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مقدمة
“حــَدٌث أقــل مــن حــرب وأكثــر مــن مواجهــة”؛ هكــذا وصــف جيــش االحتــال اإلســرائيلي إســقاط 
مقاتلــة تابعــة لــه مــن طــراز F-16، يــوم الســبت 10 فبرايــر/ شــباط اجلــاري، قــرب احلــدود الســورية، 
بعــد تنفيذهــا عمليــة يف داخــل ســوريا، وجــاء التصعيــد األخيــر- وفــق مــا قالــه- رداً علــى اختــراق طائــرة 

مــن دون طيــار إيرانيــة أجــواء االحتــال اإلســرائيلي.

مــن جانبــه قــال نظــام بشــار األســد إن دفاعاتــه اجلويــة تصــدت للطائــرات احلربيــة اإلســرائيلية 
التــي قصفــت قاعــدة عســكرية يف املنطقــة الوســطى، وأصابــت أكثــر مــن طائــرة إســرائيلية. ويبــدو أن 
اخلطــوط احلمــراء اإلســرائيلية قــد ســقطت وتغيــرت قواعــد االشــتباك، بحســب اإليرانيــن وحلفائهــم. 

وقــد ألقــت القيــادة اإلســرائيلية باملســؤولية علــى إيــران ومســتضيفها )نظــام بشــار األســد(، وعــدت 
)إســقاط طائرتهــا العســكرية F16( عدوانــاً، وقــال رئيــس الــوزراء بنيامــن نتنياهــو: “ســنواصل فعــل مــا 
ــران  ــا”. وكان الناطــق باســم جيــش االحتــال، أفيخــاي أدرعــي، قــال: “إي ــة ســيادتنا وأمنن ــزم حلماي يل
جتــر املنطقــة نحــو مغامــرة ال تعلــم كيــف تنتهــي”. وشــهدت اجلبهــة الشــمالية اســتنفاراً واســعاً، ونشــراً 

ملنظومــات صاروخيــة متطــورة هجوميــة ودفاعيــة.

وعــدت إيــران إســقاط املقاتلــة اإلســرائيلية حقــاً مشــروعاً لنظــام بشــار األســد، وقــال األمــن 
العــام للمجلــس األعلــى لألمــن القومــي اإليرانــي، علــي شــمخاني: “إن ميــزان القــوى يف منطقــة الشــرق 
األوســط تغير بعــد تدميــر الطائــرة اإلســرائيلية مــن قبــل الدفــاع اجلــوي الســوري”، وهــو ذات املوقــف 

الــذي أعلنــه حســن نصــر اهلل، األمــن العــام حلــزب اهلل اللبنانــي.

املواقــف الدوليــة يف جملتهــا، ومــن ضمنهــا الروســي، دعــت األطــراف املتنازعــة إلــى احتــواء 
التصعيــد، باســتثناء املوقــف األمريكــي، الــذي أكــد وقوفــه إلــى جانــب كيــان االحتــال اإلســرائيلي، يف 

حــن أعلنــت كل مــن لبنــان )وزارة اخلارجيــة(، وإيــران، وحــزب اهلل، تضامنهــا مــع ســوريا.

تناقــش هــذه الورقــة دوافــع التصعيــد يف ســوريا مــن قبــل األطــراف املتصارعــة، ومواقــف الفاعلــن، 
والبحــث يف مــآالت األحــداث املســتقبلية؟

مواقف األطراف املتنازعة
املوقف اإلسرائيلي ·

تعاملــت إســرائيل مــع حادثــة إســقاط طائرتهــا باجتاهــات متعــددة؛ األول تأكيــد اســتمرار امتــاك 
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جيشــها للــردع العســكري، ومــن ثــم شــنت غــارات عقــب إســقاط الطائــرة، وصفتهــا بالكبــرى منــذ عــام 
1982، حيــث قصفــت 12 هدفــاً عســكرياً داخــل ســوريا. األهــداف األربعــة الرئيســية منهــا مواقــع إيرانية، 
يأتــي يف مقدمتهــا قاعــدة “T–4” اجلويــة يف منطقــة تدمــر. وبحســب وكالــة األناضــول التركيــة، تعــد 
القاعــدة ذات أهميــة اســتراتيجية كبيــرة، ويســتخدمها اإليرانيــون والــروس معــاً. املتحــدث باســم اجليــش 
اإلســرائيلي، كونريكــوس، ذكــر أن بلــده “ال تســعى إلــى التصعيــد، لكنهــا جاهــزة ملختلــف الســيناريوهات”.

ــع  ــى التواصــل م ــث ســارعت إل ــة؛ حي ــب جــادة يف املواجه ــل أبي ــن ت ــم تك ــك ل ــن ذل ــى الرغــم م عل
موســكو لطلــب التدخــل لوقــف التصعيــد العســكري، وكان رئيــس وزراء كيــان االحتــال اإلســرائيلي زار 
روســيا نهايــة شــهر يناير/كانــون الثانــي املاضــي، وقــال مصــدر يف الوفــد املرافــق لــه لوســائل اإلعــام، 
إن نتنياهــو وصــف بالتفصيــل للرئيــس فادمييــر بوتــن عامــات “االنتشــار الزاحــف” للنفــوذ اإليراني يف 
د عليهــا موقــع  منطقــة الشــرق األوســط. وتــردد أنــه اصطحــب معــه إلــى العاصمــة الروســية خرائــط ُحــدِّ

القواعــد العســكرية اإليرانيــة يف ســوريا، وهــو مــا يشــير إلــى احتماليــة اطــاع الــروس املســبق.

النظام السوري وحلفاؤه ·

بعــد ســنوات مــن تهديداتــه بالــرد علــى االعتــداءات اإلســرائيلية املتكــررة، اســتطاعت الدفاعــات 
اجلويــة إســقاط الطائــرة اإلســرائيلية، وادعــى النظــام الســوري- مــن خــال وكالــة األنبــاء الرســمية 
التابعــة لــه- أن قواتــه املســلحة أصابــت أكثــر مــن طائــرة إســرائيلية هاجمــت قاعدة يف املنطقة الوســطى، 
وقــد تباينــت روايتــه مــع الروايــة اإلســرائيلية فيمــا يتعلــق بالطائــرة اإليرانيــة املســيرة. وقــد حــرص نظــام 
بشــار األســد وحلفــاؤه علــى تأكيــد تغيــر املعادلــة، وخطــوط االشــتباك، وقــد بــدا واضحــاً يف بيــان غرفــة 

عمليــات حلفــاء ســوريا )اإلعــام احلربــي حلــزب اهلل وامليليشــيات اإليرانيــة(.

ــن طــراز “إف-16” إعــان “بدايــة مرحلــة اســتراتيجية  حيــث عــدَّ حــزب اهلل إســقاط مقاتلــة م
جديــدة تضــع حــداً الســتباحة األجــواء واألراضــي الســورية”، مضيفــاً أن “تطــورات اليــوم تعنــي بشــكل 

قاطــع ســقوط املعــادالت القدميــة”.

املوقــف اإليرانــي كان متأرجحــاً بــن التنصــل ممــا حــدث واإلشــادة بــه، “إذا افترضنــا حقيقــة 
املواجهــة بــن إيــران وإســرائيل”؛ حيــث نفــت اخلارجيــة اإليرانيــة االتهامــات اإلســرائيلية املوّجهــة لهــا 
باختــراق أجــواء فلســطن احملتلــة بطائــرة مســيرة، وإســقاط الطائــرة اإلســرائيلية بنيــران إيرانيــة أطلقــت 
مــن ســوريا، وأكــدت أن الوجــود العســكري اإليرانــي استشــاري وليــس عســكرياً. يف املقابــل حــذرت قيــادة 
ــن  ــة(، إســرائيل مــن أن أي هجــوم ل ــة )للميليشــيات  اإليراني ــات ســوريا، التابع مــا يســمى بغرفــة عملي

يُســَكت عليــه مــن اآلن فصاعــداً، وأنــه ســيلقى رداً قاســياً. 
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املوقف الروسي ·

لوحــظ تأخــر البيــان الروســي الصــادر عــن وزارة اخلارجيــة، الــذي لــم يتعــدَّ التعبيــر عــن القلــق  مــن 
التطــورات األخيــرة والهجمــات علــى ســوريا، ودعــوة الطرفــن إلــى ضبــط النفــس وجتّنــب األعمــال التــي 
ميكــن أن تــؤدي إلــى تعقيــد األوضــاع، لكنهــا شــددت علــى أن أي تهديــدات لقواتهــا املوجــودة يف ســوريا 

أمــر غيــر مقبــول.

مــن املتوقــع أن تتبنــى روســيا سياســة متوازنــة حتافــظ مــن خالهــا علــى امتيــازات عاقاتهــا مــع كل 
مــن نظــام بشــار األســد وحلفائــه اإليرانيــن، ومــع كيــان االحتــال اإلســرائيلي مــن جهــة أخــرى، فليــس 
مــن مصلحــة روســيا تعزيــز الوجــود اإليرانــي يف ســوريا، أو زيــادة االعتــداءات اإلســرائيلية علــى حليفهــا 
ــق اإلســرائيليون مــع الــروس مســبقاً؟ أم اعتمــدوا علــى الثقــة  الســوري؛ النعكاســه علــى صورتهــا، فهــل نسَّ
ــخ  ــات الصواري ــرات أو بطاري ــى ال تتعــرض الطائ ــب، حت الشــديدة بالنفــس، والدقــة احلــادة يف التصوي
ــاً كان األمــر فقــد أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية أن قواتهــا املتمركــزة يف مطــار  الروســية لإلصابــة؟ أي

“T–4” لــم تصــب بأذى.

دوافع األطراف املتنازعة
أطــراف الصــراع )نظــام بشــار األســد، وحلفــاؤه اإليرانيــون، وقيــادة االحتــال اإلســرائيلي( جميعهــا 
ــاً يف  ــد خارجي ــى التصعي ــى إل ــة، تدفعهــا األول ــة، وضغوطــاً خارجي ــي مشــاكل يف ســاحاتها الداخلي تعان
ــات  ــت شــعبيتها نتيجــة التحقيق ــي تدن ــادة السياســية الت ــف القي ــة خل ــة الداخلي ــد اجلبه ــة توحي محاول
املتعلقــة بتهــم الفســاد، وتعثرهــا يف تلبيــة االحتياجــات االقتصاديــة، والتهديــدات األمنيــة. وبينمــا تعــد 
الدوافــع الداخليــة تكتيكيــة، تعــد الدوافــع اخلارجيــة اســتراتيجية، ويتصدرهــا احملافظــة علــى مصالــح 
ــا حققــت هــذه األطــراف املتصارعــة بعــض اإلجنــازات فــإن الشــعب  األمــن القومــي لــكل منهــا، وفيم

الســوري هــو أكثــر الضحايــا.

كيان االحتال اإلسرائيلي ·

اعتــاد كيــان االحتــال اإلســرائيلي علــى االعتمــاد علــى ســاح اجلــو يف حســم املواجهــات 
العســكرية مــع خصومــه يف املنطقــة، ومنــذ العــام 2011 زادت الضربــات اجلويــة التــي تســتهدف 
املنشــآت الســورية، وقــوات حــزب اهلل، وبعــض القواعــد التــي يكــون فيهــا اإليرانيــون. وتكمــن 

أبــرز الدوافــع اإلســرائيلية يف التالــي:

إقــاق الوجــود العســكري اإليرانــي وحلفائــه يف ســوريا، ومحاولــة منعــه مــن إقامــة - 
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ــث تخشــى أن  ــة؛ حي ــة، وخاصــة يف املناطــق احلدودي ــة أو بحري ــة، جوي قواعــد عســكرية دائم
يقــوي موقفهــم يف احلــروب املســتقبلية، وأن يعــزز مــن نفوذهــم يف لبنــان وفلســطن.

ويعــد كيــان االحتــال اإلســرائيلي إقامــة أي قاعــدة أو أي بقــاء دائــم يف ســوريا خطوطــاً حمــراء، 
ويعــد هــذا الدافــع األكثــر حضــوراً يف التحركات اإلســرائيلية.

للكيــان  املتواصــل  الدعــم األمريكــي  الرغــم مــن  الدعــم األمريكــي: علــى  - اســتغال 
اإلســرائيلي زاد صعــود الرئيــس ترامــب للحكــم، الــذي خالــف الكثيــر مــن التعهــدات األمريكيــة، 
مــن دعمــه الفــج والواضــح  للسياســات اإلســرائيلية يف املنطقــة، وهــو مــا جعلهــا تتحــرك دون 
خــوف أو تــردد يف املنطقــة، وقــد نشــهد حتــركات  إســرائيلية يف مناطــق مختلفــة مــا لــم تقابــل 

بــردع.

اســتثمار التفهــم الروســي: خــال الســنوات املاضيــة غضــت روســيا الطــرف عــن - 
االعتــداءات اإلســرائيلية علــى ســوريا، ولوحــظ كثــرة زيــارات نتنياهــو إلــى روســيا، كان آخرهــا 
نهايــة الشــهر املاضــي، تركــزت حــول الوجــود اإليرانــي يف ســوريا، وأعقبهــا زيــارة وفــد روســي 
لفلســطن احملتلــة رأســه ســكرتير مجلــس األمــن القومــي الروســي، نيكــوالي باتروشــيف، يرافقه 
كل مــن نائــب وزيــر اخلارجيــة الروســية، ونائــب وزيــر األمــن الداخلــي، ونائــب وزيــر القضــاء، 
باإلضافــة إلــى عــدد مــن اجلنــراالت مــن اجليــش واالســتخبارات الروســية، ويطمــح االحتــال 
اإلســرائيلي يف دور روســيا يف منــع إيــران مــن إنشــاء بنيــة حتتيــة عســكرية كبيــرة يف ســوريا، 

ومــن وجودهــا يف جنــوب غربــي ســوريا.

ــع  ــى التوســط للتوصــل إلــى تفاهمــات متن  ويبــدو أن روســيا هــي الاعــب الناظــم القــادر عل
ــه.  ــد بأكمل ــي- إســرائيلي يف البل ــد إيران حــدوث تصعي

النظام السوري وحلفاؤه ·

بعــد ســنوات مــن تكــرار االعتــداءات علــى ســوريا، ودخــول إيــران إلــى الســاحة الســورية لقمــع الثــورة 
ومواجهــة املعارضــة الســورية، أصبــح قــرار نظــام بشــار األســد شــراكة مــع حلفائــه، الذيــن وجــدوا أنهــم 
بحاجــة لتصحيــح صورتهــم يف مقاومــة االحتــال اإلســرائيلي مقارنــة بحالــة البطــش التــي ارتكبوهــا بحق 
الشــعب الســوري، ثــم إن الــرد علــى الطائــرات اإلســرائيلية لــن يفــرق معهــا ألنهــا مســتمرة بالقصــف، 
ــة وإضعــاف قــدرات الطائــرات يف القصــف والتحــرك  ــر املعادل ــة تغيي ــرز محاول ــذا يعــد الهــدف األب ول

براحــة، وقيــل إن النظــام رمبــا تلقــى إذنــاً وتســهيات روســية.
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اإليرانيون ·
يســعى اإليرانيــون مــن خــال وجودهــم يف ســوريا عامــة، والتصعيــد األخيــر، إلــى حتقيــق جملــة مــن 

األهــداف، أهمها:

إقامــة قواعــد متقدمــة محــادة لفلســطن احملتلــة، متكنهــا مــن تعزيــز أدواتهــا العســكرية - 
والسياسية.

تعزيــز النفــوذ العســكري والسياســي يف املنطقــة، علــى حســاب القــوى اإلقليميــة، - 
ومحاولــة إقنــاع القــوى الدوليــة باالعتــراف بهــا.

إشغال اجلبهة الداخلية عن استحقاقات االحتجاجات األخيرة التي شهدتها إيران.- 

حتقيــق مكاســب يف ملفاتهــا األخــرى، املتعلقــة بعاقاتهــا مــع القــوى الدوليــة الفاعلــة، - 
خاصــة فيمــا يتعلــق مبلفهــا النــووي، وجنــي ثمــاره االقتصاديــة والسياســية.

حزب اهلل ·

تعزيــز الــردع العســكري وإثبــات تغيــر املعادلــة القدميــة والدخــول يف معادلــة جديــدة - 
متنــع االحتــال اإلســرائيلي مــن اســتمرار اعتداءاتــه.

وتأمــن خطــوط -  نفســه،  وحمايــة  الســورية  الســاحة  العســكري يف  وجــوده  فــرض 
ســوريا. إلــى  العســكرية  إمداداتــه 

ســعي حــزب اهلل إلــى اســتعادة صفتــه كمقــاوم لاحتــال بعــد أن تاشــت هــذه الصفــة - 
يف مواجهاتــه مــع الســورين.

السيناريوهات
شــهدت ســوريا خــال األيــام املاضيــة إســقاط ثــاث طائــرات، لــكل مــن روســيا وتركيــا، والكيــان 
اإلســرائيلي، وتعــد اإلســرائيلية أبرزهــا، وتشــكل جميعهــا صــورة تبــن حتــول ســوريا إلــى ســاحة لتصفيــة 
ــل هــذه القــوى؛ وهــو  ــة، ومحــاوالت فــرض النفــوذ يف املنطقــة مــن قب ــن القــوى اإلقليمي الصراعــات ب
مــا يعقــد الوضــع السياســي والعســكري يف ســوريا، ويضعــف القــدرة علــى التنبــؤ بشــكل دقيــق باملســار 
ــاف  ــات تشــير إلــى اصطف ــاً يف ســوريا، لكــن املعطي ــر حالي ــذي سيســلكه التصعيــد الدائ املســتقبلي ال
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محــدود حــول قضايــا محــددة وجزئيــة بــن احللفــاء، التــي تتصــارع فيمــا بينهــا مــن جهــة، وتُصــارع 
ــة ســيناريوهات  ــة تفــرض ثاث ــا. هــذه املعادل ــة أخــرى، لفــرض مصاحله ــة مــع غيرهــا مــن جه مجتمع

مســتقبلية:

السيناريو األول: التصعيد والدخول يف حرب	 

يفتــرض هــذا الســيناريو احتماليــة التصعيــد بســبب حاجــة كيــان االحتــال اإلســرائيلي إلــى 
االســتمرار يف قصــف األهــداف يف ســوريا؛ نظــراً حلساســية الوجــود العســكري اإليرانــي، وشــعور 
اإلســرائيلين بأنهــم يف ســباق مــع الزمــن، قبــل أن تتمكــن إيــران مــن تثبيــت وجودهــا يف ســوريا ببنــاء 

منشــآت عســكرية نوعيــة.

تكمــن نقــاط ضعــف هــذا الســيناريو يف تدنــي اإلمكانــات االقتصاديــة والدعــم الشــعبي لــكل مــن 
إيــران وحلفائهــا مــن جهــة، وتهــم الفســاد التــي تاحــق رئيــس وزراء االحتــال اإلســرائيلي، وعــدم توحــد 
اجلبهــة الداخليــة خلفــه، مــن جهــة ثانيــة، كمــا أن إيــران تعانــي ضغوطــاً داخليــة وخارجيــة تطالبهــا 
باخلــروج مــن ســوريا، كل هــذه العوامــل جتعــل احتماليــة التصعيــد ضعيفــة، ويف أحســن حاالتهــا مؤجلــة. 

بضعــف طــريف الصــراع قــوة الــردع، خــال احلــروب التــي خاضوهــا يف الســنوات املاضيــة، وأنهكــت 
نظــام بشــار األســد وحلفــاءه، كمــا أن التصعيــد العســكري والتحــول إلــى حــرب شــاملة ليــس قــراراً 
خاصــاً بطــريف املواجهــة، ويحتــاج إلــى موافقــة الــروس واألمريكيــن، القوتــن الكبيرتــن احلاضرتــن يف 
املنطقــة، ألن أي حــرب كبيــرة تشــنها إســرائيل ســتلحق ضــرراً هائــًا بإجنــازات نظــام بشــار وحلفائــه، 
ــي  ــة نتنياهــو يف االحتفــاظ بالســلطة الت ــى زعزعــة اســتقرار النظــام نفســه، ورغب ــى إل ــؤدي حت وقــد ت

تقتضــي عــدم املخاطــرة غيــر احملســوبة.

السيناريو الثاني: سيناريو استمرار املواجهة املتقطعة

تشــكل حادثــة إســقاط الطائــرة اإلســرائيلية حالــة مــن صــراع مســتمر تتبايــن حدتــه بحســب رؤيــة 
كيــان االحتــال اإلســرائيلي حلاجــة أمنــه القومــي لقصــف األهــداف يف ســوريا، دون التحــول إلــى حــرب.

فمــن احملتمــل أن يســعى الطرفــان لضبــط التصعيــد، واالكتفــاء بتحقيــق األهــداف الضروريــة، 
ومحاولــة لفــت االنتبــاه لتحقيــق أهــداف متعلقــة مبلفــات أخــرى بالنســبة إلــى نظــام بشــار األســد وحلفائه 
اإليرانيــن، فيمــا ســيحاول كيــان االحتــال حتقيــق هدفــه مبنــع إيــران مــن إقامــة قواعــد عســكرية قــرب 

احلــدود معــه بواســطة الــروس واألمريكيــن واألوربيــن.

العنصــر املرجــح لهــذا الســيناريو أن جميــع األطــراف املتصارعــة تــدرك أن التصعيــد ليــس يف 
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مصلحتهــا وستخســر منــه، وظروفهــا الداخليــة قــد تكــون ســبباً يف التصعيــد التكتيكــي لتحقيــق أهــداف 
داخليــة، لكنهــا غيــر مهيــأة الســتحقاقات التصعيــد، كمــا أنهــا تعانــي أزمــات ماليــة، وغيــاب توافــق القــوى 

السياســية واالجتماعيــة.

يعد هذا السيناريو املرجح.

السيناريو الثالث: االحتواء والتهدئة

التهدئة والقبول اإلسرائيلي بالوجود العسكري إليران وحلفائها يف سوريا.

ــدرة  ــه، وعــدم ق ــل نظــام بشــار وحلفائ ــردع مــن قب ــق ال ــة حتق ــق هــذا الســيناريو مــن فرضي ينطل
الطيــران اإلســرائيلي علــى معــاودة اعتداءاتــه يف ســوريا بحريــة كمــا اعتــاد.

ــة الســيناريو أيضــاً نابعــة مــن عــدم تنفيــذ جيــش االحتــال اإلســرائيلي عمليــات قصــف  احتمالي
أهــداف داخــل ســوريا غيــر تلــك التــي أعقبــت إســقاط طائرتــه العســكرية.

يضعــف هــذا الســيناريو أن كيــان االحتــال اإلســرائيلي يَعــدُّ أي وجــود عســكري إيرانــي ببنيــة 
ــم  ــى املســتوى الوجــودي يف املســتقبل، مــا ل ــه القومــي، قــد يصــل إل ــداً ألمن ــة دائمــة، تهدي ــة نوعي حتتي

ــه. ــه أو التفاهــم مع ــن مــن عرقلت تتمك

ويبــدو أنــه ال إيــران وال حلفاؤهــا ســيرتدعون مــن التهديــدات اإلســرائيلية، وال األخيــرة مســتعدة 
أن تتنــازل عــن أمنهــا القومــي.

وتبقى فرص حدوث هذا السيناريو أقل.



مركــز مســتقل غيــر ربحــي، يُِعــّد األبحــاث العلميــة واملســتقبلية، ويســاهم يف صناعــة الوعــي وتعزيــزه 
ــا االتصــال، إســهاماً منــه يف  وإشــاعته مــن خــال إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عبــر تكنولوجي

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 خال 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 الباحثن املتميزين. 

مجاالت العمل
تتنوع مجاالت العمل يف املركز وتشمل ما يلي: 



األبحاث والدراسات:   .1

ــة يف مجــاالت تخصــص  ــة العلمي ــى إعــداد الدراســات واألبحــاث وفــق املنهجي حيــث يقــوم املركــز عل
املركــز، وهــي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات املتخصصة يف التيارات اإلسامية والفكرية.

-الدراسات احلضارية والتنموية. 

- دراسات الفكر اإلسامي. 

االستشارات وقياس الرأي:   .2

يســعى املركــز لتقــدمي االستشــارات واحللــول يف مجــاالت اهتمــام املركــز للجهــات الرســمية واألهليــة، 
وذلــك مــن خــال قيــاس الــرأي العــام جتــاه القضايــا الفكريــة واألحــداث السياســية واالجتماعيــة، 

ــارات.   د امله ــِدّ ــرف وُمتع ــاون مــع كادر علمــي ُمحت بالتع

النشر:   .3

يسهم املركز يف نشر الدراسات واألبحاث عبر وسائل النشر املتنوعة.




