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مقدمة
انتهــت جولــة العاهــل الســعودي امللــك ســلمان يف عــدد مــن الــدول اآلســيوية، ابتــداء مــن ماليزيــا 
وإندونيســيا وبرونــاي، وانتهــاء باليابــان ثــم الصــن احملطــة األخيــرة للملــك الســعودي، هــذه الزيــارة التــي 
اســتغرقت قرابــة العشــرين يومــاً، وشــارك فيهــا مــا يقــرب ألــف مشــارك، بينهــم مســؤولون وأمــراء ورجــال 
أعمــال؛ قادتهــا اخليــارات السياســية التــي انتهجتهــا اململكــة يف الســير نحــو خطــة التحــول االقتصــادي 
املرتكــز علــى احلصــول علــى إيــرادات اقتصاديــة غيــر نفطيــة، وكذلــك الرفــض القاطــع لسياســة إيــران 
يف املنطقــة بشــكل كامــل، التــي تنظــر إليهــا اململكــة علــى أنهــا عدوانيــة وضــد اســتقرار املنطقــة، وقــد 
اتضحــت أهــداف الزيــارة مــن كــون دول ماليزيــا وإندونيســيا، وكذلــك اليابــان والصــن، هــي مــن الــدول 
املتطــورة اقتصاديــاً يف القــارة اآلســيوية، إلــى جانــب أن مــا نســبته 70% مــن صــادرات اململكــة مــن النفــط 

يذهــب إلــى الــدول اآلســيوية.

وممــا أكــد أولويــة تعزيــز التعــاون مــع هــذه الــدول يف اجلانــب االقتصــادي توقيــُع أكثــر مــن 80 اتفاقيــة 
خــالل هــذه الزيــارة، وذلــك قــد يفتــح الســوق الســعودية أمــام شــركات هــذه الــدول لالســتثمار.

وعلــى الرغــم مــن أن االهتمــام الســعودي بالعالقــات االقتصاديــة مــع هــذه الــدول نــال اجلانــب األكبــر؛ 
فزيــارة امللــك ســلمان لــدول القــارة اآلســيوية لــم تخــل مــن احلديــث يف ملفــات سياســية تضمنتهــا 
احملادثــات وتطــرق إليهــا العاهــل الســعودي يف مجمــل خطاباتــه التــي كــرر فيهــا الدعــوة إلــى الوقــوف يف 
وجــه التطــرف، ونبــذ العنــف، ورفــض تدخــل بعــض الــدول يف شــؤون جيرانهــا؛ يف إشــارة إلــى سياســات 

إيــران.

وإن ذهبــت نتائــج هــذه اجلولــة نحــو بــث االطمئنــان جتــاه وضــع اقتصــاد اململكــة يف املســتقبل علــى إثــر 
الوعــود واالتفاقيــات التــي خرجــت بهــا الزيــارة، فــإن تأثــر هــذا التطــور يف العالقــات يعــد أمــراً وارداً يف 
ظــل وجــود حتديــات اقتصاديــة وسياســية قــد تدخــل ضمــن أجــواء العالقــات بــن اململكــة ودول الشــرق 
اآلســيوي، فإلــى أيــن ميكــن أن تســير العالقــات حتــت وقــع نتائــج جولــة امللــك ســلمان؟ وأي مــدى مــن 

التطــور ميكــن أن تشــهده هــذه العالقــات؟

دوافع نحو التقارب 
العالقــات بــن الســعودية ودول الشــرق اآلســيوي هــي مــن العالقــات التــي اتســمت بتطــور متصاعــد 
بالنســبة إلــى حالــة اململكــة، علــى الرغــم مــن حداثــة عالقــات اململكــة ببعــض الــدول الشــرق آســيوية، 
ومــع أن الصــن كانــت مــن أواخــر دول الشــرق اآلســيوي التــي ربطــت عالقاتهــا الرســمية باململكــة فإنهــا 

الشــريك االقتصــادي األول للمملكــة اليــوم، حســب مــا نشــرته هيئــة اإلحصــاء الســعودية.

ــر يف تطــور هــذه العالقــات،  ــز العالقــات الســعودية الشــرق آســيوية هــو التســارع الكبي أهــم مــا ميي
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فاململكــة مــن جانبهــا ظلــت ملتزمــة بتزويــد دول الشــرق بالطاقــة، علــى خــالف كثيــر مــن دول املنطقــة 
التــي أحاطــت بهــا ظــروف سياســية وأمنيــة، كمــا وجــدت الــدول اآلســيوية يف الســوق الســعوديِة مناخــاً 
مفتوحــاً وراغبــاً يف اســتيراد كثيــر مــن املنتجــات، وعمــل العديــد مــن الشــركات، حيــث بلــغ عــدد مشــاريع 
الشــركات الصينيــة يف اململكــة قرابــة 175 مشــروعاً خدميــاً وصناعيــاً عــام 2015، حســب مــا أكــده وزيــر 
التجــارة الســعودي، ومــن ثــم فهنــاك أرضيــة خصبــة، وســنوات مــن التعــاون مــع الشــرق اآلســيوي، مــن 
املمكــن أن تدفــع بهــا مجموعــة مــن العوامــل نحــو مزيــد مــن التقــارب وحتقيــق شــراكات اســتراتيجية يف 

مجــاالت متعــددة.

االستثمار يف رؤية 2030  -1

رؤيــة اململكــة يف التحــول االقتصــادي الــذي ســيمنح اململكــة- حســبما ورد يف الرؤيــة- قــدرة صناعيــة 
تنافســية يف األســواق العامليــة، واكتفــاء نســبياً يف املجــال الصناعــي والعســكري؛ يبــدو أنهــا ســتعطي 
طابعــاً جديــداً لعالقــات اململكــة بغيرهــا مــن الــدول، ال ســيما أن الرؤيــة الســعودية بحاجــة إلــى تفعيــل 
التواصــل مــع أصحــاب التجــارب االقتصاديــة املتطــورة؛ جللــب اســتثمارات ناجحــة تنهــض بالرؤيــة، 
وحتقــق طمــوح املســؤولن الســعودين، وهــو مــا ظهــر يف تبــادل الزيــارات بــن الســعودية والصــن، حيــث 
بلغــت ثــالث زيــارات رســمية بــن البلديــن بعــد إعــالن الرؤيــة، وكذلــك اليابــان التــي زارهــا األميــر محمــد 

بــن ســلمان قبــل زيــارة امللــك األخيــرة.

وتشــير هــذه الزيــارات إلــى اهتمــام قــادة البلديــن بامللــف االقتصــادي، خاصــة بعــد ظهــور الرؤيــة 
الســعودية، حيــث أتــى توقيــع االتفاقيــات بــن اململكــة وهــذه الــدول يف ســياق الرؤيــة، فقــد ضمــت 
ــة، وقعهــا مــن اجلانــب الســعودي رئيــس  االتفاقيــات املوقعــة اتفــاق املشــاركة يف مشــاريع البنــى التحتي
الهيئــة امللكيــة للجبيــل وينبــع؛ اجلهــة املشــرفة علــى صناعــة البتروكيماويــات، وجــرى توقيــع اتفاقيــات يف 
إطــار صناعــة طائــرات مــن دون طيــار، وكذلــك مذكــرة تفاهــم يف مشــروعات الطاقــة اإلنتاجيــة، كل ذلــك 

يشــير إلــى تقاطــع مباشــر مــع رؤيــة 2030.

إلــى جانــب ذلــك أيضــاً فقــد كان االجتــاه الســعودي مــرة أخــرى نحــو الشــرق اآلســيوي لتحريــك العجلــة 
يف بعــض جوانــب الرؤيــة، التــي تضمنــت حتويــل شــركة أرامكــو إلــى عمــالق اقتصــادي يعمــل يف أنحــاء 
ــة مــع شــركة النفــط والغــاز الوطنيــة  ــرة اتفاقي ــك األخي ــة املل ــم، حيــث وقعــت الشــركة خــالل جول العال
املاليزيــة، تعــد أضخــم اتفاقيــة للشــركة خــالل جولــة امللــك، حيــث ستســتثمر أرامكــو مــا نســبته 50% مــن 
مشــروع )رابيــد( النفطــي جنوبــي ماليزيــا، وتبلــغ قيمــة هــذا االســتثمار 7 مليــارات دوالر، ووقعت الشــركة 

كذلــك اتفاقيــة مــع مؤسســة نيبــون اليابانيــة للنفــط والطاقــة.

لقــد قاربــت الرؤيــة الســعودية بــن تصــورات املســؤولن يف اململكــة وقــادة الــدول اآلســيوية حيــال 
تطــور العالقــات بــن اململكــة وهــذه الــدول، فقــد وصــف العاهــل الســعودي التطــورات االقتصاديــة بــن 
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ــن  ــم بــن البلدي ــن، وســمى التعــاون القائ ــز الروابــط بــن البلدي الســعودية والصــن بأنهــا فرصــة لتعزي
باالســتراتيجي، لــذا فــإن إمكانيــة حتقيــق تقــدم يف تســيير عمــل االتفاقيــات املبرمــة قــد يعطــي انفتاحــاً 

ــة. ــر أمــام الســعودية، ومعهــا دول الشــرق اآلســيوي، لتوطيــد العالقــات الدبلوماســية واالقتصادي أكب

حاجة الشرق اآلسيوي املتزايدة إلى النفط  -2

ملــا كانــت اململكــة صاحبــة التأثيــر األكبــر اليــوم يف الســوق النفطيــة؛ مــن حيــث التحكــم يف توفيــر 
الكميــات الالزمــة مــن النفــط يف الســوق، وامتالكهــا احتياطــات نفطيــة كبيــرة، باإلضافــة إلــى االســتقرار 
الضامــن لتصديــر املاليــن مــن براميــل النفــط يوميــاً؛ فقــد كان متوقعــاً أن حتظــى الســعودية ودول 
ــن تكــون اململكــة  ــه- بحســب خطــة التحــول االقتصــادي- ل ــر أن ــزة، غي الشــرق املتطــورة بعالقــات ممي
قــادرة يف وقــت قريــب عــن االســتغناء كليــاً عــن واردات النفــط، وســتظل خــالل الســنوات القادمــة اإليــراد 

ــة. ــة الدول األول ملوازن

يف اجلانــب اآلخــر متثــل اململكــة املــورد األول للنفــط لــكل مــن الصــن واليابــان، واجلديــر بالذكــر هنــا 
أن اللجنــة الوطنيــة للتنميــة واإلصــالح يف الصــن ذكــرت أن إنتــاج النفــط يف البــالد قــد ينخفــض، وأنهــا 
ال تــزال يف حاجــة إلــى تلبيــة الطلــب علــى النفــط يف أســواقها مــن اخلــارج بنســبة تقــارب 70% حتــى عــام 
2020. وإذ تظــل كل مــن الصــن واليابــان مــن الــدول األعلــى اســتهالكاً للنفــط، فــإن التعــاون الســعودي 
مــع هــذه الــدول ليــس جديــداً، بــل يتوقــع أن تــزداد التفاهمــات الســعودية مــع هــذه الــدول، خصوصــاً يف 

مجــال الطاقــة. 

احلذر حيال السياسة األمريكية  -3

صاَحــَب فــوز الرئيــس ترامــب يف االنتخابــات األمريكيــة التكهــن حيــال تصريحاتــه التحذيريــة املوجهــة 
للصــن، وكذلــك خطاباتــه جتــاه األوضــاع يف املنطقــة العربيــة، وهــو مــا خلــق أجــواء مــن احلــذر لــدى 
دول املنطقــة، ومنهــا اململكــة، فلــم تخــل لغــة الرئيــس ترامــب مــن مزاعــم صارمــة اللهجــة أطلقهــا معبــراً 
أن الصــن يف سياســاتها التجاريــة )تغتصــب( الواليــات املتحــدة، يف تــنٍّ لسياســة متشــددة يف التعامــل 
مــع الصــن، فضــاًل عــن التنافــس الــذي خلقتــه معــدالت النمــو يف االقتصــاد الصينــي أمــام االقتصــاد 
األمريكــي، فقــد أنشــأت الصــن منطقــة التجــارة احلــرة يف شــنغهاي إلــى جانــب إعالنهــا يف عــام 2013 
ــادل التجــاري مــع عــدد مــن  ــز االســتثمار والتب ــق واحــد(؛ ســعياً نحــو تعزي ــادرة (حــزام واحــد، طري مب

الــدول اآلســيوية ومنطقــة احمليــط الهــادئ.

ــات  ــذه العالق ــد حــل به ــات املتحــدة، فق ــة والوالي ــن اململك ــة ب ــات التاريخي ــن العالق ــى الرغــم م وعل
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مــا يشــبه التوتــر؛ بفعــل السياســة الرخــوة ألمريــكا يف املنطقــة، التــي لــم تلــبِّ تطلــع اململكــة يف التعامــل 
بإيجابيــة مــع ملفــات عديــدة؛ كالتدخــالت اإليرانيــة يف املنطقــة، وملــف الثــورة الســورية، وامللــف اليمنــي 
ــزاز اململكــة وإخضاعهــا  ــراه مراقبــون ممهــداً البت ــى صــدور )قانــون جاســتا( الــذي ي أيضــاً، عــالوة عل
حلســابات اقتصاديــة وسياســية. ويزيــد مــن عــدم االرتيــاح لــدى اجلانــب الســعودي تســلم ترامــب 
الرئاســة، حيــث مــن احملتمــل أن يتوجــه بسياســته يف مواجهــة اإلرهــاب يف غيــر االجتــاه الــذي ترغــب 
فيــه عــدد مــن دول املنطقــة، ومنهــا اململكــة، إمــا باالنكفــاء مجــدداً حيــال امللفــات املشــتعلة يف املنطقــة، 

ــاً مــع مواطنــي الــدول اإلســالمية. ــكا إجرائي أو بالعمــل بشــكل ســلبي يف تعامــل أمري

خــالل اجلولــة األخيــرة للملــك ســلمان اســتعرض يف جــل خطاباتــه ملــف مواجهــة اإلرهــاب، وتعزيــز 
االســتقرار واألمــن يف العالــم، وكأن هنــاك مــا يشــير إلــى مضــي اململكــة يف البحــث عــن شــركاء سياســين 
باجتــاه حلحلــة بعــض امللفــات يف املنطقــة، خاصــة بعــد إملــاح امللــك الســعودي ملاليزيــا وإندونيســيا بــأن 
هنــاك نوعــاً مغايــراً مــن العالقــات، بــرز ذلــك يف لقــاء امللــك ســلمان مبمثلــي الشــعب اإلندونيســي، ولقائــه 
قيــادات دينيــة ماليزيــة، رمبــا يدفــع ذلــك إلــى تفعيــل دور هــذه الــدول إلــى جانــب اململكــة، علــى الرغــم 
مــن عــدم انخــراط إندونيســيا يف التحالــف اإلســالمي ضــد اإلرهــاب الــذي تقــوده اململكــة. ويف حــال 
اتخــذت الواليــات املتحــدة مزيــداً مــن النهــج الســلبي الــذي قــد يضــر مبصالــح اململكــة ودول شــرق آســيا، 

خاصــة الصــن، فقــد يبعــث ذلــك الرغبــة يف تعزيــز العالقــات بــن هــذه األطــراف. 

إشكاليات محتملة يف وجه التقارب 
1- حتوالت أمام تصدير النفط 

مــن أبــرز مقومــات العالقــة بــن اململكــة ودول شــرق آســيا الصناعيــة تصديــر النفــط الســعودي لهــذه 
ــان،  ــكل مــن الصــن والياب ــة ل ــواردات النفطي ــاً مــا يقــارب مــن 30% مــن ال ــي حالي ــدول، فاململكــة تلب ال
وعلــى الرغــم مــن اســتقرار تدفــق النفــط الســعودي لشــركائها يف الشــرق، فــإن حــدوث تغيــر يف معــدل 
تصديــر اململكــة للنفــط، أو إيجــاد مورديــن آخريــن لديهــم القــدرة علــى تلبيــة الطلــب، وإحــداث تســويات 
جتاريــة واقتصاديــة، رمبــا ينعكــس علــى عالقــة اململكــة مــع هــذه الــدول، ففــي الوقــت الــذي تخــوض فيــه 
اململكــة مواجهــة شــاملة ضــد إيــران يف املنطقــة العربيــة، حتيــط باململكــة جبهــات ســاخنة تخــوض يف 
ــث يســير  ــى االســتقرار؛ حي ــدو األمــر يف الشــمال مؤشــراً عل ــاً مباشــرة يف اليمــن، وال يب إحداهــا حرب
العــراق إلــى نفــق مظلــم نتيجــة احلــرب القائمــة يف املوصــل، التــي أحدثــت إلــى اآلن حركــة تهجيــر واســعة 
ــدد  ــد ته ــي ق ــة بانتشــار امليليشــيا الشــيعية الت ــة العراقي ــى ســماح احلكوم ــة إل ــي املوصــل، إضاف ألهال
أمــن اململكــة يف أي حلظــة، ورمبــا يفتــح ذلــك مواجهــة أخــرى قــد تعيــق مــن اســتقرار التبــادل التجــاري 
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للمملكــة وطبيعتــه، خاصــة أنهــا تعتمــد علــى بــاب املنــدب ومضيــق هرمــز منافــَذ مهمــًة يف حركــة تصديــر 
النفــط، ويبقــى حتســن العالقــات الســعودية األمريكيــة مســتقباًل داخــاًل ضمــن حســابات تأثــر العالقــات 

الســعودية الصينيــة يف حــال اســتمر التصعيــد األمريكــي ضــد الصــن.

وأمــام تطــور آخــر فقــد بــدأت اليابــان باســتقبال أول دفعــة مــن النفــط األمريكــي العــام املاضــي، وهــو 
مــا يوحــي بإمكانيــة اســتيراد الــدول اآلســيوية للنفــط مــن خــالل بوابــات جديــدة قــد تقلــل مــن اســتمرار 

االعتمــاد علــى النفــط الســعودي.

2- خطوات سير برنامج 2030 السعودي

الرؤيــة الســعودية 2030 ال تــزال يف إطــار خطاهــا األوليــة، والتــي مــن الواضــح اعتمادهــا علــى العمــل 
ــد  ــي تواصــل عق ــو الت ــاح مرتقــب نحــو خصخصــة شــركة أرامك ــة، وانفت ــرات خارجي ــع شــركات وخب م
اتفاقياتهــا يف اســتثمارات خارجيــة كمــا حصــل خــالل زيــارة امللك األخيرة، وإن بدأت االســتعانة بشــركات 
أجنبيــة، والعمــل علــى حتريــك مشــاريع الرؤيــة، فقــد يحــدث مــا يعيــق ســير هــذه الرؤيــة، خاصــة مــع 
اســتمرار معــدالت تعثــر املشــاريع القائمــة حاليــاً يف اململكــة، وكثــرة الوعــود حلــل أزمــة اإلســكان التــي 
ع بعــد، باإلضافــة إلــى  أعلــن عــن توزيــع جــزء مــن املنتجــات الســكنية حتــت إطــار الرؤيــة، والتــي لــم تــوزَّ
وجــود رؤى مختلفــة مــع فكــرة خصخصــة شــركة أرامكــو، وخــروج دعــوات ملراعــاة بقــاء ملكيتهــا للدولــة.

ــى االتفاقيــات املبرمــة مــع شــركات الــدول الشــرق  ــة قــد تنعكــس عل ــر للرؤي ــة تعث إن حــدوث أي حال
ــدول مــع اململكــة، واالرتقــاء  ــراً عكســياً يف مــدى جنــاح شــراكة هــذه ال ــك أث ــرك ذل آســيوية، ولرمبــا يت

ــات مســتقباًل.   مبســتوى العالق

خامتة
ــث  ــة يف االجتــاه نحــو دول الشــرق اآلســيوي حي ــة اململك ــدت رغب ــك ســلمان أك ــرة للمل ــة األخي اجلول
ــح الســعودية  ــت املصال ــد بات ــات، لق ــرام عشــرات االتفاقي ــاءات الرســمية، وإب ــن اللق ــد م ســبقها العدي
حتــت تأثيــر عــدد مــن املخاطــر، يأتــي يف مقدمتهــا تهديــد النفــوذ اإليرانــي، إلــى جانــب العجــز الــذي 
رافــق ميزانيــة الدولــة علــى مــدار العامــن املاضيــن، والتحــدي املاثــل أمــام حتقيــق تقــدم يف البنيــة 
التحتيــة لالقتصــاد الســعودي يف إطــار رؤيــة 2030، ومــا قــد يحيــط بالرؤيــة الســعودية مــن عقبــات 
داخليــة؛ كاســتمرار تعثــر املشــاريع، والفســاد اإلداري، لــذا حرصــت اململكــة علــى الذهــاب نحــو دول 
الشــرق اآلســيوي لتعزيــز التعــاون االقتصــادي رمبــا لتســريع العمــل يف مشــاريع رؤيــة 2030 بعيــداً عــن 
تأثيــر التقلبــات السياســية التــي قــد تقــف حجــر عثــرة أمــام الشــراكة مــع بعــض األصدقــاء التاريخيــن 

ــات املتحــدة. كالوالي
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مــن املمكــن أن يحــل قانــون جاســتا بتبعــات ســلبية علــى العالقــات بــن البلديــن يف حــال جتــرمي اململكــة 
تبعــاً للقانــون، يف املقابــل ميكــن أن تــزداد العزلــة األمريكيــة وتفقــد دورهــا يف املنطقــة تدريجيــاً بفعــل 
ــه، ولهــذا فمــن املتوقــع أن تســير العالقــات  ــوى خطابات ــر عنهــا محت ــي عب سياســة الرئيــس ترامــب الت
ــق الشــراكة االســتراتيجية ألســباب؛  الســعودية الشــرق آســيوية بعنوانهــا االقتصــادي العريــض يف طري
منهــا أن العالقــات بــن اجلانبــن كانــت- وال تــزال- يف تطــور مســتمر، حيــث لــم يحــدث مــا يعكــر أجــواء 
هــذه العالقــات مــن قبــل، باإلضافــة إلــى أن كثيــراً مــن االتفاقيــات املوقعــة أخــذت طابعــاً اســتراتيجياً 
وحيويــاً كمشــاريع البنــى التحتيــة واالســتثمار يف مجــال النفــط، إلــى جانــب التصنيــع العســكري الــذي قــد 
تعارضــه أمريــكا يف حــال عرضــت اململكــة مســاعدتها يف تنفيــذه، ومــن احملتمــل أيضــاً أال تظــل أمريــكا 
مراقبــة ملثــل هــذا التطــور الــذي قــد يبــنِّ لهــا أنــه ســيمنح الصــن نفــوذاً أكبــر يف املنطقــة العربيــة مــن 
خــالل الشــراكة مــع اململكــة، ويســهل للسياســة الصينيــة أداء أدوار فاعلــة يف السياســة الدوليــة، وعليــه؛ 
فمــن املهــم أن تتفهــم اململكــة مثــل هــذا الواقــع التنافســي بــن القــوى الكبــرى، والتفكيــر بجديــة يف كيفيــة 
ــن  ــا مــع الفاعل ــم عالقاته ــب تدعي ــى جان ــا القومــي، إل مراعــاة مصاحلهــا االســتراتيجية وخدمــة أمنه

الدوليــن.

وينتظــر أيضــاً أن حتــدث الزيــارة تقدمــاً يف مســتوى التنســيق بــن اململكــة وكل مــن ماليزيــا وإندونيســيا 
ــا وإندونيســيا إلعطــاء  ــراز دور كل مــن ماليزي ــع نحــو إب يف مجــاالت األمــن ومكافحــة اإلرهــاب، والدف
صــورة أكثــر انســجاماً ومتاســكاً مــن حيــث املوقــف جتــاه التهديــدات األمنيــة، حيــث يتوقــع انضمــام 

إندونيســيا للتحالــف اإلســالمي الــذي تتزعمــه اململكــة.



مركــز مســتقل غيــر ربحــي، يُِعــّد األبحــاث العلميــة واملســتقبلية، ويســاهم يف صناعــة الوعــي وتعزيــزه 
ــا االتصــال، إســهاماً منــه يف  وإشــاعته مــن خــالل 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 خالل 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 اإلسالمية والفكرية.

-الدراسات احلضارية والتنموية. 

- دراسات الفكر اإلسالمي. 

االستشارات وقياس الرأي:   .2

يســعى املركــز لتقــدمي االستشــارات واحللــول يف مجــاالت اهتمــام املركــز للجهــات الرســمية واألهليــة، 
وذلــك مــن خــالل 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.






