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مقدمة
بعــد فــوز الدميقراطــي بايــدن بالرئاســة يبــدو أن دول اخلليــج ستشــهد 
تغــرات عــدة يف خمتلــف امللفات، ســواء تلــك املتعلقــة بشــأهنا الداخلي 
أو تلــك املتعلقــة بعالقاهتــا البينيــة واإلقليمية. وعلــى الرغم مــن أن اإلدارة 
األمريكيــة املنصرمــة بقيــادة الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب مثلــت 
ــه  ــي، لكون ــاون اخلليج ــس التع ــدول جمل ــبة ل ــة بالنس ــة فارق مرحل
ــوذ  ــص النف ــة؛ بتقلي ــه يف املنطق ــة حلفائ ــوح، إىل خدم ــعى، وبوض س
اإليــراين وحماصرتــه؛ مــن خــالل انســحابه مــن االتفاقيــة النوويــة يف 
2018، إضافــة إىل حزمــة العقوبــات االقتصاديــة، فــإن األزمــة اخلليجية 
ضربــت املنظومــة اخلليجيــة سياســيً واجتماعيــً وحــى أمنيــً، وهــو 
مــا تــرك البــاب مشــرعً للنفــوذ اإليــراين يف املرحلــة القادمــة، بنــاء 
علــى أن قــوات درع اجلزيــرة التابعــة جمللــس التعــاون مل تعــد قــادرة 

علــى مواجهــة أي عــدو مشــترك مــن خــارج املنطقــة.

ــا؛  ــار اإلقليمــي هل ــد اإلط ــف عن ــة مل تتوق ــات اخلليجي  حــدة اخلالف
بــل دخلــت يف احملافــل الدوليــة، وأصبحــت إحــدى أهــم القضايــا يف 
احملاكــم الدوليــة ومحــالت االنتخابــات األمريكيــة، وأججــت اخلالفــات 
ــف  ــرائيلي، ومل ــان اإلس ــا والكي ــران وتركي ــع إي ــة م ــول العالق ح
حقــوق اإلنســان يف دول اخلليــج، أي إن اخلالفــات اخلليجيــة أصبحــت 
مرتبطــة بــكل امللفــات الســاخنة يف املنطقــة، وهــو مــا عــزز ضــرورة 
دراســة التداعيــات املتوقعــة علــى العالقــات األمريكيــة مــع دول اخلليج 
بعــد فــوز بايــدن، ومــا يرتبــط هبــا مــن ملفــات يف املنطقــة، وذلــك 

مــا حتــاول هــذه الورقــة مناقشــته ورســم مالحمــه املســتقبلية.
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اجلمهوريــني   بــني  اخلليــج  جتــاه دول  األمريكيــة  السياســة  حمــددات 
والدميقراطيــني

ــن ذات  ــوري واحلــزب الدميقراطــي م ــن احلــزب اجلمه ــق كل م ينطل
الثوابــت للسياســة اخلارجيــة األمريكيــة، واملرتبطــة بعاملــني أساســيني؛ 
ــا  ــر أهنم ــة. غ ــاحل االقتصادي ــاين: املص ــي، والث ــن القوم األول: األم
ــداف؛  ــذه األه ــق ه ــاة لتحقي ــات املتبن ــائل واملقارب ــان يف الوس يتباين
ــتركة  ــب املش ــدة املكاس ــى قاع ــون عل ــز اجلمهوري ــني يرك ــي ح فف
مقابــل املرونــة يف إدارة امللفــات الشــائكة يف الشــرق األوســط، ومــن 
ــي  مث يســتخدمون خمتلــف الوســائل املتاحــة، ومــن ضمنهــا تلــك ال
ــدًا وذا  ــدة رائ ــات املتح ــن دور الوالي ــل م ــي جتع ــم ال ــض القي تناق
ــى  ــزون عل ــني يرك ــإن الدميقراطي ــامل، ف ــتوى الع ــى مس ــر عل تأث
ضــرورة املوازنــة بــني حتقيــق املصــاحل األمنيــة واالقتصاديــة للواليــات 
ــوق اإلنســان  ــة وحق ــم الدميقراطي ــزاء قي ــة دون اجت املتحــدة األمريكي
الــي تتبناهــا الواليــات املتحــدة شــعارًا هلــا مــن أجــل خلــق تأثــر 

ــى مســتوى العــامل. هلــا عل

ــر مــن خــالل سياســات  ــات أكث ــات والفروق اتضحــت هــذه التباين
ــنوات  ــدًا يف الس ــة، وحتدي ــى اإلدارة األمريكي ــني عل ــاء املتعاقب الرؤس
األخــرة، إذ تبــى الرئيــس الســابق للواليــات املتحــدة األمريكيــة ترامب 
كل الوســائل الــي مكنتــه من حتقيــق ســبق اقتصــادي يف ميزانيــة الدولة 
دون أن يهتــم كثــرًا بســمعة الــدور األمريكــي، فهــو يف هنايــة املطاف 
يــرى أنــه ال قيمــة حلمايــة القيــم الدميقراطيــة يف اخلــارج دون مقابــل. 
يف حــني يشــر كثــر مــن اخلــراء إىل أن جــو بايــدن سيســتعيد دور 
ــالل  ــن خ ــا م ــا أوبام ــي ابتدأه ــاريع ال ــل املش ــني ويواص الدميقراطي
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البحــث عــن حــل واقعــي ألبــرز اإلشــكاليات يف الشــرق األوســط، 
ومــن أمههــا امللــف اإليــراين والقضيــة الفلســطينية.

امللف اخلليجي يف احلمالت االنتخابية األمريكية
ــة؛  ــرة ذهبي ــج فت ــر مــن دول اخللي ــرة ترامــب بالنســبة لكث تعــد فت
نظــرًا للخطــوات غــر املســبوقة الــي اختذهــا فيمــا يتعلــق بعدوهــا 
التقليــدي إيــران، فمنــذ وصولــه إىل احلكــم ســارع إىل االنســحاب من 
ــب دون  ــادي اجلان ــرارًا أح ــذ ق ــة يف 2015، مث اخت ــة األمريكي االتفاقي
استشــارة احللفــاء احملليــني واإلقليميــني بأمــر اغتيــال قاســم ســليماين، 
مث أتبــع تلــك العمليــة بفــرض عقوبــات قاســية علــى إيــران، وهــو 

مــا مثَّــل حالــة ارتيــاح كبــرة لــدى دول اخلليــج.

غــر أنــه مل يركــز كثــرًا علــى قضايــا السياســة اخلارجيــة، بــل كان 
تركيــزه األكــر علــى التحديــات الداخليــة لكوهنــا ســاحة املبــارزة بينه 
وبــني خصمــه الدميقراطــي بايــدن. لكــن أشــار كثــر مــن احملللــني 
السياســيني إىل أنــه يف حــال فــاز يف االنتخابــات فلــن تتغــر سياســته 
ــر  ــذ آخ ــوده يف تنفي ــتمر جه ــل ستس ــج، ب ــدول اخللي ــبة ل بالنس
اخلطــوات املتممــة ملــا يســمى بـ«صفقــة القــرن«؛ إذ مقابــل الفوائــد 
املاليــة الــي حققهــا مــن صفقــات الســالح مــع دول اخلليــج، فضَّــل 
مواصلــة سياســة مبــدأ تعظيــم الفائــدة املتحصلــة مقابــل املرونــة أمــام 
كثــر مــن امللفــات يف هــذه الــدول، ومنهــا ملــف احلريــات وحقــوق 

اإلنســان.

يف املقابــل يشــر حمللــون إىل وجــود توجهــات حمــددة وواضحــة املالمح 
ــه االنتخابيــة  بالنســبة للمرشــح الدميقراطــي بايــدن، إذ طالــب يف محلت
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ــوق  ــاع حق ــالح أوض ــة، وبإص ــة الدميقراطي ــم احلزبي ــودة إىل القي بالع
اإلنســان واحلريــات يف دول اخلليــج، لــذا مــن املتوقــع أن تواجــه دول 
اخلليــج بعــض التحديــات يف ظــل اإلدارة اجلديــدة، منهــا مــا يتعلــق 
ــة  ــة إىل إمكاني ــل صفقــات الســالح، إضاف ــد تعرق ــي ق بالضغــوط ال
ــط؛  ــى النف ــي عل ــكل رئيس ــدة بش ــا معتم ــً؛ لكوهن ــا اقتصادي تأثره

ــدن. ــس الدميقراطــي باي ــة للرئي ــات البيئي بســبب التوجه

انعكاس فوز ابيدن على امللف األمين اخلليجي 
علــى الرغــم مــن متكــن دول جملــس التعــاون اخلليجــي مــن حتقيــق 
درجــة عاليــة مــن التنســيق العســكري يف جمــاالت عــدة منــذ عــام 
1891 حتــت شــعار إقامــة بنيــة تنســيق دفاعيــة، أعقبهــا توقيــع اتفاقية 
الدفــاع اخلليجــي املشــترك يف املنامــة، يف ديســمر/كانون األول 0002، مل 
تتمكــن مــن تنســيق جهودهــا بشــكل فاعــل؛ لوجــود عــدة حتديات، 
ــة إىل  ــة للوحــدة الشــاملة، إضاف ــة املؤسســية الرامي ــاب البني منهــا غي
تأخــر كثــر مــن املشــاريع املعــززة هلــذه الوحــدة؛ كمشــروع العملــة 
املوحــدة والســوق املوحــد. إضافــة إىل ذلــك يواجــه جملــس التعــاون 
اخلليجــي حاليــً -بســبب موقعــه االســتراتيجي- حتديــات أمنيــة مجــة، 
ــى مناطــق مهمــة  ــي عل ــدت هجمــات احلوث خصوصــً بعــد أن تزاي

ومنشــآت نفطيــة.

كمــا أن االســتراتيجية األمنيــة )فــك االرتبــاط العســكري( للواليــات 
املتحــدة األمريكيــة يف املنطقــة تزيــد مــن قلــق دول اخلليــج، إذ توجــه 
ــا صــوب الصــني ودول شــرق  ــة تركيزه ــات املتحــدة األمريكي الوالي
آســيا، وذلــك يدفعهــا إىل االعتمــاد علــى حلفائهــا مــن أجــل حفــظ 
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الســالم يف املنطقــة.

ــا بضــرورة  ــاط العســكري بربطه ــك االرتب ــب سياســة ف ــدأ ترام ابت
ــه  ــدن أن ــات باي ــن خطاب ــدو م ــكرية، ويب ــات العس ــل النفق حتم
ســيواصل نفــس سياســة فــك االرتبــاط، لكــن هــذه املــرة باســتعادة 

ــة.  ــة يف املنطق ــدة األمريكي ــات املتح ــي للوالي ــدور الدبلوماس ال

امللف النووي
متثــل التحــركات اإليرانيــة التهديــد األبــرز الــذي تواجهــه دول اخلليج، 
وعلــى الرغــم مــن أن إدارة ترامــب عملــت علــى إضعــاف التحركات 
اإليرانيــة يف اجلانبــني االقتصــادي والعســكري، فــإن الواليــات املتحــدة 
ــال  ــران أرامكــو عقــب اغتي ــا اســتهدفت إي ــرد عندم ــة مل ت األمريكي
قاســم ســليماين، كمــا أن تصرحيــات وتوجهــات الرئيــس الدميقراطــي 
ــادة  ــدن إىل إع ــعى باي ــج، إذ يس ــق دول اخللي ــن قل ــد م ــدن تزي باي
إيــران إىل طاولــة املفاوضــات فيمــا يتعلــق برناجمهــا النــووي، ذلــك 
ــج  ــو بالنســبة إىل دول اخللي ــة ه ــران ألي مشــاريع نووي ــالك إي أن امت
ــن  ــه م ــا أن ــة ككل. كم ــن املنطق ــى أم ــا وعل ــر عليه مصــدر خط
خــالل عــودة إيــران إىل املفاوضــات ســترفع عنهــا العقوبــات، وهــذا 
ــل أذرعهــا  ــى متوي يعــي اســتعادة نشــاطها االقتصــادي، وقدرهتــا عل

ووكالئهــا يف املنطقــة.
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انعكاس فوز ابيدن على األزمة اخلليجية 
ــاحل  ــهد املص ــد مش ــن تعقي ــد م ــة يزي ــة اخلليجي ــتمرار األزم اس
والتحالفــات يف املنطقــة، ونظــرًا ألن اإلدارة األمريكيــة تنــوي، إىل حــد 
مــا، االعتمــاد علــى حلفائهــا اإلقليميــني يف حــل النزاعــات القائمــة 
ــادة  ــر إىل إع ــدن ستســعى وجبهــد كب ــدو أن إدارة باي ــة، فيب يف املنطق
األطــراف اخلليجيــة إىل دائــرة احلــوار مــن أجــل حلحلــة األزمــة الــي 
تشــتت مــن دور احللفــاء يف مواجهــة التهديــد اإليــراين، ويبــدو أن مثل 
هــذا االحتمــال كان واردًا منــذ إعــالن بايــدن رغبتــه يف إعــادة تفعيــل 
ــالل  ــن خ ــامل، م ــتوى الع ــى مس ــة وعل ــي يف املنطق ــدور األمريك ال
تفعيــل الشــراكات اإلقليميــة والدوليــة، لــذا ســارعت بعــض الــدول 
اخلليجيــة، كالبحريــن واإلمــارات، إىل التطبيــع مــع الكيــان اإلســرائيلي 
مــن أجــل إجيــاد حليــف قــوي يدعمهــا يف مواقفهــا بغــض النظــر 
عــن التغــرات الــي ســتطال اإلدارة األمريكيــة، وهــذا يشــر إىل احتمالية 
أن األزمــة اخلليجيــة لــن تشــهد انفراجــً يف الفتــرة القريبــة القادمــة، 
لكــن وبشــكل عــام قــد ينعكــس فــوز بايــدن علــى ملفــات أخــرى 

تتعلــق بــدول اخلليــج منهــا:

ملف احلرايت وحقوق اإلنسان   •
ــل اإلدارة  ــدة داخ ــوات الناق ــرة زادت األص ــنوات األخ ــالل الس خ
األمريكيــة حيــال تقاريــر حقــوق اإلنســان واحلريــات يف دول اخلليــج، 
إذ انتقــد التقريــر الســنوي التابــع لــوزارة اخلارجيــة األمريكيــة بشــأن 
حقــوق اإلنســان يف العــامل الــدول اخلليجيــة الســت يف جمــال احلريــات 
وحقــوق اإلنســان. ونظــرًا للتوجهــات األساســية لبايــدن فرمبــا يشــهد 
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ــة  ــد أولوي ــه يع ــوق اإلنســان حتســينات؛ لكون ــات وحق ــف احلري مل
ــن  ــر م ــر كث ــن يش ــد. لك ــي اجلدي ــس األمريك ــبة إىل الرئي بالنس
ــني دول  ــة وب ــات املتحــدة األمريكي ــني الوالي ــة ب احملللــني إىل أن العالق
ــم  ــرًا حلج ــف؛ نظ ــذا املل ــبب ه ــع بس ــن أن تنقط ــج ال ميك اخللي
املصــاحل االســتراتيجية الــي جتمــع الواليــات املتحــدة األمريكيــة هبــذه 
ــم  ــالل حك ــت خ ــا كان ــة كم ــون قوي ــن تك ــا ل ــراف، لكنه األط

ترامــب.

ــدن  ــام باي ــن اهتم ــى الرغــم م ــه وعل ــدو أن ــة أخــرى يب ــن جه م
الشــديد مبلــف احلريــات وحقــوق اإلنســان فالتحديــات الداخليــة الــي 
ترتبــت علــى تفشــي جائحــة كورونــا هــي مــن ستســتحوذ علــى 
ــة. ــدة األمريكي ــات املتح ــد للوالي ــس اجلدي ــي للرئي ــام األساس االهتم

ملف التطبيع مع إسرائيل   •
يعــد ترامــب الرئيــس األكثــر إجنــازًا للجانــب اإلســرائيلي فيمــا يتعلق 
بالقضيــة الفلســطينية، فخــالل حكمــه نُقلــت الســفارة األمريكيــة إىل 
ــن  ــاًل ع ــرائيلي، فض ــان اإلس ــة للكي ــا عاصم ــرف هب ــدس، واعت الق
االعتــراف بســيادة الكيــان اإلســرائيلي علــى هضبــة اجلــوالن، وقطــع 
ــم  ــطينية، واختت ــادة الفلس ــعب والقي ــن الش ــة ع ــات األمريكي املعون
ــان  ــع الكي ــع م ــن التطبي ــة لتعل ــالث دول عربي ــع ث ــه بدف حكم

ــودان. ــن والس ــارات والبحري ــي اإلم ــوين؛ وه الصهي

ــذه  ــل ه ــى مث ــه عل ــدن مبوافقت ــات باي ــن تصرحي ــم م ــى الرغ وعل
املواقــف بوصفهــا خطــوات يف طريــق الســالم يف املنطقــة، فــإن كثــرًا 
مــن اخلــراء يؤكــدون أن عــودة الدميقراطيــني إىل الســلطة تعــي تقارب 
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ــرًا يف  ــيؤثر كث ــذا س ــع الســلطة الفلســطينية، وه ــة م اإلدارة األمريكي
ــن  ــة ع ــدول العربي ــن ال ــر م ــتحجم كث ــث س ــع، حبي ــة التطبي محل
ــق االســتقرار يف  ــن أجــل حتقي ــارًا واردًا م ــه خي ــع بصفت ــي التطبي تب
املنطقــة، ومــن املتوقــع تأجيــل صفقــة القــرن الــي رُوِّج هلــا منــذ 

بدايــة حكــم ترامــب.

امللف االقتصادي   •
ــي  ــني األم ــى اجلانب ــدن عل ــي باي ــر إدارة الدميقراط ــر تأث ــن يقتص ل
ــب  ــر يف اجلان ــر كب ــا تأث ــيكون هل ــل س ــب، ب ــي وحس والسياس
االقتصــادي، إذ ركــز يف خطابــه االنتخــايب علــى قضايــا املنــاخ والبيئــة 
وتعزيــز االســتثمارات اخلضــراء، والتحــول حنــو الطاقــة املتجــددة، ومن 
مث رفــع الدعــم والتســهيالت عــن صناعــة النفــط الصخــري، وإطــالق 
برنامــج حيقــق صــايف انبعاثــات صفريــة مــن الكربــون حبلــول عــام 
2050، واســتثمار 1.7 تريليــون دوالر خــالل رئاســته يف توفــر البدائــل 
البيئيــة مــن الطاقــة املتجــددة، علمــً بأنــه لــن يكــون مــن الســهل 
ــذي  ــا ال ــا مثنه ــل ســيكون هل ــة، ب ــة النظيف التحــول مباشــرة للطاق
ــة  ــات الطاق ــه حتدي ــد في ــت تتزاي ــة يف وق ــدول النفطي ــتتحمله ال س
التقليديــة يف العــامل، ال ســيما مــع موجــات أزمــة كورونــا، وضعــف 

ــى النفــط. الطلــب العاملــي عل

إضافــة إىل ذلــك يتبــى بايــدن رؤيــة ضــرورة العــودة إىل املفاوضــات 
مــع إيــران بشــأن برناجمهــا النــووي، وهــذا بالطبــع ســيتضمن ختفيف 
ــادة  ــر يف زي ــر كب ــه تأث ــيكون ل ــك س ــا، وذل ــات أو إزالته عقوب
إمــدادات النفــط العامليــة، وهــذا ســيضيف حنــو مليــوين برميــل مــن 
النفــط يوميــً يف ســوق يعــاين أصــاًل من ختمــة املعــروض، ونظــرًا ألن 
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معظــم دول اخلليــج تعتمــد علــى النفــط بشــكل رئيســي يف اقتصادهــا 
فســتتأثر بشــكل كبــر بــأي قــرار تتخــذه اإلدارة األمريكيــة اجلديــدة.

ــق  ــال تطبي ــج يف ح ــتتأثر دول اخللي ــات س ــذه التحدي ــة إىل ه إضاف
ــون  قوانــني صارمــة علــى صناديقهــا الســيادية، إذ يتوجــس الدميقراطي
أكثــر مــن اجلمهوريــني فيمــا يتعلــق مبســألة شــفافية الصناديق الســيادية 
واســتثماراهتا، ســواء أكانــت بدوافع فنيــة أم سياســية واســتراتيجية، ومن 
املعــروف أن صناديــق الثــروة الســيادية اخلليجيــة بشــكل عــام، الــي 
تناهــز قيمتهــا حنــو تريليــوين دوالر، تعــد حمــدودة الشــفافية، حســب 

مبــادئ ســانتياغو.

ــا، أن  ــة، وقته ــات األمريكي ــة والبورص ــة األوراق املالي ــرت جلن واعت
ــج والصــني وروســيا( رمبــا تكــون  ــق الســيادية )اخللي بعــض الصنادي
عرضــة إلســاءة اســتغالل صالهتــا الرمسيــة، للحصــول علــى معلومــات 
غــر متاحــة للجمهــور، أو مقاومــة التعــاون يف قضايــا األوراق املاليــة، 

الــي تكــون اســتثماراهتا طرفــً فيهــا.

ــدول يف  ــذه ال ــورط ه ــن ت ــون م ــام يتخــوف الدميقراطي وبشــكل ع
ــذه  ــول ه ــن دخ ــاًل ع ــبوهة، فض ــالت مش ــاد أو تعام ــات فس عملي
الصناديــق يف حســابات السياســة بشــكل يهــدد األمــن القومــي، أو أن 
تكــون غطــاء الســتثمارات صينيــة أو روســية غــر مكشــوفة يف العــامل 
الغــريب، خصوصــً أن اســتثمارات الصناديــق الســيادية اخلليجيــة مركــزة 
يف قطاعــات ماليــة ومصرفيــة ونفطيــة ذات قيمــة عاليــة يف االقتصــادات 
الغربيــة واألوروبيــة، ولــذا قــد يكــون هــذا امللــف االقتصــادي ضمن 

امللفــات الــي يركــز عليهــا بايــدن خــالل حكمــه.
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خامتة
ال شــك أن قــدوم بايــدن ســيلقي بظاللــه علــى احلالــة اجليوسياســية 
يف املنطقــة، ومــن ضمــن ذلــك العالقــة مــع دول اخلليــج، وهــو مــا 
ســينعكس علــى كثــر مــن امللفــات امللحــة الــي مل يتــم البــت فيهــا 
خــالل حكــم ترامــب، ســواء أكانــت حــرب اليمــن أم ملــف احلقوق 
واحلريــات واملعتقلــني السياســيني، أمــا خبصــوص امللــف اإليــراين فــإن 
فــوز بايــدن يعــي العــودة إىل طاولــة املفاوضــات مــع إيــران، لكــن 
يشــر كثــر مــن اخلــراء إىل أن كثــرة التحديــات الداخليــة ستشــغل 
ــة  ــرًا يف التغــرات السياســية واألمني ــر كث ــد ال يؤث ــدن بشــكل ق باي
ــدم التراجــع  ــى ع ــت ســابق، مبع ــب يف وق ــا إدارة ترام ــي فرضته ال
عــن كثــر مــن القــرارات الــي بُــتَّ فيهــا، خصوصــً مــا تعلــق 
ــران ليــس  ــة الفلســطينية. كمــا أن عــودة املفاوضــات مــع إي بالقضي
بالضــرورة أن تنطلــق مــن اتفاقيــة العمــل املشــترك الســابقة، بــل قــد 
ــن  ــر م ــل كث ــراين لتعدي ــف اإلي ــة الضع ــن حال ــدن م ــتفيد باي يس

الشــروط يف االتفاقيــة الســابقة. 

لكــن يبــدو أن انشــغاالت بايــدن لــن متنعــه عــن اســتعمال ســلطاته 
يف احلــد مــن االنفتــاح األمريكــي علــى دول اخلليــج، خصوصــً فيمــا 
يتعلــق بصفقــات الســالح، كمــا أن سياســة فــك االرتبــاط العســكري 
ــي  ــط اإلعالم ــر الضغ ــة إىل تأث ــرًا، إضاف ــكا مؤخ ــا أمري ــي تبنته ال
والسياســي فيمــا يتعلــق مبلــف احلريــات وحقــوق اإلنســان، قــد جتعل 
العالقــات األمريكيــة- اخلليجيــة تصــل إىل حــد الفتــور، لكنهــا لــن 

تنقطــع متامــً بســبب املصــاحل االســتراتيجية القائمــة.



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:




