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انفجار بيروت وتداعياته على لبنان

شــهدت بــروت انفجــاراً يعــد احلــدث األكــر يف اترخيهــا احلديــث، إذ تســبب 2750 
طنــاً مــن نــرات األمنيــوم، كانــت خمزنــة يف مرفــأ بــروت منــذ 2014، يف حــدوث انفجــار 
امتــد إىل ال يقــل عــن 7 إىل 8 كيلومــرات، بطاقــة زلزاليــة تعــادل 4.5 درجــة علــى مقيــاس 
رخيــر، وفقــاً حملطــات رصــد الــزالزل األردنيــة الــي ســجلت االنفجــار الســاعة 06:08 

دقائــق مســاءاً. 
خلَّــف االنفجــار جمموعــة مــن اخلســائر البشــرية واملاديــة، إذ بلغــت حصيلــة القتلــى مــن 
جرائه 137 قتياًل وقرابة 5 آالف جريح، و300 ألف شخص يف عداد املشردين بعد 

أن فقــدوا منازهلــم الــي دمــرت بســبب االنفجــار.
والــدويل،  احمللــي  املســتويني  ذلــك خلَّــف االنفجــار صدمــة كبــرة علــى  إضافــة إىل 
صاحبتهــا مجلــة مــن التكهنــات الــي فرضهــا التوقيــت املــكاين والزمــاين لالنفجــار. فمنــذ 
سبتمر/أيلول 2019 يعاين لبنان موجة من االحتقان السياسي نتيجة للفساد اإلداري 
واالقتصــادي الــذي خلفــه نظــام احملاصصــة، ومــا عــزز مــن هشاشــة وضعــه الداخلــي قربــه 

احلــدودي مــن الكيــان الصهيــوين.
كذلــك فــإن االنفجــار جــاء مباغتــاً لألطــراف الداخليــة واخلارجيــة علــى حــد ســواء، إذ 
كان العــامل- ولبنــان- يرقــب صــدور حكــم احملكمــة الدوليــة اخلاصــة بلبنــان يــوم اجلمعــة 
7 أغســطس/آب، أي بعــد ثالثــة أايم مــن االنفجــار، يف قضيــة اغتيــال رئيــس الــوزراء 
األســبق رفيــق احلريــري، مــن جــراء تفجــر ضخــم بســيارة مفخخــة هــز بــروت يف 14 

فراير/شــباط 2005 .
يبحث تقدير املوقف يف التداعيات الي سيخلفها االنفجار على اجلانب االقتصادي 

والسياسي واألمين يف لبنان.
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سياقات االنفجار 
جــاء االنفجــار يف وقــت يعــاين فيــه لبنــان مــن مجلــة مــن التحــدايت االقتصاديــة واألمنية 
والسياســية، فعلى املســتوى االقتصادي يعاين لبنان، منذ أكتوبر/تشــرين األول املنصرم، 
حالــة احتقــان شــعيب بســبب تدهــور األوضــاع املعيشــية، وتفشــي البطالــة، واهنيــار العملــة 

اللبنانية، وارتفاع األســعار بشــكل جنوين.
ونتيجــة لغيــاب خطــة إصــالح اقتصــادي شــاملة فشــل لبنــان يف احلصــول علــى قــرض 
مــن البنــك الــدويل بقيمــة 10 ماليــني دوالر للخــروج مــن أزمتــه اخلانقــة، وســيواجه خــالل 
املرحلــة القادمــة مجلــة مــن التحــدايت االقتصاديــة اإلضافيــة؛ مــن جــراء االنفجــار الــذي 

أصــاب مرفــأ بــروت.
يف اجلانب السياسي يعاين لبنان حالة هشاشة سياسية مزمنة فرضها نظام احملاصصة 
الذي أعقب تطبيق اتفاقية الطائف عام 1989، والذي أســس القتســام الســلطة على 
أســاس االنتمــاءات الدينيــة والطائفيــة، وهــو مــا أدى إىل ارهتــان احُلكــم يف لبنــان للقــوى 

املتنفــذة احملليــة أو املرتبطــة جبهــات إقليميــة ودوليــة.
أدى هــذا الوضــع إىل شــبه غيــاب لدولــة املؤسســات، الــي انقســمت بعــد اغتيــال 
رئيــس الــوزراء األســبق، رفيــق احلريــري، يف 14 فراير/شــباط 2005، بــني قــوى )8 
آذار(، ويتصــدر مشــهدها السياســي حزب هللا والتيــار الوطــين احلــر، وقــوى )14 آذار(، 

بقيــادة تيــار املســتقبل وحــزب القــوات اللبنانيــة وحــزب الكتائــب.
ولــذا علــى الرغــم مــن التصرحيــات احلكوميــة الــي ربطــت بــني االنفجــار وعمليــة ســوء 
التخزيــن واإلدارة يف املرفــأ، ذهبــت التكهنــات إىل وجــود أســباب خارجيــة- ال فنيــة- قــد 
يكــون هلــا دور يف حــدوث هــذا االنفجــار، خصوصــاً أنــه جــاء قبــل ثالثــة أايم فقــط مــن 
إصــدار حمكمــة -مدعومــة مــن األمــم املتحــدة- قرارهــا حبــق أربعــة أشــخاص مشــتبه فيهــم 
مــن حــزب هللا يف تفجــر وقــع عــام 2005، بســيارة ملغومــة علــى بعــد حنــو كيلومريــن 
عــن مينــاء بــروت، وأدى الغتيــال رئيــس الــوزراء الســابق رفيــق احلريــري و21 شــخصاً.

يف اجلانــب األمــين جــاء هــذا االنفجــار بعــد أن شــهد لبنــان توتــراً صرحيــاً بــني الكيــان 
الصهيوين وحزب هللا، يف يوليو/متوز املنصرم، إذ حاولت خلية من حزب هللا استهداف 
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الكيــان الصهيــوين رداً علــى عمليــات اســتهدافه لقيــادات مــن حــزب هللا يف الداخــل 
الســوري، غــر أن الطرفــني مل ينزلقــا إىل مواجهــة مباشــرة نظــراً للظــروف األمنيــة احلرجــة 

الــي تعيشــها املنطقــة ككل خــالل املرحلــة الراهنــة.
وأمــام الواقــع الــذي فرضــه انفجــار مرفــأ بــروت يواجــه لبنــان حتــدايت ســيكون هلــا 

الداخلــي واخلارجــي. املســتويني  علــى  انعكاســات 

االنعكاسات على الداخل اللبناني
علــى املســتوى الداخلــي يواجــه لبنــان انعكاســات اقتصاديــة وأمنيــة وسياســية ســيكون 

هلــا التأثــر األكــر يف اســتقرار البلــد مــن عدمــه خــالل املرحلــة القادمــة.

االنعكاسات على الجانب االقتصادي
علــى املســتوى االقتصــادي تعــد األزمــة االقتصاديــة احلاليــة هــي األســوأ منــذ احلــرب 
األهليــة الــي حدثــت بــني عامــي 1975 و1990م. إذ تدهــورت األوضــاع االقتصاديــة 
بســبب نســب الفســاد العاليــة، وســوء اإلدارة، وتراكــم الديــون العامــة الــي وصلــت، يف 
مــن  مــن %170  أكثــر  مليــار دوالر، أي  املاضــي، إىل حنــو 93  أبريل/نيســان  هنايــة 
الناتــج احمللــي اإلمجــايل، إضافــة إىل اهنيــار اللــرة اللبنانيــة أبكثــر مــن 80% مــن قيمتهــا 
أمــام الــدوالر األمريكــي يف شــهور قليلــة، مــا أدى إىل ارتفــاع أســعار الســلع االســتهالكية 
أبكثــر مــن ثالثــة أضعــاف، وهــذا بــدوره أدى إىل تدهــور األوضــاع املعيشــية وارتفــاع نســبة 
الفقــر وتفشــي البطالــة؛ إذ يُقــدَّر أن نصــف ســكان لبنــان يعيشــون حتــت خــط الفقــر، 

وحنــو 35% منهــم دون عمــل.
فاقم هذه التدهورات االقتصادية تفشــي فروس كوروان، فضاًل عن األضرار اجلســيمة 
الــي خلفهــا انفجــار مرفــأ بــروت، الــذي يعــد أهــم مينــاء يف لبنــان، ومــن أهــم املوانــئ يف 
احلــوض الشــرقي للبحــر األبيــض املتوســط، إذ افتُتــح املرفــأ عــام 1894؛ نظــراً للموقــع 
االســراتيجي للبنــان، واســُتخِدم الســتراد املــواد األساســية مــن دول العــامل وتصديرهــا عــر 
الداخــل اللبنــاين إىل دول الشــرق األوســط، ولــذا يعــد هــذا املرفــأ ركيــزة أساســية لالقتصــاد 
اللبنــاين؛ لكونــه ذا دور أساســي يف عمليــة االســتراد والتصديــر، ومــن مث حتريــك العجلــة 

االقتصاديــة اللبنانيــة.
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ابخــرة   170 بنحــو  بــروت  مينــاء  تدخــل  الــي  البواخــر  عــدد  متوســط  ويقــدر 
فيمــا  طــن،  ألــف   70 حنــو  وتشــحن  طــن،  ألــف   700 حنــو  تفــرغ  شــهرايً، 
شــهرايً. مســتوعب  ألــف   23 بنحــو  املفرغــة  املســتوعبات  عــدد  متوســط   يقــدر 

ويتعامــل مرفــأ بــروت مــع 300 مرفــأ عاملــي، ويقــدر عــدد الســفن الــي ترســو فيــه بـــ 
3100 ســفينة ســنوايً، ويتألــف املرفــأ مــن 4 أحــواض يصــل عمقهــا إىل 24 مــراً، إضافــة 
إىل حــوض خامــس كان قيــد اإلنشــاء، ويضــم 16 رصيفــاً والعديــد مــن املســتودعات 

وصوامــع ختزيــن القمــح الــي تؤمــن أفضــل شــروط التخزيــن.
تقــدر خبمســة مليــارات دوالر،  اللبنــاين خســارة  ونتيجــة لتفجــره يواجــه االقتصــاد 
موزعــة علــى شــّقني، األول نتيجــة توقــف املرفــأ عــن العمــل، والثــاين كلفــة األضــرار الــي 
أصابــت املرفــأ، وستشــمل اخلســارة أيضــاً حركــة االســتراد والتصديــر، وهــو مــا ســيؤثر يف 
القطــاع اجلمركــي بشــكل كبــر، فضــاًل عــن أتثــر البنيــة التحتيــة بشــكل كبــر، إذ تدمــر 
لــه، وحلقــت أضــرار بقصــر بعبــدا، مقــّر  املينــاء ابلكامــل إضافــة إىل البنــاايت اجملــاورة 
رائســة اجلمهوريــة الواقــع ابلضاحيــة الشــرقية لبــروت، وكذلــك مقــّر رائســة احلكومــة وســط 

العاصمــة، ابإلضافــة ملطــار بــروت الــدويل ابلضاحيــة اجلنوبيــة.
إضافــة إىل ذلــك قــد يواجــه لبنــان أزمــة غذائيــة نتيجــة لنفــاد خمزونــه مــن القمــح الــذي 
تلــف بســبب التفجــر، فوفقــاً لوزيــر االقتصــاد، راؤول نعمــة، فــإن صومعــة احلبــوب يف 
مينــاء بــروت- وهــي الصومعــة الرئيســية يف البــالد- ُدمــرت مــع القمــح املوجــود هبــا يف 
االنفجــار، ليصبــح لــدى البــالد احتياطيــات مــن احلبــوب تكفــي ألقــل مــن شــهر، يف 
حــني حيتــاج لبنــان إىل خمــزوانت تكفــي لثالثــة أشــهر علــى األقــل لضمــان أمنــه الغذائــي.

إىل جانــب أزمــي املينــاء والقمــح الــي تواجــه بــروت، أتيت أزمــة الكهــرابء لتعقــد مــن 
املشــهد؛ إذ أدى االنفجــار إىل خــروج حمطــة التحويــل الرئيســية يف األشــرفية عــن اخلدمــة، 
للبــدء ابإلصالحــات  متهيــداً  األضــرار  إزالــة  علــى  العمــل  الصيانــة  فــرق  وقــد ابشــرت 

الضروريــة بغيــة العــودة التدرجييــة للتيــار الكهرابئــي إىل املناطــق املتضــررة مــن بــروت.
ويف نفــس الســياق، يعــاين االقتصــاد اللبنــاين غيــاب خطــة ملعاجلــة األزمــة االقتصاديــة 
املراكمــة، وهــو مــا خلــق أزمــة ثقــة بينــه وبــني األطــراف اخلارجيــة، فوفقــاً لتقريــر بلومبــرغ 
ختلــف لبنــان عــن ســداد ســندات اليــورو يف مــارس/آذار، وهــو مــا دفعــه إىل اإلقبــال علــى 
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حمــاداثت مــع صنــدوق النقــد الــدويل مــن أجــل احلصــول علــى برانمــج قــرض يعــادل 10 
مليــارات دوالر. لكــن احملــاداثت تعرقلــت بســبب ختبــط املســؤولني اللبنانيــني يف حتديــد 
حجــم اخلســائر يف النظــام املــايل وعمليــة تنفيــذ اإلصالحــات االقتصاديــة الالزمــة إلطــالق 

األمــوال.

االنعكاسات على الجانب السياسي واألمني
يتداخــل اجلانــب السياســي ابألمــين يف املشــهد اللبنــاين نتيجــة الرهتانــه للتدخــالت 
اخلارجيــة الــي أســس هلــا نظــام احملاصصــة الــذي طبــق مبوجــب اتفاقيــة الطائــف. ونتيجــة 
الرهتــان القــرار السياســي لنظــام احملاصصــة يعيــش لبنــان أزمــات مراكمــة أدت إىل تعميــق 
هشاشــة األوضــاع األمنيــة مــن جــراء غيــاب مؤسســات الدولــة حلســاب قــوة األمــر الواقــع 
املفروضــة بقــوة ســالح حــزب هللا )حليــف إيــران(، جبانــب غيــاب الــدور الرقــايب، وتعطيــل 
القضــاء، والفســاد املــايل، وغــره مــن العوامــل الــي حولــت البلــد إىل بيئــة مولِّــدة لألزمــات 
ومصــدرة هلــا إىل دول اجلــوار، مثــل ســوراي، الــي تعــاين مــن تدخــالت )حــزب هللا( يف 

احلــرب الداخليــة، حيــث يقاتــل جبانــب قــوات النظــام.
ونتيجــة لقــرب لبنــان مــن حــدود الكيــان الصهيــوين ميثــل حــزب هللا هتديــداً صرحيــاً 
ألمنــه؛ وهــو مــا دفــع الــوالايت املتحــدة األمريكيــة مؤخــراً إىل تقليــص مســاعدهتا وفــرض 
القطــاع  أثــر بشــكل كبــر يف  قياداتــه، وهــذا  مــن  عقــوابت علــى )حــزب هللا( وعــدد 

للبــالد ككل. االقتصــادي 
االقتصاديــة  األوضــاع  علــى  احتجاجــاً  شــعبياً  حــراكاً  اللبنانيــة  العاصمــة  شــهدت 
واملعيشــية املرديــة والفســاد املــايل واإلداري، مــع مطالــب إبصالحــات سياســية جذريــة 
منــذ 17 أكتوبــر/ تشــرين األول املاضــي. ومل تتمكــن احلكومــات املتعاقبــة مــن االســتجابة 
هلــذه املطالــب، إذ اعتــذر املرشــح املكلــف حممــد الصفــدي، يف نوفمــر/ تشــرين الثــاين 
2019 عــن عــدم تشــكيل احلكومــة، وفشــل املكلــف مســر اخلطيــب يف تلبيــة املطالــب، 
وهو ما أدى إىل اعتذاره عن تشــكيل احلكومة، وذلك ما دفع رئيس اجلمهورية ميشــال 
عــون لتكليــف حســان دايب، يف ديســمر/ كانــون األول املاضــي، بتشــكيل حكومــة 
انلــت ثقــة الرملــان، يف 11 فرايــر/ شــباط املاضــي. غــر أن تــوايل التحــدايت- بــدءاً 
مــن رفــض تقــدمي املســاعدات الدوليــة، ومــروراً بتــأزم األوضــاع بــني الكيــان الصهيــوين 
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وحــزب هللا، إضافــة إىل جائحــة كــوروان واالنفجــار األخــر يف مرفــأ بــروت- لــن متكــن 
أي حكومــة لبنانيــة مــن جتــاوز هــذه التحــدايت منفــردة، بــل ســتتجه إىل االعتمــاد علــى 

الــدور اخلارجــي الــذي ميثــل معضلــة حقيقيــة أمــام اســتقرار لبنــان.

االنعكاسات الخارجية
ميثــل التدخــل اخلارجــي معضلــة حقيقيــة تعيــق اســتقرار لبنــان، ونظــراً لتــأزم األوضــاع يف 
منطقــة البحــر املتوســط، واشــتداد الصــراع بــدءاً مــن طرطــوس وانتهــاًء بطرابلــس ليبيــا، فقــد 

يصبــح لبنــان قبلــة جديــدة للصــراع ابلوكالــة يف املنطقــة.
ويتبدى يف املشــهد احلايل التنافس الواضح بني كل من فرنســا وتركيا على االســتفادة 
مــن االنفجــار يف تعزيــز نفوذمهــا يف املنطقــة. وتتميــز األوىل علــى الثانيــة بوجــود حاضنــة 
شــعبية هلــا يف الداخــل اللبنــاين؛ نتيجــة لسياســة احليــاد الــي تبنتهــا جتــاه مجيــع الفصائــل 
اللبنانيــة. كمــا عــزز حضورهــا يف املشــهد اللبنــاين ســرعتها يف املبــادرة إىل تقــدمي املســاعدة 
علــى خمتلــف األصعــدة، ويقــرأ هــذا الــدور علــى أنــه حماولــة لفرنســا يف اســتعادة حضورهــا 
يف ملفــات الشــرق األوســط مــن خــالل لبنــان، وقــد تســتفيد الــوالايت املتحــدة األمريكيــة 

مــن هــذا احلضــور يف إعــادة ترتيــب خارطــة حتالفاهتــا يف الداخــل اللبنــاين.
اجملــاالت، وأكــدت  للبنــان يف خمتلــف  إعــالن دعمهــا  ابملقابــل ســارعت تركيــا إىل 
اســتعدادها إلعــادة إعمــار مرفــأ بــروت وفتحهــا ملينــاء مرســني القريــب مــن لبنــان ملواصلــة 
األعمال التجارية اللبنانية حلني إعادة إعمار مرفأ بروت، ومن مث نقل السلع والبضائع 

بواســطة بواخــر صغــرة إىل املوانــئ اللبنانيــة األخــرى.
يقــرأ هــذا التنافــس الركــي- الفرنســي علــى أنــه امتــداد لصــراع النفــوذ بــني البلديــن يف 
جبهــة جديــدة، خصوصــاً أن تركيــا متكنــت مــن ترجيــح كفــة أتثرهــا يف ليبيــا مبوجــب 

اتفاقيتهــا مــع حكومــة الســراج.
كمــا يبــدو جليــاً غيــاب الــدور اإليــراين رغــم قربــه وأتثــره يف االئتــالف احلاكــم، املتمثــل 
بتيــار املقاومــة بزعامــة حــزب هللا يف الداخــل اللبنــاين، وذلــك قــد يكــون نتيجــة الشــلل 
االقتصــادي الــذي تعانيــه إيــران مــن جــراء العقــوابت الــي فرضتهــا عليهــا الــوالايت املتحــدة 
األمريكيــة، إضافــة إىل التأثــرات الــي خلفهــا تفشــي فــروس كــوروان فيهــا يف مطلــع العــام 
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اجلاري.
كمــا يالحــظ غيــاب أتثــر الــدور العــريب علــى املســتويني األمــين والسياســي، واقتصــاره 
قطــر  مــن  أعلنتــه كل  الــذي  الســخي  الدعــم  مــن خــالل  االقتصــادي؛  اجلانــب  علــى 

والكويــت بعــد اإلعــالن عــن اخلســائر الــي خلفهــا التفجــر.

خاتمة
علــى الرغــم مــن أن املعطيــات األوىل لتحقيقــات احلكومــة اللبنانيــة تشــر إىل حــدوث 
االنفجار بســبب ســوء التخزين، أييت توقيت التفجر ليعمق من التكهنات حول وجود 
أســباب خارجيــة، خصوصــاً أن لبنــان جيــاور كثــراً مــن بــؤر الصــراع. وابلرغــم مــن مســارعة 
الكيــان الصهيــوين إىل نفــي تورطــه يف التفجــر فــال يســتبعد أن يكــون لــه دور، خصوصــاً 
أن وجــود مــواد خطــرة مثــل نــرات األمونيــوم يعــد هتديــداً مباشــراً يف حــال وصلــت إىل 

حــزب هللا. 
يبــدو املشــهد ضبابيــاً ابلنســبة إىل الداخــل اللبنــاين، خصوصــاً أنــه يعمــق مــن هشاشــته 
االقتصاديــة والسياســية واألمنيــة، لكنــه ابملقابــل قــد يعــد فرصــة لتجــاوز األزمــة املاليــة 
اخلانقــة الــي ميــر هبــا، وال ســيما أن كثــراً مــن الــدول تفاعلــت مــع احتياجاتــه األساســية، 
كذلــك فقــد يتمكــن مــن احلصــول علــى القــرض الــذي رفضــه البنــك الــدويل يف وقــت 
ســابق، وهــذا ســيكون لــه أتثــر يف اجلانــب االقتصــادي ككل، لكــن ليــس ابلضــرورة أن 
ينعكــس علــى اجلانــب السياســي، خصوصــاً أن االحتقــان الشــعيب بلــغ ذروتــه؛ متمثــاًل يف 
مطالبــة بعــض األصــوات إبعــادة االنتــداب الفرنســي مــن أجــل التخلــص مــن حالــة الفشــل 
السياســي الــذي يعيشــه لبنــان بســبب نظــام احملاصصــة الــذي يعيــق أي حماولــة إصــالح 

سياســي واقتصــادي حقيقــي.



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:




