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مقدمة 
اخلامــس  منــذ  إذ شــهدت  نــوع جديــد؛  مــن  اإليرانيــة حالــة حــرب  الســاحة  تعيــش 
والعشــرين مــن يونيو/حزيــران تفجــرات متتاليــة طالــت عــدداً مــن املصانــع واملؤسســات 
العســكرية اإليرانيــة، وأوقعــت أضــراراً كبــرة، وال تــزال نتائــج بعضهــا جمهولــة للــرأي العــام، 

يف ظــل تكتــم اإلعــام الرمســي.
مــن أهــم تلــك التفجــرات حادثــة تفجــر منشــأة نطنــز، الــي اهتمــت فيهــا إيــران جهــات 
مل تســمها، وقــد جــاءت هــذه احلادثــة واحلــوادث األخــرى خــارج الســياقات الدبلوماســية 
املعهــودة، ويف وقــت زادت فيــه حــدة التصعيــد السياســي بــن إيــران مــن جهــة والــوالايت 

املتحــدة وإســرائيل مــن جهــة اثنيــة؛ ألســباب أمههــا الربانمــج النــووي اإليــراين.
أتيت هــذه احلــوادث كذلــك يف ظــل وضــع اقتصــادي إيــراين صعــب، ووضــع إقليمــي 
ملتهــب، وهــو مــا يثــر عــدداً مــن األســئلة حــول طبيعــة هــذه احلــوادث، وهــل هــي بدايــة 

حــروب ســيربانية مــع إيــران؟ ومــن يقــف وراءهــا؟ ومــا اهلــدف منهــا؟ 

سلسلة التفجيرات األخيرة في إيران 
ضرب عدد من التفجرات بعض املنشآت الطبية والعسكرية يف إيران منذ هناية شهر 
يونيــو /حزيــران وبدايــة الشــهر اجلــاري، وقــد أتــت هــذه التفجــرات متزامنــة معــاً، يف ظــل 

احتقــان العاقــة بــن إيــران والــوالايت املتحــدة األمريكيــة، ومــن أهــم هــذه التفجــرات:

1.  انفجار قريب من قاعدة بارشين العسكرية 
يف 26 يونيو/حزيــران وقــع انفجــار ابلقــرب مــن قاعــدة ابرشــن العســكرية يف شــرق 
طهــران، ويف هــذه القاعــدة جيــري تطويــر األســلحة، وهــي مــن ضمــن نقــاط اخلــاف بــن 
إيــران ودول اخلمــس زائــد واحــد، فبينمــا كانــت منظمــة الطاقــة الذريــة الدوليــة تصــر علــى 

تفتيشــها، كانــت إيــران ترفــض؛ إذ تعدهــا منشــأة عســكرية لصناعــة الصواريــخ.
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فقــد حــدث هــذا االنفجــار بســبب تســرب يف   الســلطات اإليرانيــة  وحســب روايــة 
القاعــدة. الغــاز، يف منطقــة خــارج  لتخزيــن  منشــأة 

2.  انفجار منشأة طبية 
يف 30 يونيو/حزيــران ضــرب انفجــار منشــأة طبيــة مشــال العاصمــة طهــران، وقــد لقــي 
19 شــخصاً حتفهــم بســبب االنفجــار، إضافــة إىل مصابــن آخريــن، وقــد قــال حاكــم 

طهــران، حامــد رضــا جــودرزى: إن »ســبب االنفجــار تســرب غــاز«.
3.  انفجار منشأة نطنز النووية

تقــع منشــأة نطنــز النوويــة يف منطقــة نطنــز مبحافظــة أصفهــان، وقــد بنيــت حمميــة جببــال 
زاغــروس مــن ثــاث جهــات، وجبــال ترابيــة مــن الشــرق، وحاولــت إيــران إخفاءهــا وعــدم 
كشــفها ملنظمــة الطاقــة الذريــة، رغــم التســريبات الــي كان يعرفهــا اجملتمــع الــدويل عنهــا 

منــذ التســعينيات، وهــذا مــا اســتغلته أمريــكا يف فــرض عقــوابت دوليــة علــى إيــران.
وقــد طالبــت بريطانيــا وفرنســا وأملانيــا، يف مفاوضاهتــا مــع إيــران عــام 2003، بوقــف 
كامــل لعمــل هــذه املنشــآت، وقــد أُغلقــت ابلشــمع األمحــر حتــت إشــراف الوكالــة الدوليــة 
للطاقة الذرية يف 2004، مث قام الرئيس األســبق حممد خامتي بكســرها وإعادهتا للعمل 
جمــدداً يف آخــر فــرة واليتــه، بســبب مــا أمساهــا تنصــل الــدول األوروبيــة مــن تنفيــذ تعهداهتــا 

إليران.
مــراً، وحتــت ســقف أمسنــي  بعمــق 40  إيــران حتــت األرض  نقلتهــا  وبســبب ذلــك 
وترســانة مــن احلصــى والرمــال فوقهــا ملنــع اســتهدافها، وقــد حاولــت أمريــكا يف 2010 
اســتهدافها إلكرونيــاً مــن خــال زرع فــروس ستوكســنت )Stuxnet( عــن طريــق قطــع 
إلكرونيــة اشــرهتا إيــران مــن أملانيــا لتصنيــع أجهــزة الطــرد، ويعمــل هــذا الفــروس علــى 
زايدة ســرعة األجهــزة املســتخدمة حــى تدمــر نفســها بنفســها؛ لكــن إيــران اكتشــفت 

ذلــك بعــد تعطــل أجهــزة الطــرد املركــزي وعملــت علــى تــايف املوضــوع.
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هــذه املنشــأة تقــوم ابلــدور األساســي يف برانمــج ختصيــب اليورانيــوم، وأجهــزة الطــرد 
املركــزي املتضــررة تصنــف ضمــن اجليــل التاســع، ولديهــا قــدرة علــى ختصيــب اليورانيــوم 
بنســبة 50% عــن األجيــال األوىل، وميكــن مــن خاهلــا أن تعــوض إيــران مــا خســرته 

بســبب االتفــاق النــووي.
يــوم اخلميــس 4 يوليو/حزيــران وقــع انفجــار داخــل هــذه املنشــأة، وأدى إىل أضــرار 
كبــرة، واعتــرب رئيــس جلنــة األمــن القومــي والسياســة اخلارجيــة يف الربملــان اإليــراين، جمتــى 
ذو النــور، ذلــك احلــادث هجومــاً إلكرونيــاً حمتمــًا، وأســبابه واضحــة ابلنســبة إليهــم، 

لكــن لــن ُيكَشــف عنهــا ألســباب أمنيــة، حســب تصرحياتــه.

4.  انفجار مصنع األكسجين جنوب طهران 
وقــع هــذا االنفجــار يــوم الثــااثء 7 يوليو/حزيــران يف أحــد مصانــع األكســجن يف 
ابقــر شــهر جنــوب طهــران، وقــد أســفر االنفجــار عــن مقتــل شــخصن وإصابــة آخريــن، 
حســب وكالــة إران الرمسيــة، وتعــزو الســلطات اإليرانيــة ذلــك إىل خطــأ بشــري، وهتــاون 
العمــال يف التعامــل مــع صهاريــج األكســجن، وهــو مــا أدى إىل انفجــار املصنــع ومصنــع 

جمــاور لــه.    
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دوافع التفجيرات وأدواتها
نظراً للتكتم الشديد خبصوص منشأة نطنز، وعدم قدرة إيران على اهتام طرف حمدد، 
ابإلضافــة إىل عــدم تبــي أي طــرف واضــح هلــذه احلــوادث فإننــا أمــام ثــاث فرضيــات، 
وإذا مــا اســتبعدان الــرأي القائــل أبهنــا ضربــة جويــة بطائــرة مســرة، لوجــود الدفاعــات 
اجلويــة، والتحصينــات العاليــة للمنشــأة، فيكــون أقــرب االحتمــاالت هــو اهلجــوم الســيرباين 

مث العبوة الناسفة. 
1.  هجمات سيبرانية )حرب إلكترونية(

توصــف احلــرب الســيربانية أبهنــا األقــل تكلفــة واألكثــر دمــاراً، وهــي يف نفــس الوقــت أقــل 
دمويــة، وتعــد إحــدى األدوات املؤثــرة يف العمليــات السياســية واالقتصاديــة بــن الــدول، 

وقــد انتقــل كثــر مــن أشــكال الصــراع العاملــي إىل الفضــاء الرقمــي.
هنــاك مواجهــة واضحــة بــن إيــران وأمريــكا يف كثــر مــن امللفــات، وهلــا انعكاســاهتا 
مايــو/أاير  منــذ  بــدأت  املواجهــات  هــذه  ولعــل  املنطقــة،  األحــداث يف  علــى  املباشــرة 
املنصــرم أتخــذ منحــى آخــر، يتعلــق ابهلجمــات الســيربانية بــن إيــران وإســرائيل، وقــد 
أشــار تقريــر لشــبكة »فوكــس نيــوز« األمريكيــة إىل أن إيــران شــنت هجومــاً إلكرونيــاً ضــد 
البنيــة التحتيــة للميــاه اإلســرائيلية، يف املقابــل حتدثــت وســائل إعــام إســرائيلية عــن هجــوم 
ســيرباين إســرائيلي أدى إىل تعطيل أجهزة احلاســوب يف ميناء »شــهيد رجائي« اإليراين، 
وهــذه األحــداث شــبه املؤكــدة جتعــل فرضيــة اهلجــوم الســيرباين هــي احلاضــرة وبقــوة فيمــا 

يتعلــق ابهلجــوم علــى منشــأة نطنــز.

2.  عمليات أمنية داخلية 
يشــر االحتمــال الثــاين إىل فرضيــة وجــود عمليــة أمنيــة عــن طريــق عبــوة انســفة شــديدة 
االنفجــار، وقــد تســتعن اجلهــات املنفــذة ابلقــدرات الســيربانية لــدول أخــرى علــى جتــاوز 
إشــكاليات املراقبــة يف املنشــأة، وقــد تبنــت مجاعــة تطلــق علــى نفســها »فهــود الوطــن« 
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هــذه العمليــة، وهــي تتألــف- حبســب تصرحيهــا- مــن منشــقن مــن اجليــش واألمــن، 
وهــي مجاعــة مل تعلــن عــن نفســها مــن قبــل، ممــا يطــرح عــدداً مــن التســاؤالت عــن توقيــت 
تشــكيلها، ومــا إذا كانــت هــي فعــًا مــن قامــت ابلتفجــر أم أن جهــات أخــرى تقــف 

وراءه وتصرحيهــا جــاء خللــط األوراق.
صحيفة نيويورك اتميز أشارت يف تقرير هلا إىل تصرحيات أحد املسؤولن االستخباراتين 
يف الشــرق األوســط، والــذي يؤكــد فيــه أن احلــادث كان نتيجــة عمليــة ختريبيــة، وأنــه جــرى 
تفجــر عبــوة انســفة داخــل املنشــأة، يف إحــدى الصــاالت القريبــة مــن أجهــزة الطــرد 

املركــزي الــي مل ُتشــغَّل بعــد، وهــذا االحتمــال يظــل وارداً.
ومــع هــذا تظــل احتماليــة اهلجــوم الســيرباين هــي الروايــة األقــرب رمبــا، ويف حــال كان 
التفجر بعبوات انسفة فذلك حباجة إىل قدرات سيربانية مساندة، ويف كا االحتمالن 

حنــن أمــام حــدث كبــر يبــدو أن للقــدرات الســيربانية دوراً فيــه.

االنعكاسات الداخلية والخارجية للتفجيرات 
مــا حيــدث اليــوم يف الداخــل اإليــراين ليــس مصادفــة، بــل هــو تطــور ألحــداث كثــرة 
ســبقت ذلــك، مرتبطــة ابلصــراع النــووي املتصاعــد، والتمــدد اإليــراين يف املنطقــة، وهــذا 
يعي أن الوضع مرشــح لصراعات أكثر عدوانية، وســيكون هلا انعكاســاهتا املباشــرة على 
الداخــل اإليــراين أواًل مث علــى املنطقــة العربيــة، وكذلــك علــى العاقــات اإليرانيــة اخلارجيــة.

1.  االنعكاسات الداخلية 
هلــذه التفجــرات انعكاســاهتا املباشــرة علــى الداخــل اإليــراين، ألهنــا جــاءت يف ظــل 
وضــع اقتصــادي هــش تعيشــه إيــران، وعقــوابت أمريكيــة متواليــة، مــع اآلاثر املرتبــة علــى 
جائحــة كــوران، وتزايــد نســبة االنكمــاش املتوقعــة، حيــث أشــار تقريــر صنــدوق النقــد 
الــدويل إىل أن نســبة االنكمــاش ســتبلغ 6% هــذا العــام، مــع اخنفــاض القــدرات الشــرائية 
للمواطنــن؛ نظــراً الرتفــاع نســبة التضخــم إىل أكثــر مــن 30%، وتقــارب اهلامــش بــن 
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متوســط دخــل الفــرد وخــط الفقــر، مــا بــن ســتة مايــن تومــان متوســط دخــل الفــرد، 
ومخســة مايــن تومــان خــط الفقــر.

االرتبــاك اإليــراين يف التعامــل مــع امللــف النــووي ســيتفاقم بعــد هــذه األحــداث ومــا 
ســيتبعها، حيــث إن هنــاك فريقــن؛ يــرى األول منهمــا ضــرورة التهدئــة واملضــي يف احلــوار 
مــع واشــنطن، وهــو مــا يتبنــاه الرئيــس روحــاين ووزيــر خارجيتــه، يف حــن يــرى الفريــق 
املتحكــم اســتمرارية التصعيــد والتصــادم، وهــو مــا يتبنــاه املرشــد األعلــى واحلــرس الثــوري، 
ورمبــا كان إعــان اســتقالة ظريــف يف مطلــع 2019، الــي تراجــع عنهــا، بنــاًء علــى هــذا 
للسياســة  إرابكاً  أكثــر  األخــرة ســتكون  األحــداث  ولعــل  احلــاد،  الداخلــي  االنقســام 

اإليرانيــة.
كثــراً مــا يؤكــد املســؤولون اإليرانيــون اللُّحمــة الداخليــة أمــام أي اســتهداف خارجــي، 
وهــذا مــا يظهــر يف كثــر مــن األحــداث، أبرزهــا مقتــل ســليماين، والتفجــرات األخــرة، 
ولعــل ذلــك مــا ســينعكس مباشــرة علــى اســتهداف أنصــار املعارضــة يف الداخــل، وكل 
املطالب اإلصاحية، خصوصاً إذا ما ثبت وجود تنسيق داخلي يف موضوع التفجرات.

2.  انعكاساتها على المنطقة العربية 
حتــاول أمريــكا مجــع اجلهــود العربيــة مــع »اإلســرائيلية« يف مواجهــة التحــدايت اإلقليميــة 
التنســيق  للقيــام هبــذا  ابلشــرق األوســط؛ وهلــذا جــاء مؤمتــر وارســو يف مطلــع 2019 
املشــرك يف مواجهــة مــا يســمى املخاطــر اإليرانيــة، ومــن خالــه مارســت أمريــكا ضغوطــاً 

لتأســيس حتالــف إقليمــي، وهــو مــا مل يتــم إىل اآلن.
يف املقابــل دعــا وزيــر اخلارجيــة اإلســرائيلي، يســرائيل كاتــس، هنايــة عــام 2019، بعــد 
العــام لألمــم املتحــدة  بــه فرنســا وأملانيــا واململكــة املتحــدة إىل األمــن  بــاغ تقدمــت 
خبصــوص تطويــر إيــران صواريــخ قــادرة علــى محــل رؤوس نوويــة؛ دعــا إىل مــا أمساهــا اخلطــة 
التاليــة؛ الــي تكمــن يف »هتديــد عســكري فعَّــال مــن قبــل حتالــف غريب-عــريب، تقــوده 
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الــوالايت املتحــدة األمريكيــة لــردع العــدوان اإليــراين«.
دور  أبي  للقيــام  املنطقــة  يف  وحلفائهــا  أمريــكا  بــن  تنســيقاً  هنــاك  أن  إيــران  تــرى 
يســتهدفها، وهــذا مــا ســيعكس األحــداث األخــرة يف إيــران علــى املنطقــة، مــن خــال 
أذرعهــا املســلحة، كاحلوثيــن يف اليمــن واحلشــد الشــعيب يف العــراق، ولعــل مــا حــدث مــن 
اســتهداف للســفارة األمريكيــة يف العــراق يف اخلامــس مــن الشــهر اجلــاري أييت مــن ابب 
اســتغال إيــران للســاحة العراقيــة يف تنفيــذ حســاابهتا اخلاصــة، وقبــل ذلــك االســتهداف 
كانــت فصائــل مســلحة مواليــة إليــران، كحــزب هللا العراقــي، قــد بــدأت إطــاق بيــاانت 

هتديــد للقــوات األمريكيــة يف العــراق.
يعــد ملــف العــراق رمبــا مــن أعقــد امللفــات املباشــرة الــي حتكــم العاقــات األمريكيــة 
اإليرانيــة بعــد الربانمــج النــووي، وتــرى إيــران يف خطــوات رئيــس الــوزراء العراقــي اجلديــد، 
مصطفــى الكاظمــي، أكثــر إقاقــاً هلــا، وخاصــة بعــد تعيــن عبــد الوهــاب الســاعدي 
الــي أقصيــت يف ســبتمرب  رئيســاً جديــداً جلهــاز مكافحــة اإلرهــاب، وهــو الشــخصية 

2019، وهــو مــا ختشــى منــه إيــران والفصائــل املواليــة هلــا يف العــراق. 
3.  انعكاساتها على الخارجية

هلــذه احلــوادث انعكاســاهتا اخلارجيــة، ال ســيما علــى مســار العاقــات اإليرانيــة مــع 
الــدول األوروبيــة وأمريــكا، حيــث أتيت هــذه األحــداث يف ظــل التخــوف األمريكــي مــن 
متــدد احملــور الصيــي الروســي اإليــراين، وهــذا مــا جيعــل التصعيــد الدبلوماســي الغــريب يتزايــد، 
خصوصــاً بعــد تصنيــف أملانيــا حــزب هللا منظمــة إرهابيــة، وقــد جــاءت األحــداث األخــرة 

لتنقــل الصــراع اخلارجــي إىل مســار آخــر متامــاً، ولعــل أبــرز مــا يوضــح ذلــك أكثــر: 

• غموض الجهة المنفذة 	

غمــوض اجلهــة املنفــذة يضعنــا أمــام ســؤال جوهــري يتعلــق بعــدد الــدول املشــاركة يف 
العمليــة أو الــي هلــا اطــاع عليهــا، وإذا مــا أخــذان ســياق التفجــر يف احلســبان، وكذلــك 
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االهتامــات الســابقة إليــران ابلوقــوف وراء التفجــرات الــي حدثــت يف »إســرائيل«، فــإن 
ذلــك قــد يرجــح أن تكــون إســرائيل هــي املســؤولة عــن ذلــك.

وكيفمــا كان التفجــر فــإن التنســيق الداخلــي واخلارجــي هــو الغالــب؛ لتســهيل العمليــة، 
و«إســرائيل« عــادة ال تعلــن تبنيهــا ملثــل هــذه العمليــات، كمــا أن إيــران تتحاشــى توجيــه 
االهتــام »إلســرائيل«؛ خشــية علــى معنــوايت أنصارهــا؛ بوصفهــا رائــدة املقاومــة واملمانعــة، 
حســب توصيفهــا لنفســها، وكثــراً مــا تتكتــم علــى املعلومــات احلقيقيــة وتســرب معلومــات 
أخــرى، وقــد تلجئهــا التســريبات اإلعاميــة أحيــاانً إىل التصريــح ابلروايــة احلقيقيــة، كمــا 

حــدث مــع الطائــرة األوكرانيــة يف الثامــن مــن يناير/كانــون الثــاين مــن العــام احلــايل.

• نوعية الهجوم 	

إذا صحــت روايــة اهلجــوم الســيرباين فــإن الصــراع األمريكــي اإليــراين قــد أيخــذ منحــى 
آخــر، ورمبــا ســتتبىن »إســرائيل« مــا يتعلــق مبواجهــة الــدور اإليــراين كامــًا مــع تنســيق 
واضح مع بعض الدول العربية، يف مقابل االنشــغال األمريكي مبواجهة األدوار الروســية 
والصينيــة، وهبــذا فــإن الصــراع قــد أيخــذ طابعــاً جديــداً، وحتــواًل واضحــاً يعتمــد علــى 

األدوات اإللكرونيــة، وقــد يــؤدي إىل اســتنزاف إيــران.
وقــد صــرح غــام رضــا جــايل، رئيــس منظمــة الدفــاع املــدين اإليــراين، أبن إيــران ســتتخذ 
إجــراءات متبادلــة ضــد أي دولــة تتســبب يف هجمــات إلكرونيــة علــى املنشــآت النوويــة، 
وهبذا فإنه ال يســتبعد أن تقوم إيران برد مماثل يســتهدف إســرائيل، أو املصاحل األمريكية 
يف املنطقــة، ويف هــذا الســياق تقــول مديــرة املركــز األورويب للطاقــة والتحليــل اجليوسياســي، 
الســنتن  خــال  الســيربانية  قدراهتــا  تطويــر  مــن  متكنــت  إيــران  »إن  بوبكوســتوفا:  ايان 
املاضيتــن، وابخلصــوص حتــت إشــراف اجلنــرال ســليماين، وذلــك للتعويــض عــن ضعــف 

القــدرة العســكرية للبلــد، ولتحصينــه مــن أي اخراقــات معاديــة غــر متوقعــة«.
وألن قــدرات إيــران اإللكرونيــة ضعيفــة مقارنــة بقــدرات أمريــكا، فقــد تلجــأ األوىل 
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للتنســيق مــع روســيا بوصفهــا رائــدة يف هــذا اجملــال هــي والصــن، وهنــا قــد تشــكل إيــران 
حالــة مــن تــوازن القــوى؛ لكــن يظــل مــن املســتبعد رمبــا يف الوقــت الراهــن دخــول إيــران يف 

هجمــات كــربى تســتهدف أمريــكا وإســرائيل.

خاتمة
بعــد االنســحاب األمريكــي مــن االتفــاق النــووي وجــدت إيــران نفســها متحللــة مــن كثــر 
مــن القيــود الــي فرضهــا االتفــاق؛ وهلــذا انتقلــت إىل مرحلــة اثنيــة بعــد ختصيــب اليورانيــوم 
إىل ختزينــه، وهــذا مــا يشــكل هتديــداً علــى تلــك الــدول املعارضــة للربانمــج النــووي اإليــراين، 
وال يســتبعد تطــور املواجهــات يف املرحلــة القادمــة، إلفشــال أي تقــدم نــووي، ويف حــال 
مل تصــل أمريــكا وإيــران إىل تســوية بشــأن هــذا امللــف، فمــن املفــرض أن يــزداد املوضــوع 
تعقيــداً، وخصوصــاً بعــد دخــول احلــرب الســيربانية علــى خــط املواجهــة، وقــد كشــفت 
»نيويــورك اتميــز« عــن خطــة أمريكيــة إســرائيلية ملواجهــة املنشــآت النوويــة والصاروخيــة 
اإليرانيــة واغتيــال ضبــاط يف احلــرس الثــوري، ويبــدو أن الصــراع ســيتصاعد أكثــر تزامنــاً مــع 
محلــة االنتخــاابت الرائســية األمريكيــة املقبلــة يف نوفمرب/تشــرين الثــاين مــن العــام احلــايل. 



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:




