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املقدمة
يف الســابع والعشــرين مــن مــارس/آذار املاضــي وقعــت الصــن وإيــران مذكــرة تفاهــم 
شــاملة للشــراكة االســراتيجية بــن البلديــن مدهتــا مخســة وعشــرون عامــاً، وهتــدف املذكــرة 
يتعلــق  فيمــا  البلديــن،  بــن  العالقــات االقتصاديــة والسياســية طويلــة األمــد  تعزيــز  إىل 
ابلطاقــة والبــى التحتيــة واجلوانــب العســكرية واألمنيــة واالســتثمارات الصناعيــة، وإنشــاء 

مناطــق جتــارة حــرة يف الســواحل اجلنوبيــة إليــران.

جــاء االتفــاق عقــب لقــاءات أمريكيــة صينيــة يف مدينــة آنكريــج يف واليــة أالســكا، 
كشــفت عــن حجــم التوتــر األمريكــي الصيــي، إضافــة إىل أتزم العالقــة بــن أمريــكا وإيــران 
مــن جهــة، وبــن أمريــكا والصــن مــن جهــة أخــرى، مــع التطلعــات الصينيــة إىل تنفيــذ 
مشــروع احلــزام والطريــق الــذي تســعى مــن خاللــه إىل الســيطرة علــى األســواق العامليــة، 

وحتقيــق النفــوذ االقتصــادي يف العــامل.

يبحــث تقديــر املوقــف يف حيثيــات االتفــاق الصيــي اإليــراين ودوافعــه، وأشــهر املواقــف 
الدوليــة، وأبعادهــا اجليوسياســية، وإىل أيــن يســر االتفــاق. 
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حيثيات االتفاق ودوافعه 
يأيت االتفــاق متزامنــاً مــع كثــر مــن األحــداث املفصليــة الــي تعيشــها املنطقــة والعــامل، 
ومعــززاً للمتغــرات السياســية واالقتصاديــة املتســارعة، ومصحــوابً جبملــة مــن احليثيــات 

والتطلعــات الصينيــة واإليرانيــة، لعــل مــن أبرزهــا:

حيثيات االتفاق
تعــود البــداايت األوىل لالتفــاق إىل يناير/كانــون الثــاين 2016، أثنــاء زايرة الرئيــس 
الصيــي تشــي جــن بينــغ إليــران، بعــد االتفــاق النــووي الــذي فتــح اجملــال أمــام إيــران لفتــح 
شــراكات اقتصاديــة واســعة، ولكــن االتفــاق تعثــر بعــد عــام 2018، وأصبــح التعامــل مــع 
إيــران يف دائــرة املراقبــة، ورمبــا إيــران حينهــا مل تكــن متحمســة هلــذا االتفــاق، وقــد أقدمــت 

عليــه بعــد أن ضاقــت خياراهتــا.

يعــد هــذا االتفــاق األول مــن نوعــه بــن البلديــن، وتبلــغ قيمتــه 400 مليــار دوالر، 
وينتظــر حاليــاً موافقــة األطــراف الداخليــة للبلديــن حــى يتحــول إىل اتفاقيــة قابلــة للتطبيــق.

أييت االتفــاق يف ظــل األزمــات الــي تعيشــها املنطقــة العربيــة، والتمــدد اإليــراين الــذي 
فاقــم األزمــة أكثــر، إضافــة إىل التصعيــد األمــي بــن إيــران والكيــان اإلســرائيلي يف ميــاه 

اخلليــج ويف ســوراي، وهــو مــا قــد يعــزز احلضــور اإليــراين أكثــر.

مل تقتصــر الــزايرة الصينيــة علــى إيــران فقــط، فقــد زار وزيــر اخلارجيــة الصيــي بعــد توقيــع 
االتفــاق كاًل مــن الســعودية واإلمــارات والبحريــن وعمــان وتركيــا، مــا يعطــي رســالة أببعــاد 
االتفــاق السياســية، وبدايــة صفحــة جديــدة مــن التمــدد الصيــي يف املنطقــة، مــن خــالل 

البوابــة اإليرانيــة.

توصــف العالقــة الصينيــة اإليرانيــة ابملتناميــة، إذ إن كال البلديــن يشــهدان عالقــات 
متوتــرة مــع أمريــكا، وأييت هــذا االتفــاق يف ظــل تعقيــدات امللــف النــووي اإليــراين، وتعــد 
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الصــن إحــدى دول »اخلمســة زائــد واحــد« املوقعــة علــى االتفــاق النــووي، ويف اآلونــة 
ــاً الصــن خطــراً اســراتيجياً جتــب مقاومتــه. األخــرة تصاعــد اخلطــاب األمريكــي معلن

الدوافع 
االتفــاق بــن الصــن وإيــران ميثــل نقلــة اقتصاديــة نوعيــة ابلنســبة للصــن، وينقلهــا مــن 
التجارة إىل الســيادة االقتصادية يف منطقة الشــرق األوســط، فالصن طموحة اقتصادايً، 
وحباجــة إىل الطاقــة والنفــط اإليــراين، حيــث تعــد املشــرَي األول للنفــط اإليــراين، كمــا أن 
إيــران حباجــة إىل طــوق جنــاة نتيجــة العقــوابت، ومــن مث فــإن االتفــاق ســيفتح آفاقــاً جديــدة 

أمــام الصــن وإيــران.

أواًل: الدوافع الصينية
يف  عســكرايً  وحــى  وسياســياً  اقتصــادايً  اخلارجــي  الصيــي  النفــوذ  ســيعزز  االتفــاق 
املســتقبل، بوصفــه جــزءاً مــن مشــروع احلــزام والطريــق الــذي تســعى إليــه الصــن، ومــن أهــم 

الدوافــع الصينيــة:

-   توسيع احلضور الصيي يف خمتلف القطاعات اإليرانية، وخاصة البنوك واملطارات 
واالتصــاالت واملوانــئ، وإقامــة منطقــة جتــارة حــرة بعبــدان مشــال غــرب إيــران، ويف جزيــرة 
قشــم اخلليجيــة، وتشــييد ميناءيــن يف حبــر عمــان ومضيــق هرمــز، حســب صحيفــة نيويــورك 

اتميز.

-   تتطلــع الصــن لتنفيــذ خطتهــا االقتصاديــة الكــرى، املتمثلــة يف مشــروع طريــق 
احلريــر اجلديــد )احلــزام والطريــق( الــذي أطلقتــه مــع أكثــر مــن 130 دولــة، وهتــدف مــن 
خاللــه إىل بنــاء طــرق تربطهــا ببقيــة أحنــاء العــامل، وتســرع وصــول منتجاهتــا إىل األســواق 
العامليــة يف آســيا وأورواب وإفريقيــا وأمريــكا اجلنوبيــة والوســطى، ممــا ميكنهــا مــن توســيع 
نفوذهــا كقــوة عامليــة، وحيظــى املشــروع بتفهــم دول الشــرق األوســط، خصوصــاً أن أمريــكا 
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مل تقــدم بديــاًل اقتصــادايً للمنطقــة يــوازي قــوة املشــروع الصيــي.

-   تســعى الصــن لتعزيــز دورهــا السياســي يف املنطقــة أكثــر، وقــد كشــفت صحيفــة 
الصــن اليوميــة، الصــادرة عــن احلــزب احلاكــم، عــن خطــة تتبناهــا الصــن لتحقيــق األمــن 
واالســتقرار يف املنطقــة، وتشــمل اســتكمال االتفــاق النــووي مــع إيــران، والدفــع ابحلــوار 
الفلســطيي مع الكيان اإلســرائيلي، وبناء إطار أمي يف املنطقة، وهي اســراتيجية تســعى 
مــن خالهلــا الصــن لتبــي حــل مشــاكل الشــرق األوســط، مــن خــالل عالقتهــا اجليــدة 
أبطــراف الصــراع املختلفــة، وإظهــار أهنــا فاعــل سياســي أكثــر قــدرة مــن الــوالايت املتحــدة 

األمريكيــة.

اثنياً: الدوافع اإليرانية
االتفــاق ولــد شــعوراً إيرانيــاً ابالنتشــاء واخلــروج مــن العزلــة، ويــرى يف املذكــرة خارطــة 
طريــق متكاملــة للتعــاون مــع الصــن، وتوســيع التحالفــات اخلارجيــة والتمــدد خــارج احلدود 

اإليرانيــة، ومــن أهــم الدوافــع إضافــة إىل ذلــك:

-   االتفــاق فرصــة لتطويــر املنشــآت النفطيــة والغازيــة واالســتفادة مــن التكنولوجيــا 
الصينيــة، وقــد تســهم يف خلــق فــرص عمــل للمواطنــن اإليرانيــن يف ظــل االرتفــاع احلــاد 

للبطالــة.

-   االتفــاق ســيمد إيــران بطــوق جنــاة يســاعدها علــى التغلــب علــى آاثر العقــوابت 
األمريكيــة، الــي تريدهــا أن ختضــع للشــروط األمريكيــة بشــأن برانجمهــا النــووي، كمــا أنــه 
ســيمكنها مــن املشــاركة االقتصاديــة الدوليــة، وهــذا األمــر ســيؤدي إىل مزيــد مــن احلضــور 

اإليــراين اخلارجــي.

-   االتفاق سيجعل من إيران الدولة املركز يف املنطقة ابلنسبة ملشروع احلزام والطريق 
الصيي، كما سيفتح الطريق أمام احلضور الصيي يف الدول ذات الوالء إليران.
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املواقف الدولية وأبعادها اجليوسياسية
تعــد منطقــة الشــرق األوســط مــن أهــم املناطــق الــي تتقاطــع فيهــا طــرق العــامل وخيوطــه 
بــن الشــرق والغــرب، مــا جعلهــا حمــط تنافــس القــوى الدوليــة الكــرى، وهلــذا فــإن أي 
لــه تبعاتــه وانعكاســاته علــى املنطقــة، واالتفــاق الصيــي  حتــول دويل ال بــد أن تكــون 
املتحــدة  الــوالايت  أمــام  التحــدي األول  تعــد  الصــن  أمهيتــه يف كــون  اإليــراين تكمــن 

األمريكيــة حســب توصيــف الرئيــس األمريكــي جــو ابيــدن.

املوقف األمريكي 
الــردد األمريكــي يف التــورط أكثــر يف املنطقــة والتخفــف مــن بعــض امللفــات لالنشــغال 
أبخــرى أغــرى خصومهــا الدوليــن، خصوصــاً أن عمليــة الراجــع السياســي قــد تعجــز 
أحيــاانً عــن تعويــض مــا فــات، وهلــذا هتيــئ الصــن نفســها لتكــون القــوة الصاعــدة يف 

املنطقــة، وميكــن قــراءة املوقــف األمريكــي مــن خــالل:

-   حماولــة الــوالايت املتحــدة األمريكيــة مــد نفوذهــا يف اتيــوان وإقليــم شــينجيانغ 
)تركســتان الشــرقية( وهونــغ كونــغ، واســتعانتها ابلرابعيــة الدوليــة )أمريــكا واليــاابن واهلنــد 
وأســراليا( وســعيها إلعــادة إحيائهــا يف مواجهــة الطمــوح الصيــي، مقابــل ذلــك حتــاول 
إرســال رســائل سياســية بقدرهتــا علــى توســيع نفوذهــا يف املنطقــة، مــا يعــي تفاقــم احلــرب 
الــي تعــد املنطقــة  بــن الطرفــن، وســاحتها الكــرى منطقــة الشــرق األوســط،  البــاردة 

احليويــة األوىل الــي تلتقــي فيهــا مصــاحل البلديــن.

-   االتفــاق يف حــال جناحــه ســيمكن الصــن مــن مســاعدة اخلصــوم اإلقليميــن 
ألمريــكا، وإجيــاد أرضيــة تــوازن للــدور األمريكــي يف املنطقــة، وســيفتح هلــا اجملــال للحضــور 
السياســي أكثــر، وســيمكن الصــن مــن توســيع حضورهــا العســكري يف املنطقــة، فبعــد 
إنشــاء القاعــدة العســكرية علــى ســاحل البحــر األمحــر يف جيبــويت، ســيمكنها االتفــاق 
مــن إنشــاء قاعــدة عســكرية علــى الســاحل اإليــراين املطــل علــى دول اخلليــج، وتوســيع 
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حضورهــا العســكري جبــوار القواعــد العســكرية األمريكيــة، وحتويــل املوانــئ املدنيــة إىل 
قواعــد عســكرية عنــد الصــراع، والتأثــر الصيــي علــى املمــرات املائيــة الدوليــة. 

-   االتفــاق قــد حيــث أمريــكا علــى اإلســراع يف اســتئناف املفاوضــات النوويــة، وهــذا 
مــا يظهــر مــن خــالل تعليــق املتحــدث ابســم وزارة اخلارجيــة األمريكيــة، نيــد برايــس، 
بقولــه: »لــن نعلّــق علــى مناقشــات ثنائيــة حمــّددة«، وأكــد املصــاحل املشــركة مــع الصــن يف 

امللــف النــووي اإليــراين، وهلــذا قــد يســرع االتفــاق يف العــودة إىل املفاوضــات.

-   تطويــر الصــن شــبكات اجليــل اخلامــس G5 وتشــغيلها يف املنطقــة ســتكون لــه 
تبعاتــه األمنيــة، الرتبــاط ذلــك ابحلــرب التكنولوجيــة بــن الصــن وأمريــكا، وحماولــة تشــكيل 

واقــع تكنولوجــي ثنائــي القطبيــة يف املنطقــة.

املوقف الرتكي 
مل تعلــق أنقــرة علــى االتفــاق الصيــي اإليــراين، الــذي جــاء يف ظــل فتــور العالقــة بــن 
أنقــرة وواشــنطن، لكــن االتفــاق كمــا هــو واضــح قــد يســرع يف التقــارب الركــي األمريكــي، 
انطالقــاً مــن االســراتيجية األمريكيــة يف توســيع التحالفــات اخلارجيــة ملواجهــة التمــدد 

الصيــي.

يبــدو أن العالقــة الركيــة اخلارجيــة ستســتمر يف ممارســة دور التــوازن خــالل املرحلــة 
القادمــة، وقــد يســرع االتفــاق التقــارب الركــي اخلليجــي أكثــر خصوصــاً مــع اململكــة 
العربيــة الســعودية، ألهنــا أمــام خطــر إيــراين مصحــوب ابتفاقيــات سياســية وعســكرية 
روســية وصينيــة، يقابلــه ختلــي الــوالايت املتحــدة عــن بعــض امللفــات يف املنطقــة، ورفــض 
ســعودي للتطبيع قبل تســوية امللف الفلســطيي، ويف هذه احلالة ســيمثل التقارب الركي 

الســعودي حالــة مــن التــوازن األمــي يف املنطقــة.
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املوقف الروسي 
يبــدو أن االتفــاق ســيؤدي إىل تقــارب العالقــة أكثــر بــن روســيا والصــن، وقــد دفعــت 
العقــوابت األمريكيــة البلديــن إىل مزيــد مــن التقــارب، وهــذا مــا يفســر اإلشــادة الروســية 
مبشــروع الســالم الصيــي يف منطقــة الشــرق األوســط، حيــث علقــت اخلارجيــة الروســية بـــ 
»أن هــذه األفــكار تتماشــى مــع النهــج الروســي، وأن موســكو مســتعدة ملواصلــة التفاعــل 
مــع بكــن للحفــاظ علــى الســالم يف املنطقــة«، كمــا أشــاد وزيــر اخلارجيــة الروســي ســرغي 
الفــروف ابلعالقــات الروســية الصينيــة، وأهنــا توطــدت نوعيــاً وســوف تســتمر يف التوطــد، 
وقــال الفــروف: »إن العالقــات الثنائيــة مبنيــة علــى أســاس واضــح وموضوعــي للمصــاحل 

املتداخلــة«.

يبــدو أن االتفــاق ســيؤدي إىل مزيــد مــن التقــارب بــن روســيا والصــن، خصوصــاً أن 
إيــران قــد وقعــت مــع روســيا اتفاقــاً يف اجملــال النــووي عــام 2001 ملــدة عشــرين عامــاً، وهــذا 
مــا يؤكــد احتماليــة تفاقــم الصــراع اجليوسياســي يف املنطقــة، مــع األخــذ يف احلســبان نقــاط 
اخلــالف بــن روســيا والصــن يف ســيبراي والقطــب الشــمايل، وخشــية روســيا مــن تغلــب 

العمــالق االقتصــادي الصيــي. 

املوقف اخلليجي 
تعــد الصــن شــريكاً جتــارايً لعــدد مــن دول املنطقــة، ومــن ضمنهــا الســعودية واإلمــارات، 
وقد اســتفادت الصن من تفشــي جائحة كوروان ونشــر اللقاح يف توســيع نفوذها الناعم 

يف املنطقــة، وخصوصــاً منطقــة اخلليــج، وميكــن مقاربــة املوقــف اخلليجــي مــن خــالل:

-   ضعــف الضمــاانت والبدائــل العســكرية الصينيــة للمعادلــة األمنيــة يف املنطقــة، 
مقابــل ذلــك فــإن دول اخلليــج أمــام حتــدي عــدم امتــالك أمريــكا لشــبكات اجليــل اخلامــس 
والــذكاء االصطناعــي، الــي ابتــت مطلبــاً ملحــاً هلــا يف خططهــا التنمويــة للتحــول مــن 
النفــط إىل الرقمنــة، كمــا يف رؤيــة 2030 الســعودية ورؤيــة أبــو ظــي 2030، وتعمــل 
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الصــن حاليــاً علــى التقــدم الســريع يف ســباق تطويــر شــبكات G6، وهــذا مــا جيعــل دول 
اخلليــج يف حالــة مــن الــردد بــن اخليــارات التكنولوجيــة الصينيــة واخليــارات العســكرية 

األمريكيــة، وحتــاول املوازنــة حاليــاً يف عالقتهــا هبمــا.

-   الصــن وعلــى الرغــم مــن حماولتهــا املوازنــة يف عالقتهــا مــع اخلصــوم يف املنطقــة 
)اخلليــج/ إيــران(، قــد تقــف إىل جانــب إيــران فيمــا يتعلــق إبنتــاج الســالح وتوســيع التمــدد 
يف املنطقــة علــى حســاب دول اخلليــج، مــا يعــي هتميــش الــدور اخلليجــي، علــى الرغــم مــن 

العالقــات االقتصاديــة الــي تربــط الصــن بــدول اخلليــج.
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حمددات مستقبل االتفاق 
االتفــاق مل ينشــر مــن الدولتــن، وحبســب الوثيقــة الــي حصلــت عليهــا نيويــورك اتميــز 

فإنــه ميكــن قــراءة مســتقبل االتفــاق يف ضــوء هــذه احملــددات:

1-   االتفاقيــة مل تكتمــل بعــد؛ فهــي يف املرحلــة الثانيــة، حيــث مت توقيــع مذكــرة تفاهــم 
بــن الطرفــن، ومــن املفــرض أن يتبــع ذلــك نقــاش مــع األطــراف الداخليــة يف إيــران 
والصــن قبــل أن تتحــول إىل اتفاقيــة انفــذة قابلــة للتطبيــق، ويف إيــران هنــاك حتــدايت 
داخليــة تتعلــق مبوافقــة الرملــان وجملــس صيانــة الدســتور، أمــا الصــن فمــن احملتمــل أن تتــم 

املوافقــة عليهــا فــوراً.

 2-   هنــاك رفــض ال أبس بــه مــن الشــارع اإليــراين لالتفــاق الــي يــرى فيــه بيعــاً للبلــد، 
وأن الصينيــن ال يفكــرون إال يف مصاحلهــم اخلاصــة، كمــا حــدث يف اتفاقياهتــم مــع بلــدان 
أخــرى، ويُعــد تيــار أمحــدي جنــاد أحــد املكــوانت الرافضــة لالتفــاق، ويــرى بعــض اخلــراء 
فيــه تنــازاًل إيرانيــاً عــن املــوارد االقتصاديــة ملصلحــة الصــن، وســيمكن الصــن مــن احلصــول 
علــى إمــدادات خمفضــة مــن النفــط اإليــراين. وقــد يكــون الســبب يف عــدم نشــر االتفــاق 

اخلشــية مــن ردود فعــل الــرأي العــام اإليــراين.

3-   الصــن حتــاول أن تواجــه أمريــكا يف حميــط نفوذهــا األكــر يف العــامل، الــذي مل 
تســمح بــه حللفائهــا األوروبيــن، وهلــذا مــن املســتبعد أن تفــرط أمريــكا يف ذلــك، وأن 

تتنامــى التحالفــات األمريكيــة يف مواجهــة الصــن.

4-   ال تزال الصن مرددة يف الدخول كلياً يف املنطقة، للتبعات السياسية واألمنية 
املرتبــة علــى ذلــك، وقــد انســحبت مــن عــدد مــن املشــاريع االقتصاديــة ســابقاً خوفــاً مــن 
العقــوابت األمريكيــة، كمــا أن اخلطــاب الصيــي ينفــي أي نيــة لــه يف التوســع والنفــوذ علــى 

حســاب أمريكا.



تقدير موقف

12

االتفاق الصيني اإليراني | الدوافع واالنعكاسات الجيوستراتيجية

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

نتيجــة  السياســي  الصيــي  التدخــل  مــن  املنطقــة  لــدى شــعوب  هنــاك حــذر     -5
إخفاقاهتــا الداخليــة يف ملــف حقــوق اإلنســان، كمــا أن دول اخلليــج رمبــا لــن تتوســع أكثــر 
يف عالقتهــا األمنيــة ابلصــن، حملدوديــة إمكانيــات الصــن العســكرية مقارنــة ابإلمــكاانت 
األمريكيــة العســكرية والدبلوماســية، وحتيــز الصــن ملصلحــة إيــران يف كثــر مــن امللفــات، 

إضافــة إىل الــردد الصيــي يف القيــام بــدور أكــر يف املنطقــة.

6-   يف حال قادت التفامهات الدبلوماســية إىل حلول سياســية بن أمريكا والصن 
أو بــن أمريــكا وإيــران، وخاصــة يف امللــف النــووي، فــإن ذلــك ســيقلل مــن التداعيــات 

االســراتيجية لالتفــاق، وخصوصــاً يف امللــف السياســي والعســكري.
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اخلامتة
االتفــاق يعــر عــن حتــول يف السياســة الصينيــة يف املنطقــة، ويف حــال إقــراره بصيغتــه 
عاملــي  لنظــام  يؤســس  وقــد  واضحــة،  جيوسياســية  انعكاســات  لــه  فســتكون  النهائيــة 
التحــدي،  هــذا  مســتوعبة حلجــم  تبــدو  الصينيــة  والسياســة  األقطــاب،  متعــدد  جديــد 
وحتــاول الظهــور بشــكل أكثــر دبلوماســية يف اســتيعاب خمتلــف اخلصــوم، حيــث تربطهــا 
عالقــات اقتصاديــة جيــدة ابملنطقــة والعــامل، وأي تداعيــات مكلفــة ســتكون هلــا تبعاهتــا 
علــى مشــروعها االقتصــادي، كمــا أن هنــاك تــردداً صينيــاً يف املواجهــة العلنيــة ألمريــكا يف 
مناطــق نفوذهــا، يف املقابــل حتــاول أمريــكا خنــق التطلعــات الصينيــة سياســياً واقتصــادايً، 
ويبــدو أن الصــن مل تقــرر بشــكل واضــح املواجهــة املباشــرة والعلنيــة مــع أمريــكا، وحتــرص 
علــى الظهــور بدبلوماســية أكثــر يف مواجهــة تبعــات تقارهبــا مــع إيــران وتبنيهــا ملشــاريع 

الســالم يف املنطقــة.



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:




