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املقدمة
يف الثالــث عشــر مــن يونيو/حزيــران احلــايل تعرضــت انقلتــا نفــط دوليتــان هلجــوم يف حبــر عمــان 
ومهــا يف طريقهمــا إىل شــرق آســيا، وقــد اهتمــت واشــنطن طهــران ابهلجــوم، يف حــن نفــت األخــرة 
عالقتهــا بــه، واهتمــت أطرافــاً أخــرى تســعى إىل أتجيــج األزمــة بينهــا وبــن واشــنطن، علــى حــد 

قوهلــا.

كان هلــذه احلادثــة انعكاســاهتا املتعــددة، وخاصــة يف جمــال االقتصــاد، إذ ارتفــع خــام برنــت أكثــر 
مــن 2%، يف حــن صعــد اخلــام األمريكــي إىل 1.5% بعــد اهلجــوم مباشــرة.

علــى الصعيــد نفســه ال تــزال األزمــة مســتعرة بــن أمريــكا وإيــران منــذ إعــالن الرئيــس األمريكــي، 
مــن  ذلــك  تــال  ومــا   ،2018 مايــو/أاير  النــووي يف  االتفــاق  مــن  االنســحاب  ترامــب،  دوانلــد 
عقــوابت علــى إيــران كان هلــا أتثرهــا املباشــر يف االقتصــاد اإليــراين، ومــن مث هتديــد إيــران أبهنــا لــن 
تكــون وحدهــا يف هــذه األزمــة، ومــا أعقــب ذلــك التهديــد مــن اختــالالت أمنيــة قريبــة مــن مضيــق 

هرمــز؛ أحــد أهــم خطــوط التجــارة البحريــة.

علــى عكــس املتوقــع؛ قلــل الرئيــس األمريكــي مــن أمهيــة املضيــق ألمريــكا الــي أصبحــت املنتــج 
األكرب للطاقة يف العامل، حســب قوله، مشــراً إىل أن املتضرر األكثر مها الصن والياابن، ودعامها 
حلمايــة ســفنهما يف املضيــق، وهــو مــا يطــرح عــدداً مــن األســئلة عــن حقيقــة اهلجمــات احلاصلــة 

وأبعادهــا االقتصاديــة، خصوصــاً يف ظــل الطمــوح األمريكــي إىل قيــادة ســوق النفــط العامليــة.

األمهية االقتصادية ملضيق هرمز 
يعــد مضيــق هرمــز الرئــة الــي تتنفــس منهــا دول اخلليــج، ويقــع املضيــق يف اخلليــج العــريب فاصــاًل 
بــن ميــاه اخلليــج العــريب مــن جهــة وميــاه خليــج عمــان وحبــر العــرب واحمليــط اهلنــدي مــن جهــة 
أخــرى، تطــل عليــه مــن الشــمال إيــران، ومــن اجلنــوب ســلطنة عمــان الــي تشــرف علــى املالحــة 

البحريــة فيــه؛ وذلــك لكــون ممــر الســفن أييت ضمــن مياههــا اإلقليميــة.
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يصــل عــرض املضيــق إىل 50 كــم، وعنــد أضيــق جــزء يصــل إىل 33 كــم، ويبلــغ عمقــه 60م،  
ويبلــغ عــرض ممــرَّي الدخــول واخلــروج فيــه ميلَــن حبريَّــن.

وحبســب شــركة )فورتيكســا( للتحليالت النفطية، وفق ما أوردته )رويرتز(، فإن حنو ُخس إنتاج 
العامل من النفط مير عرب املضيق، أي حنو 17.4 مليون برميل يومياً، يف حن بلغ االستهالك حنو 
100 مليــون برميــل يوميــاً عــام 2018، ذهبــت غالبيتهــا إىل الصــن واهلنــد واليــاابن ودول جنــوب 

شــرق آســيا األخــرى، ويف حــال حــدوث أي اختــالل يف املضيــق أو يف حميطــه ســيكون املتضــرر 
األول هــو هــذه الــدول، ويف مقدمتهــا الصــن املنافــس االقتصــادي ألمريــكا.

كذلــك ميــر عــرب املضيــق معظــم صــادرات اخلــام مــن إيــران والســعودية واإلمــارات والكويــت 
والعــراق، إضافــة إىل إنتــاج قطــر مــن الغــاز الطبيعــي املســال، وهــي أكــرب مصــدر لــه يف العــامل، كمــا 

ميــر عــرب املضيــق 22% مــن الســلع األساســية يف العــامل.

يعــد املضيــق ممــراً مائيــاً دوليــاً حمميــاً بنــص املــادة 38 مــن االتفاقيــة الدوليــة لقانــون البحــار الــي 
اعُتمــدت يف 30 أبريل/نيســان عــام 1982، والــي تنــص علــى أن »مجيــع الســفن العابــرة للمضايــق 
الدوليــة، مبــا فيهــا مضيــق هرمــز، تتمتــع حبــق املــرور دون أي عراقيــل، ســواء كانــت هــذه الســفن أو 

الناقــالت جتاريــة أو عســكرية«.

هــذه األمهيــة الكــربى للمضيــق جعلــت ألي حــدث أمــي جبــواره انعكاســاً مباشــراً علــى اقتصــاد 
املنطقــة واالقتصــاد العاملــي؛ لكونــه يربــط أكــرب مســتودع للنفــط أبكــرب ســوق عامليــة.

أمريكا والطموح االقتصادي
منــذ قــرار الرئيــس األمريكــي االنســحاب مــن االتفــاق النــووي مــع إيــران ازداد التوتــر بــن البلديــن، 
حيــث تســعى أمريــكا إىل زايدة الضغــط علــى إيــران حــى تقبــل ابتفــاق آخــر أكثــر تقييــداً هلــا مــن 
االتفــاق الســابق، وذلــك بفــرض عــدد مــن العقــوابت ضدهــا؛ منهــا احلظــر علــى صــادرات النفــط 
النفــط، وفُرضــت كذلــك  بلــد تقــوم موازنتــه اإليراديــة علــى 40% مــن صــادرات  اإليرانيــة، يف 
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عقــوابت أخــرى تتعلــق بقطاعــي التعديــن والبرتوكيمــاوايت، وعقــوابت علــى احلــرس الثــوري، إضافــة 
إىل تعزيــز الوجــود العســكري األمريكــي يف املنطقــة، وهــذا مــا أدى إىل انكمــاش االقتصــاد اإليــراين 

وزايدة مســتوى التوتــر بــن أمريــكا وحلفائهــا اإلقليميــن مــن جهــة وإيــران مــن جهــة أخــرى.

تســتغل أمريــكا التهديــدات اإليرانيــة وتســارع إىل حتميلهــا مســؤولية أي هجــوم يقــع قريبــاً مــن 
األمريكــي، دوانلــد  الرئيــس  اهتــم  فقــد  الناقلتــن؛  علــى  األخــر  اهلجــوم  مضيــق هرمــز، وخاصــة 
ترامــب، إيــران بتنفيــذ اهلجــوم، مســتداًل علــى ذلــك ابلــزورق اإليــراين الــذي ظهــر يف فيديــو نشــره 
اجليــش األمريكــي ويقــول إنــه جملموعــة مــن احلــرس الثــوري تنــزغ لغمــاً مل ينفجــر مــن إحــدى الناقلتــن 

اللتــن تعرضتــا للهجــوم.

الرئيــس األمريكــي حــذر يف وقــت ســابق إيــران مــن أي عمــل عســكري قــد يضــر مبصــاحل أمريــكا 
أو حلفائهــا، وبنــاء عليــه عــززت وزارة الدفــاع األمريكيــة وجودهــا العســكري يف املنطقــة، حيــث 
أرســلت، يف مايــو/أاير املاضــي، حاملــة الطائــرات )لنكولــن( مــع جمموعتهــا القتاليــة البالغــة 27 
قطعــة، مــا بــن مدمــرة وابرجــة وغواصــة، إضافــة إىل أربــع قاذفــات مــن طــراز B-52 قــادرة علــى 
محــل أســلحة نوويــة، وأُرســلت البارجــة احلربيــة )يــو إس أرلينغتــون( املصممــة لنقــل قــوات املارينــز 
األمريكيــة، مــع عــرابت برمائيــة ومعــدات ومروحيــات قتاليــة، وبطاريــة صواريــخ ابتريــوت، وأســلحة 

أخــرى.

تــدل هــذه االهتامــات املتســارعة إليــران مــن قبــل الرئيــس األمريكــي، وزايدة التحشــيد العســكري 
يف املنطقــة، علــى أن هنــاك أهدافــاً متعلقــة إبيــران، وأخــرى رمبــا هلــا أثــر يف مســتقبل املنطقــة، وهــذا 
مــا يُفســر تلــك التحليــالت الــي تشــر إىل أن ألمريــكا دوراً يف موضــوع التفجــر، ولــو بطريقــة غــر 
مباشــرة، مــن أجــل الدخــول يف أزمــة أكــرب مــع إيــران وتدويــل منطقــة اخلليــج أكثــر بقصــد محايتهــا 
ومحايــة املالحــة فيهــا، يدعــم ذلــك ضعــف أمريــكا يف حشــد دعــم دويل ملوقفهــا مــن إيــران، خصوصــاً 
أهنــا هــي املســؤولة عــن إلغــاء االتفــاق، كمــا أن اهتاماهتــا املتكــررة إليــران مل تتبنهــا أي مــن الــدول 

املوقعــة علــى االتفــاق النــووي، ابســتثناء بريطانيــا.
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ويف ظل هذا االحتقان املتزايد، ووفق ما أعلن مكتب وزيرة خارجية االحتاد األورويب، فيديريكا 
موغريي، فإن الدول املوقعة على االتفاق )5+1( ستجتمع مع إيران يف الـ28 من الشهر احلايل، 

يف العاصمة النمساوية )فيينا(، للبحث عن سبل جديدة لبقاء االتفاق وإنقاذه من االهنيار.

هنــاك بُعــد رئيســي لــه عالقــة مبــا حيــدث يتعلــق بســعي أمريــكا إىل االســتفادة مــن أي اختــالالت 
متعلقــة ابلنفــط القــادم مــن اخلليــج، وتســويق الذهــب األســود كبديــل تتحــول مبوجبــه أمريــكا إىل 
مصــدر رئيســي، وإزاحــة الســعودية وروســيا مــن أعلــى قائمــة الــدول املصــدرة، خصوصــاً وهــي 
تنتــج مــا يقــارب 12 مليــون برميــل يوميــاً، تصــدر منــه يوميــاً قرابــة 3 ماليــن برميــل، وتســعى إىل 
مضاعفــة إنتاجهــا يف الســنوات القادمــة، وزايدة التصديــر ليصــل إىل 5 ماليــن برميــل يوميــاً، وهلــذا 
فــإن أمريــكا تســعى إىل قيــادة ســوق النفــط العامليــة، وهــذا مــا أكــده الرئيــس األمريكــي يف قولــه: 
»ال حاجــة ألمريــكا إىل أن تكــون يف منطقــة اخلليــج وقــد أصبحنــا أكــرب منتــج للطاقــة يف العــامل«.

يف املقابــل تفــرض واشــنطن حزمــة مــن العقــوابت علــى عــدد مــن الــدول، ومنهــا الصــن، فقــد 
رفعــت أمريــكا التعريفــات اجلمركيــة عليهــا يف مايــو/أاير املاضــي بنســب مــن 10% إىل %25، 
وهنــاك أمــر مــن الرائســة األمريكيــة بفــرض رســوم علــى ســلع صينيــة أخــرى، وهــو مــا يشــمل فعليــاً 
كل الــواردات الصينيــة، كمــا أن هنــاك قــرارات صينيــة مشــاهبة، إضافــة إىل طلــب الرئيــس األمريكــي 

منهــا محايــة ســفنها بنفســها.

 إيران ومعركة كسب الوقت
علــى الرغــم مــن التهديــدات اإليرانيــة املتكــررة فإهنــا تنفــي صلتهــا أبي هجــوم مــن تلــك اهلجمــات، 
وتــرى أن القصــد مــن اهلجــوم هــو اســتهداف اجلهــود الدوليــة الحتــواء املوقــف، وأن هنــاك طرفــاً يريــد 
رفــع التوتــر بينهــا وبــن واشــنطن، كمــا أن الســعي اإليــراين مــن أجــل تشــكيل عمليــة ضغــط علــى 
الســوق االقتصاديــة العامليــة مــن أجــل الوصــول إىل تســوية للعقــوابت األمريكيــة وإشــراك اجملتمــع 
الــدويل والصــن يف ذلــك قــد يؤكــد أن مثــة مصلحــة إليــران يف اهلجمــات أمــام مــا تتعــرض لــه داخليــاً 
وخارجيــاً مــن حصــار وخنــق اقتصــادي، وهــي الــي صرحــت مــراراً أبهنــا إذا ُمنعــت مــن تصديــر 
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نفطهــا فلــن تســمح لآلخريــن بذلــك، وهــو مــا يُفســر إغــالق مضيــق هرمــز أو إحــداث هجمــات 
أمنيــة جبــواره.

مــا قــد يســتبعد ضلــوع إيــران يف اهلجــوم علــى انقلــي النفــط أن ذلــك جــاء متزامنــاً مــع زايرة رئيــس 
حكومة الياابن، شــنزوآيب، من أجل اخلروج إىل حل سياســي، ومع هذا ُيســتبعد كذلك أن تقف 
إيــران مكتوفــة األيــدي، وقــد تُقــِدم علــى أعمــال مــن هــذا القبيــل ويف حــدود بســيطة وحمســوبة حبيــث 
ال تــؤدي إىل رد فعــل أمريكــي كبــر، وللفــت نظــر اجملتمــع الــدويل إىل اخلطــر الــذي قــد حيــدث يف 
حــال اســتمرت تلــك العقــوابت، وأمــاًل يف تغــر سياســي يف املشــهد األمريكــي بعــد االنتخــاابت 

الرائســية األمريكيــة يف هنايــة 2020.

أما ما يتعلق إبغالق املضيق فقد يكون مستبعداً لعدد من األسباب؛ منها:

1-  التحشيد العسكري األمريكي يف منطقة خليج عمان حلماية صادرات النفط.

2-  إغــالق املضيــق ســيكون ذريعــة حلــرب دوليــة علــى إيــران لتضــرر عــدد مــن الــدول، وملخالفتهــا 
للقوانــن البحريــة.

3-  عدم قدرة إيران على مواجهة اجملتمع الدويل املتضرر من خطوة انتحارية كهذه.

4-  كل الســيناريوهات الــي ميكــن هبــا إغــالق املضيــق رمبــا لــن تســتطيع إيــران إليهــا ســبياًل، ســواء 

كان عــن طريــق التلغيــم البحــري للمضيــق الــذي يتعــذر بشــكل كبــر يف ظــل وجــود القــوات البحريــة 
األمريكيــة، أو اســتخدام القصــف اجلــوي الــذي لــن يصمــد أمــام الطــران احلــريب األمريكــي.

وعلــى هــذا رمبــا ســتظل أمريــكا هــي املســتفيد األول مــن التهديــدات اإليرانيــة غــر املتحققــة، 
والــي تســتدعي احلمايــة األمريكيــة للمنطقــة، وزايدة االســتنزاف اخلليجــي، يف حــن  تســعى إيــران 
لتأمــن بدائــل لصادراهتــا النفطيــة عــن طريــق القطــاع اخلــاص أو التهريــب؛ فلــدى إيــران خــربة كاملــة 
منــذ ســنوات نتيجــة العقــوابت املتعــددة، وهــذا قــد يكــون لــه تبعاتــه علــى االقتصــاد اإليــراين؛ ألن 

تكاليــف التهريــب ســتكون ابهظــة، إضافــة إىل االبتــزاز الــذي قــد تتعــرض لــه.
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اخلليج بني التهديدات اإليرانية والطموح االقتصادي األمريكي 
قبــل حادثــة اهلجــوم علــى الســفينتن أبايم أعلنــت إمــارة أبوظــي تعــّرض 4 ســفن شــحن جتاريــة 
لعمليــات ختريبيــة يف ميــاه اإلمــارات اإلقليميــة، وذلــك يف الثــاين عشــر مــن مايــو/أاير املاضــي، ومل 
ُيكَشــف إىل اآلن عــن اجلهــة الــي تقــف خلــف اهلجــوم، كمــا جــاء اهلجــوم متزامنــاً مــع سلســلة مــن 
اهلجمــات الــي نفذهــا احلوثيــون يف اليمــن الــي اســتهدفت حمطــات الضــخ التابعــة لشــركة أرامكــو 
الســعودية ومطــار أهبــا الســعودي وحمطــات امليــاه يف جيــزان، وهــو مــا قــد يــرى فيــه البعــض تنســيقاً 

بــن إيــران واألذرع التابعــة هلــا يف املنطقــة. 

علــى إثــر ذلــك دعــا وزيــر الطاقــة الســعودي، خالــد الفــاحل، إىل وضــع حــد ملثــل هــذه العمليــات، 
وأكــد أمهيــة »االســتجابة الســريعة واحلامســة لتهديــد إمــدادات الطاقــة واســتقرار األســواق وثقــة 
املســتهلكن، الــذي شــكلته األعمــال اإلرهابيــة األخــرة يف كل مــن حبــر العــرب واخلليــج العــريب، 

ضــد حلقــات سلســلة إمــداد الطاقــة العامليــة الرئيســية«. 

تــدرك الســعودية أنــه ليــس مــن مصلحتهــا نشــوب حــرب بينهــا وبــن إيــران، وهــي الــي مــا زالــت 
تعــاين مــن التمــدد احلوثــي يف خاصرهتــا اجلنوبيــة يف اليمــن، والــي مل حتســم املعركــة معهــم بعــد، كمــا 
تــدرك أمهيــة إجيــاد بدائــل أخــرى لطــرق تصديــر النفــط، إال أهنــا مل تصــل بعــد إىل حتقيــق احلــد الــكايف 
مــن البدائــل، ورمبــا لعامــل الوقــت دور يف ذلــك، حيــث ســعت الســعودية إىل بنــاء خــط أانبيــب 
برتواليــن وخــط أبقيق-ينبــع لســوائل الغــاز الطبيعــي، ومهــا خطــان أنبوبيــان تبلــغ الطاقــة االســتيعابية 
1.9 مليــون برميــل، يف حــن تبلــغ طاقتــه غــر  لــأول 4.8 ماليــن برميــل يوميــاً، ميــر بــه يوميــاً 
املســتغلة 2.9 مليــون برميــل يوميــاً، أمــا اخلــط الثــاين فتبلــغ طاقتــه االســتيعابية 300 ألــف برميــل 

يوميــاً، وهــي مســتغلة ابلكامــل.

اإلمــارات كذلــك ســعت لبنــاء خــط أانبيــب أبوظــي للنفــط اخلــام الــذي تبلــغ ســعته 1.5 مليــون 
برميــل يوميــاً، يســتخدم منهــا نصــف مليــون برميــل.
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تبلــغ الطاقــة اإلمجاليــة هلــذه اخلطــوط 6.6 ماليــن برميــل يوميــاً، يســتغل منهــا 2.7 مليــون برميــل، 
يف حن تصل السعة غر املستغلة إىل 3.9 مالين برميل، ما يعي أهنا تقرتب من ثلث اإلمجايل.

أكــرب  ســتكون  اخلليــج  دول  فــإن  حميطــه  يف  اهلجمــات  تفاقــم  أو  املضيــق  إغــالق  حــال  ويف 
اخلاســرين، مــا مل تكــن البدائــل كافيــة، كمــا أن األســواق اآلســيوية، وخصوصــاً الصــن واليــاابن 
وكــوراي اجلنوبيــة، الــي تعتمــد علــى صــادرات اخلليــج لتأمــن أكثــر مــن نصــف احتياجاهتــا مــن 

األخــرى.  هــي  ســتتضرر  الطاقــة، 

البضائــع وإمــدادات اخلــام هــي األخــرى ســتتضرر بشــكل كبــر يف حــال اســتهداف انقالهتــا، كمــا 
أهنــا ســتجعل أي مــرور عــرب هــذا املضيــق غــر آمــن، مــا يعــي حــدوث اضطــراابت حــادة يف الســوق 

العامليــة، إضافــة إىل هــروب االســتثمارات وتوقــف التجــارة والســياحة.

كمــا أن احلــرب التجاريــة بــن أمريــكا والصــن ســتؤثر بشــكل مباشــر علــى النفــط اخلليجــي، ألن 
رفــع أمريــكا الضرائــب علــى الــواردات الصينيــة ســيقلل مــن حالــة اإلنتــاج والتصنيــع الصيــي، وهــو مــا 

ســينعكس علــى النفــط اخلليجــي؛ ألن الصــن تعتمــد علــى نســبة 40% منــه.

رمبــا ســتنجح واشــنطن يف زايدة احلظــر علــى الصــادرات اإليرانيــة كمــا جنحــت يف فنزويــال ســابقاً، 
كمــا أن تراجــع إمــدادات النفــط الليــي إىل أكثــر مــن النصــف بســبب املعــارك هنــاك يطــرح ســؤال 
البديــل يف تغطيــة هــذا العجــز، خصوصــاً أن الصــادرات النفطيــة العامليــة مرشــحة لالرتفــاع إىل أكثــر 
مــن 5 ماليــن طــن خــالل أقــل مــن عامــن، وواقعيــاً لــن تســتطيع الســعودية واإلمــارات تغطيــة هــذا 
العجــز، ألن معــدل طاقتهمــا القصــوى اإلضافيــة ال تتعــدى 1.5 مليــون برميــل يوميــاً، وكذلــك 
العــراق فهــو حباجــة إىل اســتثمارات كبــرة يف جمــال االســتخراج والضــخ والنقــل، وهــذا حيتــاج إىل 
عــدة ســنوات، حيــث تذهــب تقديــرات وكالــة بلومبــرغ إىل أن العــراق حيتــاج حــى عــام 2030 
كــي يزيــد إنتاجــه احلــايل بنســبة 30%، إىل 6 ماليــن برميــل يوميــاً، إضافــة إىل قــدرة إيــران علــى 
اســتهداف انقــالت اخلليــج أو إحــداث اختــالالت يف العــراق الــذي تتمتــع فيــه بنفــوذ كبــر، أو 
يف الســواحل اليمنيــة الــي يســيطر عليهــا احلوثيــون، وهــو مــا قــد يزيــد مــن تضــرر صــادرات النفــط.
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وعلــى هــذا فقــد يكــون البديــل واضحــاً، خصوصــاً يف ظــل زايدة يف اإلنتــاج األمريكــي بشــكل 
مطــرد، وهــو مــا قــد جيعلهــا فاعــاًل رئيســياً يف ســوق النفــط الدوليــة وحتديــد أســعاره، وقــد بــدا ظاهــراً 
ومنــذ وقــت مبكــر الــدور األمريكــي يف تقويــض منظمــة األوبــك، حيــث اهتــم الرئيــس األمريكــي دول 

األوبــك ابلتالعــب أبســعار النفــط.

اخلامتة 
مثــة مؤشــرات واضحــة علــى أن اهلجمــات قــد تتزايــد، والتصعيــد قــد يتفاقــم، لكــن مبــا ال يــؤدي إىل 
حرب ال يريدها الطرفان وال تصب يف مصلحة املنطقة والعامل، إضافة إىل أن بقاء إيران قوية يعد 
مصلحــة أمريكيــة لــزايدة احتمــاء حلفائهــا هبــا، واســتغالل ذلــك يف حتقيــق طموحهــا االقتصــادي، 

وهــو مــا ســيمكنها مــن زايدة ضغوطهــا علــى الــدول املنافســة هلــا، ويف مقدمتهــا الصــن.

وكمــا أن احمليــط اخلليجــي يدفــع ضريبــة احلمايــة األمريكيــة فــإن إيــران توفــر غطــاء هلــذا الوجــود؛ 
مــن خــالل اســتفزازاهتا املتكــررة وتوســعها اإلقليمــي، إضافــة إىل أن تنفيــذ العقــوابت األمريكيــة علــى 
إيــران بشــكل صفــري، وجلــوء إيــران إىل إحــداث اختــالالت أمنيــة يف حميــط مضيــق هرمــز حيقــق 

مصلحــة اقتصاديــة ألمريــكا الطاحمــة إىل بنــاء إمرباطوريتهــا النفطيــة.



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:




