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يف الثالث من نوفمرب/تشرين الثاين 2020 ستجرى أهم انتخاابت يف العامل، حيث 
ســينتخب األمريكيــون رئيســاً للــوالايت املتحــدة األمريكيــة، وبينمــا ُســجلت أرقــام قياســية 
لنســب املشــاركة يف عمليات التصويت املبكر على صعيد الوالايت، تكثفت احلمالت 
االنتخابيــة للمرشــَحني؛ اجلمهــوري الرئيــس دوانلــد ترامــب، ومنافســه الدميقراطــي جــو 

ابيــدن، قبيــل موعــد االنتخــاابت مــن أجــل اســتمالة أصــوات الناخبــني. 
يســعى الدميقراطيــون مــن أجــل كســب الرهــان يف الســباق االنتخــايب إىل توظيــف 
إخفــاق الرئيــس ترامــب يف إدارة ملــف جائحــة كــوروان وتدهــور االقتصــاد ومــا نتــج عنــه 
الشــعب األمريكــي لوظائفهــم، وارتفــاع نســبة طالــي  مــن  مئــات اآلالف  فقــدان  مــن 
اإلعــاانت. يف املقابــل فــإن اجلمهوريــني بقيــادة ترامــب يســتندون يف ضمــان فوزهــم- مــن 
وجهــة نظرهــم- إىل ضعــف الربانمــج االنتخــايب لبايــدن، وضعــف قدرتــه علــى أن يكــون 

بديــاًل ُمرضيــاً للناخــب األمريكــي. 
مل تطــرح احلمــالت االنتخابيــة للمرشــحني قضــااي السياســة اخلارجيــة األمريكيــة كمــا 
هــو معهــود ســابقاً، بــل كان الرتكيــز علــى االقتصــاد األمريكــي واألزمــات األخــرى الــي 
رافقتــه يف ظــل جائحــة فــروس كــوروان، ولكــن ذلــك ال يعــي أن النظــام الــدويل، ومــن 
ضمنــه املنطقــة العربيــة وجوارهــا، لــن يتأثــر بنتائــج االنتخــاابت، حيــث يُتوقــع أن تغــر 
نتائــج هــذه االنتخــاابت جمــرايت األحــداث الدوليــة اجلاريــة يف تلــك املنطقــة، وتنعكــس 

أيضــاً علــى مســتقبل مكانــة الــوالايت املتحــدة وقيادهتــا للعــامل.
يظــل الســؤال قائمــاً: أي مــن املرشــَحني ســيفوز برائســة الــوالايت املتحــدة األمريكيــة؟ 
وكيــف ســيكون تعاطــي كل منهمــا مــع ملفــات السياســة اخلارجيــة، وال ســيما جتــاه قضــااي 
املنطقــة العربيــة وجوارهــا، خاصــة املتعلقــة ابمللــف النــووي اإليــراين والصــراع الفلســطيي 
مــع االحتــالل اإلســرائيلي، ابإلضافــة إىل العالقــات الثنائيــة الرتكيــة األمريكيــة، والدعــم 

األمريكــي لألنظمــة احلليفــة يف املنطقــة.
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نظام االنتخابات األمريكية 
جتــرى االنتخــاابت األمريكيــة كل أربــع ســنوات بنظــام انتخــايب فريــد مــن نوعــه، حيــث 
يُهيمــن حــزابن فقــط علــى نظــام االنتخــاب يف الــوالايت املتحــدة، مهــا احلــزب اجلمهــوري 
)احملافظــون( واحلــزب الدميقراطــي )الليرباليــون أو اليســاريون(. كمــا يتميــز هــذا النظــام 
أبن الناخبــني األمريكيــني ال ينتخبــون الرئيــس مباشــرة، وإمنــا ينتخبــون أعضــاء »اجملمــع 

االنتخــايب« الــذي بــدوره خيتــار رئيــس الــوالايت املتحــدة األمريكيــة.  
إمجــايل عــدد األصــوات يف اجملمــع االنتخــايب هــو 538 صــواتً، وخيتلــف عــدد منــدويب 
اجملمــع االنتخــايب بــني الــوالايت حســب عــدد ســكاهنا؛ فعلــى ســبيل املثــال يف كاليفورنيــا، 
الواليــة األكثــر اكتظاظــاً ابلســكان يف الــوالايت املتحــدة، 55 ممثــاًل، يف حــني تتمتــع 

واليــة كارولينــا الشــمالية بـــ 3 ممثلــني فقــط.
يعتمــد النظــام االنتخــايب جلميــع الــوالايت )ابســتثناء واليتــني( علــى مبــدأ »الفائــز 
حيصــل علــى كل شــيء«، أي إن املرشــح الــذي حيصــل علــى أغلبيــة األصــوات يف واليــة 
معينــة حيصــل علــى أصــوات مجيــع منــدويب الواليــة بشــكل كامــل، وحــى يتمكــن املرشــح 
الرائســي مــن الفــوز مبنصــب الرائســة عليــه أن حيصــل علــى 270 صــواتً أو أكثــر مــن 

أصــوات اجملمــع االنتخــايب.
لذلــك مــن املمكــن أن يفــوز املرشــح للرائســة ابالنتخــاابت أبصــوات املندوبــني دون 
الفــوز يف التصويــت علــى املســتوى الوطــي، وذلــك مــا حــدث مــع هيــالري كلينتــون 
يف عــام 2016؛ فقــد تفوقــت علــى ترامــب بنحــو ثالثــة ماليــني صــوت يف التصويــت 
الوطــي، إال أهنــا خســرت عنــد التصويــت يف اجملمــع االنتخــايب بـــ227 صــواتً هلــا مقابــل 

304 أصــوات لرتامــب.
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نقاط القوة والضعف لكال المرشحين
تعــد اســتطالعات الــرأي الــي جتريهــا عــدة قنــوات ومراكــز حبثيــة أمريكيــة دليــاًل جيــداً 
علــى مــدى شــعبية املرشــح للرائســة يف مجيــع الــوالايت األمريكيــة، حيــث أظهــرت هــذه 

االســتطالعات تقدمــاً لشــعبية جــو ابيــدن علــى حســاب دوانلــد ترامــب.
فقــد أظهــرت اســتطالعات ملركــز )Real Clear Politics( زايدة شــعبية ابيــدن يف عــدد 
مــن الــوالايت الــي فــاز هبــا ترامــب بفــارق بســيط يف انتخــاابت 2016، مثــل واليــة 
فلوريــدا وميشــيغان، كمــا أظهــرت هــذه االســتطالعات تراجــع شــعبية ترامــب يف والايت 
كانــت مــن نصيبــه بنســبة كبــرة يف انتخــاابت 2016، مثــل واليــة تكســاس وأوهايــو.

كمــا أظهــر اســتطالع أجرتــه )NBC News / Wall Street Journal( بعــد املناظــرة 
األوىل بــني ترامــب وابيــدن، الــي عقــدت يف 29 ســبتمرب/أيلول، الــي وصفــت أبهنــا 
بفــارق كبــر، فبينمــا  تقــدم ابيــدن  التاريــخ األمريكــي احلديــث،  األكثــر فوضويــة عــرب 

حصــل علــى 53٪ مؤيديــن خلطابــه، حصــل منافســه علــى نســبة ٪39.
علــى الرغــم مــن كل هــذه التقديــرات بفــوز ابيــدن فــال يــزال لــدى ترامــب مــزااي معينــة 
قــد تدفــع الناخبــني األمريكيــني إىل ترشــيحه؛ إذ مل يُظهــر ابيــدن أي خطــة انتخابيــة حلــل 
املشاكل احلالية يف الوالايت املتحدة وإمنا فقط توجيه االهتامات املستمرة إلدارة ترامب 
بشــأن تفشــي وابء كــوروان، الــذي تســبب يف وصــول الــوالايت املتحــدة إىل معــدالت 
انتقــاده بشــأن التعامــل مــع االحتجاجــات  هائلــة يف اإلصابــة والوفيــات، فضــاًل عــن 
بعــد مقتــل املواطــن األمريكــي ذي األصــول اإلفريقيــة )فلويــد(، وغرهــا مــن  األخــرة 

القضــااي األخــرى.
أيضــاً، يتمتــع ترامــب بقــدرة كبــرة علــى اســتخدام خطــاب تفاعلــي )شــعبوي( مؤثــر 
يف املواطــن األمريكــي مــن خــالل املــزج بــني االعتــزاز الوطــي، ووجــود التآمــرات حملاربــة 
النموذج األمريكي، وأتكيده النصر والتغلب على هذه التهديدات. وعلى العكس منه 
متامــاً يُعــد ابيــدن جــزءاً مــن النخبــة السياســية األمريكيــة التقليديــة الــذي يطــرح معاجلــات 
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لقضــااي جوهريــة بنــاء علــى مبــادئ جمــردة، وهــذا قــد ال يدفــع الناخــب األمريكــي، الــذي 
يبحــث عــن سياســة تالمــس واقعــه، إىل انتخابــه.

ابإلضافــة إىل ذلــك، أظهــر ترامــب أيضــاً العديــد مــن اإلجنــازات االقتصاديــة يف خفــض 
نســب البطالــة، خاصــة بــني املواطنــني األمريكيــني األفارقــة والالتينيــني، ولــوال التداعيــات 
االقتصاديــة جلائحــة كــوروان لــكان مــن املرجــح أن حُيســم الســجال االنتخــايب ملصلحــة 

ترامــب.
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تجــاه  الخارجيــة  السياســة  علــى  االنتخابــات  نتائــج  انعكاســات 
وجوارهــا العربيــة  المنطقــة 

فــوز ابيــدن أو ترامــب يعــي الكثــر لــدول املنطقــة املفككــة واملتصارعــة، ولكــن بعــض 
الــدول  قــادة االحتــالل اإلســرائيلي وجمموعــة  املنطقــة، وخاصــة  السياســية يف  النخــب 
العربيــة الغنيــة ابلنفــط، تــرى أن املرشــحني ميثــالن مســاَرين خمتلفــني جــداً ابلنســبة إليهــم.

ومصــر  وتركيــا  الســعودية  املنطقــة،  يف  املتنافســة  الــدول  أغلــب  أن  املفارقــات  مــن 
واإلمــارات، ابســتثناء إيــران، تفضــل فــوز دوانلــد ترامــب جبولــة اثنيــة لرائســة الــوالايت 

األمريكيــة. املتحــدة 
تعــد القضيــة اإليرانيــة هــي القضيــة اإلقليميــة الوحيــدة الــي أظهــرت تناقضــات حــادة 
بــني برامــج املرشــحني، ال ســيما موقــف الــوالايت املتحــدة مــن االتفــاق النــووي اإليــراين 
متعــدد األطــراف لعــام 2015. عــدا ذلــك فقــد كانــت قضــااي املنطقــة العربيــة وجوارهــا 
متفاوتــة احلضــور يف برامــج كال املرشــحني، وبينمــا حافظــت القضيــة الفلســطينية علــى 
حضورهــا، ركــزت برامــج كل منهمــا علــى القضــااي الداخليــة للــوالايت املتحــدة، والســيما 

االقتصاديــة والصحيــة منهــا.  
يبــدو التنبــؤ ابحتماليــة حــدوث تغــر جــذري يف السياســة جتــاه إيــران يف حــال فــوز أي 
مــن املرشــحني ضعيفــاً، لكــن مــن املتوقــع أن تتفــاوت منهجيــة وآليــات املرشــحني، حيــث 
تســتمر السياســة األمريكيــة يف احلــد مــن التدخــل اإليــراين يف املنطقــة، وحماولــة إيقــاف 
طموحــات إيــران النوويــة، مــن خــالل اعتمــاد حزمــة جديــدة مــن العقــوابت علــى إيــران مــن 
قبــل ترامــب حــال فــوزه بواليــة اثنيــة. يف حــني أن ابيــدن قــد يتبــى سياســة أكثــر حياديــة، 
وقــد يســعى إىل جتديــد االتفاقيــة النوويــة أو التوصــل إىل اتفاقيــة أقــوى تشــمل احلــد مــن 

األنشــطة النوويــة اإليرانيــة.
مــن املرجــح أن تكــون إيــران هــي الفائــز الوحيــد يف املنطقــة العربيــة وجوارهــا إذا فــاز 
ابيــدن يف االنتخــاابت األمريكيــة، حيــث يفضــل معظــم احلكومــة والنخــب والشــعب 
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اإليــراين تــويل ابيــدن للســلطة، ألن ذلــك ميكــن أن يضمــن هلــم اســتئناف األنشــطة النوويــة 
وختفيــف العقــوابت املفروضــة عليهــم، وفقــاً لصحيفــة واشــنطن بوســت، إذ يــرى حمللــو 
النفــط أنــه إذا حــل ابيــدن حمــل ترامــب فســتبدأ إيــران قريبــاً تصديــر مــا يصــل إىل مليــوين 

برميــل مــن النفــط يوميــاً.
ابإلضافــة إىل ذلــك يعــد أمــن الكيــان اإلســرائيلي مــن أهــم القضــااي الــي أثــرت قبيــل 
االنتخــاابت مــن أجــل احلصــول علــى دعــم اللــويب اليهــودي املؤثــر يف السياســة األمريكيــة، 
فضــاًل عــن أصــوات اإلجنيليــني. فقــد أثبــت ترامــب أنــه الرئيــس األمريكــي األكثــر احنيــازاً 
وإجنــازاً يف هــذا امللــف، حيــث قــررت احلكومــة األمريكيــة خــالل واليتــه نقــل الســفارة 
األمريكيــة مــن تــل أبيــب إىل القــدس يف مايــو/أاير 2018، واعرتفــت بســيادة الكيــان 
اإلســرائيلي علــى مرتفعــات اجلــوالن يف مــارس/آذار 2019، وكذلــك اإلشــراف علــى 
اتفاقيــات التطبيــع بــني الكيــان وعــدد مــن الــدول العربيــة؛ اإلمــارات والبحريــن والســودان.

لذلك يف حال فوز اجلمهوريني فمن املتوقع أن تتزايد اتفاقات التطبيع بني االحتالل 
اإلســرائيلي وعــدد مــن الــدول العربيــة واإلســالمية، ورمبــا يقــود ذلــك أيضــاً إىل االعــرتاف 
الــدويل مبــا يســمى بـ«صفقــة القــرن«. أمــا يف حــال فــوز ابيــدن فإنــه مــن املتوقــع أن يســعى 
إىل اســتعادة تــوازن العالقــات األمريكيــة مــع فلســطني والكيــان اإلســرائيلي، ومــن ذلــك 
إعــادة فتــح مكتــب االتصــال مــع الفلســطينيني يف القــدس الشــرقية، واســتئناف برانمــج 
املســاعدات الذي أوقفته إدارة ترامب يف عام 2019، ولكن دون تراجع عن القرارات 

أحاديــة اجلانــب الــي اختذهتــا الــوالايت املتحــدة خــالل إدارة ترامــب.
إضافًة إىل أهم قضااي املنطقة العربية وجوارها الي تناولتها محالت املرشــحني بشــكل 
كبــر، ميكــن التطــرق إىل أبــرز مالمــح السياســة اخلارجيــة األمريكيــة احملتملــة جتــاه قضــااي 

املنطقــة العربيــة وجوارهــا حــال فــوز أيٍّ مــن املرشــحني يف انتخــاابت 2020: 

سياسة الواليات المتحدة الخارجية تحت رئاسة بايدن   •
التــوازن بــني دعــم  خــالل محلتــه االنتخابيــة ســعى ابيــدن دائمــاً إىل حماولــة إظهــار 
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الكيــان اإلســرائيلي وفلســطني؛ حيــث إنــه لطاملــا شــّدد علــى أن الــوالايت املتحــدة ملتزمــة 
بضمان ســالمة الكيان اإلســرائيلي ومحاية وجوده كدولة يهودية، ابإلضافة إىل اإلشــادة 
ابتفاقيــات التطبيــع بــني الكيــان اإلســرائيلي وبعــض الــدول العربيــة، ووصفهــا بـ«اخلطــوات 
اإلجيابيــة«، ودعــا الــدول العربيــة إىل اختــاذ مزيــد مــن خطــوات التطبيــع. مــن جهــة أخــرى، 
املاليــة واإلنســانية األمريكيــة للســلطة  إعــادة املســاعدات  كــرر ابيــدن أتكيــد وجــوب 
الفلســطينية، وطالــب »إســرائيل« بوقــف التوســع االســتيطاين يف الضفــة الغربيــة، وشــدد 
علــى أن أفضــل طريقــة حلــل الصــراع الفلســطيي »اإلســرائيلي« هــي التســوية السياســية 
ابيــدن  يتبناهــا  قــد  الــي  اخلارجيــة  السياســات  حتديــد  يصعــب  لذلــك  واملفاوضــات، 

وحكومتــه بشــأن القضيــة الفلســطينية.
إذا فــاز جــو ابيــدن يف انتخــاابت 2020، فهنــاك احتمــال كبــر بعــودة الــوالايت 
املتحدة إىل دورها القيادي يف إدارة أزمات املنطقة وعودة الدبلوماســية األمريكية لتعزيز 
اجلهــود النشــطة يف إجيــاد حلــول للنزاعــات اإلقليميــة الــي متــس مصــاحل الــوالايت املتحــدة، 

وخاصــة يف ســوراي وليبيــا واليمــن.
مــن املرجــح أن يســتجيب ابيــدن لدعــوة الكوجنــرس إلهنــاء الدعــم العســكري األمريكــي 
للحــرب الــي تقودهــا الســعودية يف اليمــن، كمــا سيســعى إىل إجيــاد حــل مللفــات الصــراع 

يف ســوراي وليبيــا مــن خــالل تنشــيط القنــوات الدبلوماســية األمريكيــة.
كمــا أن دول املنطقــة املؤيــدة حلكــم ترامــب- ال ســيما الســعودية واإلمــارات ومصــر- 
قــد تلجــأ إىل العــودة إىل التعامــل مــع إدارة أمريكيــة دميقراطيــة يف حــال فــوز ابيــدن، وهــذا 
يعــي أن مبيعــات األســلحة األمريكيــة لتلــك الــدول قــد ال تتــم بســرعة كمــا يف الســابق، 
وأن القضــااي املرتبطــة حبقــوق اإلنســان يف تلــك املنطقــة قــد يصبــح التعامــل معهــا بشــكل 
قــد جتــد دول اخلليــج نفســها يف خطــر تصاعــد  أنــه  أكثــر حزمــاً. واألهــم مــن ذلــك 

األنشــطة اإليرانيــة يف املنطقــة مــا إذا اتفــق الدميقراطيــون مــع إيــران. 
وابملثــل، إذا فــاز ابيــدن فقــد تتعــارض العالقــات األمريكية-الرتكيــة يف إدارة ملفــات 
املنطقــة، وال ســيما أن ابيــدن انتقــد مــراراً وتكــراراً عالقــات احلكومــة األمريكيــة مــع أنقــرة، 
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وطالــب مبزيــد مــن الضغــط علــى تركيــا لتخفيــف التوتــر مــع اليــوانن، وكذلــك دعــا إىل 
اســتبعاد أنقرة من أي جهود دبلوماســية يف احلرب الدائرة بني أرمينيا وأذربيجان، لذلك 
فمــن احملتمــل أن تســوء العالقــة بــني أنقــرة وواشــنطن علــى املســتوى السياســي، وهــو مــا 

ســيكون لــه أتثــر اقتصــادي يف تركيــا.

سياسة الواليات المتحدة تحت والية جديدة لترامب  •
تدعــم تــل أبيــب واليــة اثنيــة لرتامــب، إذ يضمــن ذلــك اســتمرار دعــم الــوالايت املتحــدة 
لسياســات »إســرائيل« يف املنطقــة، وخطــط التوســع االســتيطاين علــى أراض فلســطينية 

واسعة.
كمــا أتمــل دول اخلليــج، وعلــى رأســها الســعودية واإلمــارات، أن تواصــل إدارة ترامــب 
يف واليــة جديــدة؛ لضمــان ممارســة أكــرب ضغــط للحــد مــن املخاطــر اإليرانيــة يف دول 
املنطقــة. ابإلضافــة إىل عــدم املســاءلة القانونيــة يف جرائــم حقــوق اإلنســان الــي ترتكبهــا 

هــذه الــدول ضــد شــعوهبا ودول املنطقــة.
ال شــك أن تركيــا تفضــل إدارة ترامــب علــى ابيــدن؛ ألن ذلــك ســيمكنها مــن التحــرك 
يف املنطقــة مبــا يضمــن مصاحلهــا دون أي اعرتاضــات أمريكيــة، وذلــك يعــود إىل العالقــة 
الوديــة بــني الرئيــس الرتكــي أردوغــان ونظــره ترامــب، الــذي جعــل مــن سياســة الــوالايت 
املتحــدة تقــرتب مــن مواقــف تركيــا السياســية، وذلــك فيمــا يتعلــق ابنســحاب القــوات 
األمريكيــة مــن مشــال العــراق وســوراي، ابإلضافــة إىل املوقــف األمريكــي مــن األزمــة الليبيــة 

األخــرة.
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الخاتمة
فــوز ترامــب يف واليــة اثنيــة يعــي أنــه ســيواصل سياســته القائمــة علــى األمــن القومــي 
أواًل، واثنيــاً محايــة املصــاحل الضيقــة للــوالايت املتحــدة، ومــن ضمــن ذلــك اخلــروج عــن 
عدد من االتفاقيات الدولية وحل القضااي السياســية الدولية بشــكل مســتقل. ولكن يف 
حــال فــوز ابيــدن فــإن النهــج اليســاري التقليــدي ســوف يهيمــن علــى السياســة اخلارجيــة 
للــوالايت املتحــدة، وهــو مــا يعــي االمتثــال للمعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة، والتحــرر 

مــن سياســة العزلــة الــي انتهجهــا ترامــب يف واليتــه.
بشــكل عــام، ال ميكــن أن ختتلــف السياســة اخلارجيــة للــوالايت املتحــدة متامــاً عــن 
للــوالايت  األساســية  القاعــدة  ســتظل  واالقتصاديــة  الوطنيــة  املصــاحل  ألن  ســابقاهتا، 
املتحــدة. ونتيجــة اســتمرار جائحــة كــوروان فمــن املتوقــع أن ينصــب تركيــز الرئيــس اجلديــد 
علــى معاجلــة آاثر اجلائحــة داخــل الــوالايت املتحــدة األمريكيــة، ابإلضافــة إىل مواجهتــه 
للطموحــات االقتصاديــة الصينيــة ومســاعيها للصعــود إىل مرتبــة القــوة العامليــة األوىل، 
لذلــك فــإن التدخــل األمريكــي يف قضــااي املنطقــة العربيــة وجوارهــا قــد يكــون حمــدوداً 

للغايــة.  
وبنــاًء علــى اســتطالعات الــرأي الــي رجحــت فــوز ابيــدن، مــع احتماليــة تكــرار فــوز 
ترامــب كمــا حــدث مــع اســتطالعات الــرأي الــي كانــت تشــر إىل فــوز هيــالري كلينتــون؛ 
مــن املتوقــع أن تركــز جهــود السياســة اخلارجيــة للــوالايت املتحــدة يف املرحلــة القادمــة علــى 
إدارة امللــف النــووي اإليــراين، والصــراع الفلســطيي مــع االحتــالل »اإلســرائيلي«، بشــكل 
أساســي. وقــد تســعى الــوالايت املتحــدة إىل اســتعادة جهودهــا ابلتنســيق مــع األطــراف 
الدوليــة للوصــول إىل اتفــاق جديــد مــع إيــران، ومــن احملتمــل كذلــك أن جتــدد اخلارجيــة 
األمريكيــة دورهــا يف اتفاقــات الســالم بــني العــرب و«إســرائيل« مبــا يضمــن دورهــا الوســيط 
بني أطراف الصراع. ولكن يف حال متكن ترامب من الفوز بوالية اثنية فمن احملتمل أن 
تســتمر السياســة اخلارجيــة األمريكيــة بنفــس الطريقــة الدبلوماســية جتــاه ملفــات 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:




