النف�شالي��ة، وه��و م��ا اأدى اإىل جت��دد احل��رب وانف�ش��ال 

بنغالد���ش عن باك�ش��تان ع��ام 1971.
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ع��ت اتفاقي��ة )�ش��مال( ب��ني رئي�ش��ة وزراء الهن��د اأندي��را غان��دي والرئي���ش  يف ع��ام 1972 وقِّ
الباك�ش��تاين ذو الفقار علي بوتو، التي تن�ش على عدد من املواد؛ من اأهمها التزام البلدين 
بت�ش��وية خالفهم��ا بالط��رق ال�ش��لمية، اإ�شاف��ة اإىل اح��رتام الطرف��ني خ��ط ال�ش��يطرة يف جام��و 
��ع ب��ني اجلانب��ني يف 17 دي�ش��مرب/ وك�ش��مري ال��ذي اأ�ش��فر عن��ه اتف��اق وق��ف اإط��الق الن��ار املوقَّ

كان��ون الأول 1971.
يف 8 يوليو/مت��وز 2016 اندلع��ت مظاه��رات داخ��ل الطرف الك�ش��مريي الهندي، احتجاجًا 
على مقتل اأحد املعار�شني الك�ش��مرييني على يد اجلي���ش الهندي، وقد اأدت اإىل مقتل ت�ش��عني 

�شخ�شًا على الأقل من الك�شمرييني.
اأم��ا الن��زاع احل��ايل فق��د ب��داأ يف 14 فرباير/�ش��باط؛ اإث��ر اإق��دام م�ش��لحني عل��ى ا�ش��تهداف 
دوري��ة هندي��ة، وق��د تبن��ى الهجوم »جي���ش حممد«، الف�شيل امل�ش��لح الذي نف��ذ عمليات كربى 

�شد الدولة الباك�ش��تانية نف�ش��ها.

اأبعاد النزاع الهندي الباك�شتاين 
يتعر���ش �ش��كان ك�ش��مري الواقع��ون حت��ت ال�ش��يطرة الهندي��ة لعدد م��ن النتهاكات، وبح�ش��ب 
���ش لالنته��اكات ب��ني الأع��وام 1990 و2014،  تقري��ر ل�شحيف��ة اجلاردي��ان الربيطاني��ة، تعرَّ
اته��م 150 �شابط��ًا هندي��ًا بارت��كاب 1080 حال��ة ت�شفي��ة خ��ارج القان��ون، وامل�ش��وؤولية ع��ن 

اختف��اء 172، اإ�شاف��ة اإىل ح��الت العن��ف والتعذي��ب والغت�ش��اب.
تته��م الهن��ُد باك�ش��تان بدع��م املجموع��ات امل�ش��لحة يف ك�ش��مري، وت��رى اأن �ش��بب املقاوم��ة 
الداخلي��ة ه��و الدع��م الباك�ش��تاين، يف املقاب��ل تته��م باك�ش��تان الهن��د بدع��م حرك��ة القومي��ة 
املتح��دة يف باك�ش��تان، وه��ي ف�شي��ل م�ش��لح ي�ش��عى اإىل ال�ش��يطرة عل��ى كرات�ش��ي، اإ�شاف��ة اإىل 

دعمه��ا ال�ش��ابق لنف�ش��ال بنغالد���ش.

ُبعٌد اآخر يتعلق بالنزاع الهندي الباك�شتاين يكمن يف معار�شة الهند للم�شروع القت�شادي 
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ال�شين��ي الباك�ش��تاين )CPEC(، وه��و م�ش��روع اقت�ش��ادي يع��د با�ش��تثمار 46 ملي��ار دولر يف 
باك�ش��تان، تق��ف الهن��د �ش��ده اإىل الآن لكون��ه تهدي��دًا ا�ش��رتاتيجيًا، ل �ش��يما لن�ش��اطها عل��ى 

املحي��ط الهندي.
كان للنزاع مع الهند يف احلدود ال�ش��رقية اأثُره على احلدود الغربية مع اأفغان�ش��تان، حيث 
ت��رى باك�ش��تان اأن اأي تق��ارب ب��ني الهن��د واأفغان�ش��تان �ش��يكون عل��ى ح�ش��ابها، وتع��د الن��زاع مع 
الهند ذا جبهتني، وت�ش��عى لإيجاد حكومة داعمة لها يف اأفغان�ش��تان، اأو غري معادية لها على 

الأق��ل، وت��رى اأن هن��اك تهدي��دات اأمنية تديرها اأجه��زة املخابرات الهندية هناك.

يف املقاب��ل ت�ش��عى الهن��د لتعزي��ز وجوده��ا يف اأفغان�ش��تان؛ لال�ش��تفادة م��ن خم��زون الطاق��ة 
هن��اك، وه��ذا ما يف�ش��ر التق��ارب الأخري بني احلكومتني الهندي��ة والأفغانية.

الن��زاع الهن��دي الباك�ش��تاين األق��ى بظالل��ه عل��ى ال�ش��تعدادات الع�ش��كرية لكلت��ا الدولت��ني، 
فمن��ذ ع��ام 2004 تط��ور الهن��د عقي��دة ع�ش��كرية جدي��دة اأ�ش��متها البداي��ة الب��اردة، كخي��ار 
حل��رب حم��دودة ل��ردع اإ�ش��الم اآب��اد، ومب��ا ل ي��وؤدي اإىل النتق��ام النووي، ي�ش��ارك فيها ن�شف 
مليون جندي يف اأقل من 72 �شاعة، ت�شن من خاللها هجمات خاطفة على باك�شتان وتتمكن 
ر  م��ن ال�ش��يطرة عل��ى ج��زء منه��ا، وت�ش��تخدمه كورق��ة لل�شغ��ط ال�شيا�ش��ي. ويف املقاب��ل تط��وِّ
باك�ش��تان برناجمها النووي ليكون هو الأ�ش��رع منوًا، وتنوي ا�ش��تخدامه اإذا لزم الأمر، وهذا 
التهديد يف حال حدوثه �شيوؤدي اإىل مقتل املاليني واإىل الدمار والتلوث البيئي غري املحدود، 
وبناء عليه فاإن هذا التهديد هو الأكرث خطورة يف العامل، و�شينعك�ش �شرره على العديد من 

العامل. مناطق 

املوقف الدويل
حتر�ش باك�ش��تان على تدويل الق�شية الك�ش��مريية من اأجل ك�ش��ب التاأييد الدويل، وحتر�ش 
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على ال�شتفادة من ت�شريحات الأمم املتحدة وجمل�ش الأمن، ففي بداية الأزمة ن�شط رئي�ش 
الوزراء الباك�شتاين عمران خان يف التوا�شل مع جهات دولية متعددة لإطالعهم على جديد 

الق�شية، وتقريب موقفهم الدبلوما�شي مل�شلحة باك�شتان.

يف املقاب��ل ت�ش��عى الهن��د اإىل ع��زل باك�ش��تان اإقليمي��ًا ودولي��ًا، وه��ذا م��ا يف�ش��ر معار�شته��ا 
للم�ش��روع القت�شادي ال�شيني الباك�ش��تاين، كما رف�شْت من قبل امل�ش��اركَة يف موؤمتر احتاد 
جنوب اآ�شيا للتعاون الإقليمي )�شارك( الذي كان من املقرر عقده يف باك�شتان عام 2016، 
وان�شم��ت اإليه��ا الهن��د واأفغان�ش��تان وبنغالد���ش، مم��ا اأدى لإلغ��اء املوؤمت��ر، وه��ذا م��ا يوؤك��د اأن 

الطرف��ني يعولن ب�ش��كل كبري على البع��د الإقليمي والدويل.
من��ذ بداي��ة الأزم��ة كان��ت هن��اك ع��دة ق��رارات ل��الأمم املتح��دة، �ش��واء الق��رارات اخلا�ش��ة 
بال�ش��تفتاء وفت��ح اخلي��ار لل�ش��عب الك�ش��مريي يف تقري��ر م�ش��ريه، اأو تل��ك املقرتح��ات الدولية 
التي تدعو ملنحها حكمًا ذاتيًا، ومل تلق هذه القرارات واملقرتحات حقها من التنفيذ ب�ش��بب 
الرف���ش الهن��دي لذل��ك. موؤخ��رًا وبع��د ت��اأزم الو�ش��ع ب��ني اجلارت��ني دع��ا الأم��ني الع��ام ل��الأمم 
املتحدة، اأنطونيو غوتريي���ش، اإىل خف�ش التوتر بني البلدين، وحل اخلالفات بطرق �ش��لمية.

املوق��ف ال�شين��ي ج��اء عل��ى ل�ش��ان وزي��ر اخلارجي��ة ال�شين��ي، وان��غ ي��ي، ال��ذي اأع��رب خالل 
ات�ش��ال هاتف��ي م��ع نظ��ريه الباك�ش��تاين ع��ن قلق��ه ال�ش��ديد اإزاء الت�شعي��د وتوت��ر الو�ش��ع ب��ني 
الهند وباك�ش��تان، لكن يظهر اأنه مع باك�ش��تان، لكنه لي���ش مع خيار احلرب؛ لأن ذلك �ش��يوؤثر 

عل��ى روؤيت��ه التنموي��ة، كم��ا اأن باك�ش��تان �ش��تعتمد علي��ه اأك��رث يف حال حدث انفج��ار لالأزمة.

اأما الطرف الأمريكي فقد دعا خلف�ش الت�شعيد بني البلدين، حيث قال وزير اخلارجية، 
ماي��ك بومبي��و، يف بي��ان ل��ه: »نح���ّش الهن��د وباك�ش��تان عل��ى ممار�ش��ة �شب��ط النف���ش وجتّن��ب 
الت�شعيد باأي ثمن«. وكانت هناك مباحثات هاتفية بينه وبني نظرَييه الهندي والباك�شتاين، 



تقدير موقف

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

األزمة الهندية الباكستانية
ثنائية الحــــــرب والسلــــــم

ويبدو اأن اأمريكا ترغب يف ال�ش��تثمار اأكرث فيما يتعلق بالنزاع الهندي وال�شيني، ولي���ش من 
م�شلحتها تفجر الو�شع بني الهند وباك�ش��تان.

وقريبًا من هذا كان موقف الحتاد الأوروبي، حيث قالت املمثلة العليا لل�شيا�شة اخلارجية 
يف الحتاد الأوروبي، فيديريكا موغرييني، اإن ما يحدث بني نيودلهي واإ�شالم اآباد »قد يوؤدي 
اإىل عواق��ب خط��رة وج��ادة للبلدي��ن واملنطق��ة«، وطالب��ت الطرف��ني »باأق�ش��ى درج��ات �شب��ط 

النف�ش، وجتنب اأي ت�شعيد اآخر«.

وكانت مواقف مو�ش��كو وطهران واأنقرة متقاربة؛ تدعو جميعها اإىل �شبط النف���ش، واأبدوا 
ا�ش��تعدادهم جميع��ًا للم�ش��اهمة م��ن اأج��ل خف���ش التوت��ر ب��ني البلدي��ن، وا�ش��تخدام الو�ش��ائل 

ال�شيا�ش��ية والدبلوما�ش��ية حلل اخلالف.

منظم��ة املوؤمت��ر الإ�ش��المي دان��ت م��ا اأ�ش��مته انته��اك الهن��د خل��ط املراقب��ة م��ع باك�ش��تان، 
وقال��ت املنظم��ة يف بي��ان له��ا: اإن »املنظم��ة تدي��ن ه��ذا الفع��ل �ش��د اإح��دى ال��دول الأع�ش��اء 
املوؤ�ش�ش��ة للتع��اون الإ�ش��المي«، وحث��ت الدولت��ني عل��ى �شب��ط النف���ش، وجتن��ب اأي خطوات من 

�ش��اأنها تعري���ش ال�ش��الم والأم��ن يف املنطق��ة للخط��ر.

يف املواقف العربية بدا املوقف ال�شعودي وا�شحًا، حيث زار وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية 
ال�ش��عودي، عادل اجلبري، باك�ش��تان، واعترب اأن عالقة بالده الع�ش��كرية بباك�ش��تان قوية، كما 
اأب��دى ا�ش��تعداد الريا���ش لتنمي��ة ه��ذه العالق��ة، ويف املقابل اأعل��ن وزير الإعالم الباك�ش��تاين، 
ف��وؤاد �ش��ودري، اأن ال�ش��عودية كان له��ا دور ه��ام يف تخفي��ف التوت��ر الع�ش��كري ب��ني باك�ش��تان 
والهن��د، وق��ال: »اإن اململك��ة حرك��ت باق��ي الدول كالإمارات والوليات املتح��دة، لأداء دور ملنع 

الهن��د م��ن ال�ش��تمرار يف ت�شعي��د التوت��ر م��ع باك�ش��تان«.
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املاآلت 
رغم اإفراج باك�شتان عن الطيار الهندي الذي اأُ�شر بعد اإ�شقاط اإحدى املقاتالت الهندية، 
ف��اإن الو�ش��ع ل ي��زال متوت��رًا، وكل هذا يوؤكد ا�ش��تبعاد اأي حل �ش��لمي على املدى املنظور، ومن 

هذا الجتاه ميكن ا�شتقاق �شيناريوهني حمتملني: 

ال�شيناريو الأول: تاأجيل الأزمة مع ا�شتمرار املواجهات املتقطعة

ي�ش��تبعد ه��ذا ال�ش��يناريو احلل��ول اجلذري��ة كم��ا ي�ش��تبعد تفج��ر الو�ش��ع ب��ني البلدي��ن؛ وذلك 
لأن اجلارتني تدركان ماآلت احلرب، واأن الإقدام على خطوة كهذه �شي�شكل �شربة لالقت�شاد 
الهندي وللم�ش��اريع التنموية التي ت�ش��عى لها. واحلال ذاته مع باك�ش��تان التي تعي���ش حالة من 
ال�شتب�ش��ار بنه�ش��ة اقت�شادي��ة بقي��ادة عم��ران خ��ان، ال��ذي ب��ادر من��ذ اللحظ��ات الأوىل اإىل 

احت��واء الأزم��ة واإطالق الطيار الهندي كبادرة ح�ش��ن نية.

ولأن الهن��د وباك�ش��تان تكت�ش��بان اأهمي��ة كب��رية يف املجتم��ع الإقليم��ي وال��دويل، ف��اإن املواقف 
الدولية اإىل الآن ل تدعم خيار احلرب، لكون الهند وباك�شتان دولتني نوويتني واأي تفجر يف 
الو�شع بينهما �شيلقي بتبعاته على اجلميع، اإ�شافة اإىل اأن هذا التاأثري قد ي�شل اإىل ال�شني، 
وه��ي دول��ة نووي��ة كذل��ك، كم��ا اأن هن��اك تخوفًا دوليًا من حتول اإقليم ك�ش��مري اإىل اأفغان�ش��تان 
جدي��دة، يف ح��ال انفج��ر الو�ش��ع ب��ني البلدي��ن، وبن��اء علي��ه يب��دو اأن خي��ار املراوح��ة يف دائ��رة 

ال�شراع��ات اجلزئي��ة بني اجلانبني هو املرجح.

ال�شيناريو الثاين: ن�شوب حرب مفتوحة 

ينطل��ق ه��ذا ال�ش��يناريو م��ن ع��دم ق��درة الطرفني على احت��واء الأزمة وانتزاع الع�ش��كر قرار 
احل��رب، يف ظ��ل ا�ش��تعداد الطرف��ني لأي خي��ار ع�ش��كري ق��ادم، اإ�شاف��ة اإىل رغب��ة اأمريكي��ة 
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اأوروبي��ة يف اإ�ش��عال ح��رب يف حمي��ط التن��ني ال�شين��ي، لإعاقة نف��وذه القت�ش��ادي املت�شاعد، 
حي��ث اإن ردود الفع��ل الأمريكي��ة الأوروبي��ة مل تك��ن كافي��ة ول ج��ادة يف احل��ث عل��ى جت��اوز 

الأزم��ة واإنه��اء ال�شراع.



مرك��ز م�ش��تقل غ��ري ربح��ي، ُيِع��ّد الأبح��اث العلمي��ة وامل�ش��تقبلية، وي�ش��اهم يف �شناع��ة الوع��ي 
وتعزي��زه واإ�ش��اعته م��ن خ��الل اإقام��ة الفعالي��ات والن��دوات ون�ش��رها ع��رب تكنولوجي��ا الت�شال، اإ�ش��هامًا 

من��ه يف �شناع��ة الوع��ي وتعزي��زه واإث��راء التفك��ري املبن��ي عل��ى منه��ج علم��ي �ش��ليم

الر�شالة
امل�شاهمة يف رفع م�شتوى الوعي الفكري، وتنمية التفكري ال�شرتاتيجي يف املجتمعات العربية

الأهداف
-  الإ�شهام يف ن�شر الوعي الثقايف.

-  قيا�ش الراأي العام اإقليميًا ودوليًا جتاه ق�شايا حمددة.

-  التاأ�شيل العلمي للق�شايا ال�شيا�شية امل�شتجدة.

-  مواكبة املتغريات العاملية والعربية، من خالل اإعداد الأبحاث وتقدمي ال�شت�شارات.

الو�شائل
-  اإعداد الدرا�شات والأبحاث وال�شت�شارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التوا�شل والتن�شيق مع املراكز واملوؤ�ش�شات البحثية العربية والعاملية.

-  تن��اول ق�شاي��ا التي��ارات الفكري��ة املتنوع��ة مب��ا يوؤ�ش��ل ل�شروريات التعاي���ش ال�ش��لمي، وامل�ش��اركة 
الفاعلة.

-  اإقامة املوؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�ش.

-  رعاية ال�شباب الباحثني املتميزين. 



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

الأبحاث والدرا�شات:   .1

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

- الدرا�شات ال�شيا�شية.

- الدرا�شات املتخ�ش�شة يف التيارات الإ�شالمية والفكرية.

-الدرا�شات احل�شارية والتنموية. 

- درا�شات الفكر الإ�شالمي. 

ال�شت�شارات وقيا�ش الراأي:  .2

ي�ش��عى املرك��ز لتق��دمي ال�شت�ش��ارات واحلل��ول يف جم��الت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�ش��مية 
والأهلية، وذلك من خالل قيا�ش الراأي العام جتاه الق�شايا الفكرية والأحداث ال�شيا�شية والجتماعية، 

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

الن�شر:   .3

ي�شهم املركز يف ن�شر الدرا�شات والأبحاث عرب و�شائل الن�شر املتنوعة.

ع�شوية املركز يف املنظمات العاملية:




