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ملخص
- راهــن نظــام األســد، وداعمــوه الدوليــون، علــى التعاطــف الــذي أبــداه الرئيــس األمريكــي »ترامــب« 
حيــال موقفــه مــن األســد، ونظرتــه إلــى طبيعــة الصــراع يف ســوريا، فضــاًل عــن عالقتــه مبوســكو، حيــث 
ضــرب طيــران األســد منطقــة خــان شــيخون مبــواد كيماويــة ســامة، وهــو مــا أســفر عــن مقتــل مــا يزيــد 
ــت مختلفــة،  ــدة كان ــة اجلدي ــد أن حســابات اإلدارة األمريكي ــن، بي ــة 500 آخري ــي وإصاب ــى 100 مدن عل
حيــث وجــدت يف الــرد بضــرب قاعــدة الشــعيرات العســكرية يف ســوريا، فرصــة إليصــال رســائل متعــددة.

- كان لهــدف الضربــة األمريكيــة ثالثــة أبعــاد؛ األول: متعلــق بالشــعب واملؤسســات األمريكيــة، حيــث 
تشــهد األخيــرة عالقــة تــأزم بــإدارة الرئيــس ترامــب، والثانــي: مرتبــط بعــودة أمريــكا القويــة؛ كمــا 
يســميها ترامــب، أمــا البعــد الثالــث: فيعــود إلــى نوعيــة الســالح »الكيمــاوي« املســتخدم يف خــان شــيخون، 

والــذي يســميه األمريكيــون باخلــط األحمــر.

- الضربــة األمريكيــة ضــد النظــام الســوري هــي حاجــة سياســية إلدارة ترامــب، أكثــر ممــا هــي حاجــة 
ــة جتــاه شــخص األســد نفســه،  ســورية أو إنســانية، لكــن األهــم يف األمــر هــو موقــف اإلدارة األمريكي
وحتولــه يف نظرهــا مــن شــريك يف التســوية املســتقبلية إلــى عنصــر تهديــد للحــل يف ســوريا ال بــد مــن 
إزالتــه؛ حســب الســفيرة األمريكيــة يف األمم املتحــدة، نيكــي هالــي، ولعــل تأثيــر كلمــة الرئيــس األمريكــي 
حــن قــال: »لقــد تغيــر موقفــي مــن األســد«، أشــد وقعــاً علــى األســد مــن الضربــة العســكرية، فإلــى أي 

مــدى ميكــن البنــاء علــى هــذه االســتدارة األمريكيــة املفاجئــة؟

مقدمة
علــى خــالف املتوقــع مــن أن سياســة الرئيــس ترامــب ســتكون انكفائيــة ومركــزة حــول اإلصــالح 
االقتصــادي الداخلــي، أظهــرت الضربــة األمريكيــة لقاعــدة الشــعيرات العســكرية يف ســوريا، رغبــة 
اإلدارة األمريكيــة اجلديــدة يف العــودة إلــى املنطقــة، ومنــع الــروس مــن التحكــم يف تفاعالتهــا، خصوصــاً 
امللــف الســوري، الــذي بــدأت موســكو متســك بطرفيــه )النظــام الســوري وإيــران مــن جهــة، واملعارضــة 

ــي تغيبــت عنهــا واشــنطن. ــا مــن جهــة أخــرى(، مــن خــالل حــوارات )أســتانة( الت الســورية وتركي

يف الســابع مــن أبريل/نيســان 2017 أطلقــت َســفينتان أمريكيتــان؛ )بورتــر( و)روس(، 59 صاروخــاً مــن 
نــوع )توماهــوك( علــى مطــار الشــعيرات العســكري وســط ســوريا، وذلــك رداً علــى اســتخدام نظــام األســد 
لألســلحة الكيماويــة ضــد املدنيــن يف خــان شــيخون، الــذي أســفر عــن مقتــل مــا يزيــد علــى 100 مدنــي 

وإصابــة 500، بحســب الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.
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وشــّكل الهجــوم األمريكــي مفاجــأة ملتابعــي الشــأن الســوري؛ ملــا اتســم بــه الــدور األمريكــي ســابقاً مــن 
ســلبّية، فكانــت الغــارة الصاروخيــة تغّيــراً الفتــاً يف مســار الســلوك األمريكــي املعهــود مــع امللــف الســوري، 
وخاّصــة بعــد الوعــود االنتخابيــة لــإدارة األمريكيــة اجلديــدة، التــي بــدت غيــر مهتمــة بشــيء كاهتمامهــا 
ــر، حيــث صرحــت  مبحاربــة اإلرهــاب، وقــد عــّززت التصريحــات األخيــرة لــإدارة اجلديــدة ذلــك التغّي
ــى  ــي، عقــب الهجــوم الصاروخــي األمريكــي عل ــات املتحــدة يف األمم املتحــدة، نيكــي هيل ــة الوالي مندوب

القاعــدة اجلويــة، بأنــه ال ميكــن أن تتــم عمليــة سياســية يف ســوريا يف ظــل وجــود بشــار األســد.

بــل ذهبــت اإلدارة األمريكيــة أبعــد مــن ذلــك يف تصريحاتهــا، حيــث قــال وزيــر اخلارجيــة تريلســون إن 
عهــد األســد يقتــرب مــن نهايتــه، وفــق رويتــرز. وكانــت تصريحــات هيلــي نفســها، يف مــارس/آذار املاضــي، 
قــد أظهــرت أمريــكا وكأنهــا تعــد إزاحــة األســد أولويــة حســب تصريحــات نيكــي هيلــي مندوبــة الواليــات 
املتحــدة يف األمم املتحــدة، وفــق رويتــرز يف 30 مــارس/آذار، وبــأن إزاحتــه اآلن قــد تشــوش علــى محاربــة 

اإلرهاب.

فهــل تعــد تلــك االنعطافــة يف التوجهــات األمريكيــة تكتيــكاً مؤقتــاً لغايــة محــددة؟ أم أنهــا قــد تصــل إلــى 
حــد العمــل اجلــاد، الــذي قــد يفضــي يف نهايــة املطــاف إلــى تغييــر يف الواقــع الســوري العالــق منــذ ســت 
ــة احلــرب يف ســوريا، وتســبب  ــة القدميــة قــد أســهمت يف إطال ســنوات، خصوصــاً أن اإلدارة األمريكي
ذلــك يف فــراغ مــأله تنظيــم الدولــة )داعــش(، فــال األســد اســتطاع كبــح رغبــة التغييــر عنــد ثــوار ســوريا، 

وال الثــوار يجــدون القــدرة والدعــم الــكايف إلزاحتــه وإيجــاد البديــل.

كيماوي األسد يف البيت األبيض
لــم تكــن مجــزرة خــان شــيخون املــرة األولــى التــي يســتخدم فيهــا األســد الســالح الكيمــاوي ضد الشــعب 
الســوري، فحادثــة عــام 2013 الشــهيرة عصّيــة علــى النســيان، والتــي راح ضحيتهــا أكثــر مــن ألف شــخص 
أغلبهــم مــن األطفــال والنســاء، كمــا أثبتــت جلنــة التحقيــق الصــادرة عــن األمم املتحــدة ومنظمــة حظــر 
األســلحة الكيميائيــة، املشــّكلة بقــرار 2235 لعــام 2015، مســؤولية نظــام األســد باســتخدام الســالح 
ــوق اإلنســان  ــول الشــبكة الســورية حلق ــى أكتوبر/تشــرين األول 2016، وتق ــالث مــرات حت ــاوي ث الكيم
إنهــا وثقــت 9 هجمــات كيماويــة جويــة، مــن بدايــة 2017 فقــط حتــى شــهر أبريل/نيســان مــن العــام ذاتــه.

ــي  ــد أن انتشــرت الصــور الت ــه بع ــي بشــكل ملحــوظ واشــتّدت وتيرت ــع ســقف اخلطــاب األمريك ارتف
أظهــرت حجــم جرميــة األســد يف عــام 2013، وكان االرتبــاك هــو الســمة البــارزة علــى حلفــاء األســد، 
ووصــل اخلطــاب األمريكــي إلــى مرحلــة التهديــد اجلــّدي بالعمــل العســكري، حيــث حتركــت كبــرى 
البــوارج األمريكيــة باجتــاه البحــر املتوســط، وُوضعــت اخلطــط وُحــددت األهــداف، وتابــع اإلعــالم 
ــى قواعــد األســد وتدميرهــا مــن قبــل  الدولــي األحــداث بشــكل دقيــق، وهــو يرقــب حلظــة الهجــوم عل

اجليــش األمريكــي.
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ــت  ــث إن اجلرميــة بلغ ــع إنســاني، حي ــدأت تتحــرك بداف ــا ب ــا كان يظــّن أن إدارة أوبام املراقــب حينه
مرحلــة وصفــت بالتاريخيــة، إذ إن مكانــة الواليــات املتحــدة ال تســمح لهــا بــأن تبقــى دون حتــّرك، لكــن 
تلــك التهديــدات متخضــت عــن اتفــاق روســي - أمريكــي، يقضــي بســحب مخــزون الســالح الكيمــاوي مــن 
ســوريا، وتوقيعهــا علــى معاهــدة حظــر الســالح الكيمــاوي، حتــول بعدهــا األســد إلــى شــريك مفــاوض يف 

جنيــف2.

هــل هــو دهــاء األســد وحلفائــه الــروس واإليرانيــن، أم أن الغايــة األمريكيــة أصــاًل لــم تكــن لتصــل إلــى 
ــع  ــة إدراك صان ــا بقــدر أهمي ــاً هن ــة نظــام األســد بشــكل حقيقــي؟ قــد ال يكــون اجلــواب مهّم حــّد إزال
ــخ  ــدة، وأن يكــون مســتحضراً لتاري ــة اجلدي ــدات األمريكي ــه التهدي ــؤول إلي ــا ميكــن أن ت ــوم مل القــرار الي
قريــب، أثبــت أن القــرار األمريكــي يف امللــف الســوري مرتبــك، أو أن املصلحــة األمريكيــة تكمــن يف إطالــة 

أمــد الصــراع.

ــد تكــون  ــإدارة ترامــب ق ــرة ومهمــة، ف ــي كثي ــي اســتخدام الكيمــاوي، فه ــن حادثت ــروق ب ــا عــن الف أم
معنيــة أكثــر بإعــادة تشــكيل صــورة )أمريــكا القويــة( يف األذهــان؛ حســب الدعايــة االنتخابيــة للرئيــس 
ترامــب، والفــرق األهــم هــو أن األمريكيــن قــد نفــذوا تهديدهــم حفاظــاً علــى اخلطــوط احلمــراء التــي 
ــدُّ التحــّرك العملــي األول يف  لــم حُتتــرم مــرات كثيــرة، صحيــح أن األثــر كان محــدوداً ميدانيــاً، لكنــه يَُع

الســاحة الســورية لقصــف أهــداف جيــش األســد.

هل خرق األسد قواعد اللعبة؟
مــن األمــور الالفتــة للمتابــع أن تصريحــات اإلدارة األمريكيــة اجلديــدة كانــت ترســل رســائل مطمئنــة 
لألســد ضمنيــاً، فمثــاًل ال تخفــى حالــة ارتيــاح بشــار األســد يف املقابلــة التــي أجرتهــا معــه قنــاة فينيكــس 
الصينيــة يف مــارس/آذار املاضــي، حــن قــال إنــه- نظريــاً- يتشــارك مــع ترامــب نفــس األولويــات، وبلغــت 
التصريحــات املطمئنــة ذروتهــا قبيــل حادثــة الكيمــاوي، وبعــد احلادثــة فــوراً تبدلــت إلــى النقيــض متامــاً 

)إذا مــا تناقصــت وتيرتهــا الحقــاً(.

وميكــن فهــم التصريحــات األمريكيــة املطمئنــة قبــل حادثــة )خــان شــيخون(، مــن حيــث حــرص إدارة 
ترامــب علــى التركيــز علــى محاربــة تنظيــم الدولــة بالشــراكة مــع الــروس، لكــن مــا لــم يحســبه األســد 
هــو موقــف إدارة الرئيــس ترامــب مــن السياســة اإليرانيــة، وتوتــر العالقــة بــن واشــنطن وطهــران، والتــي 

لوالهــا ملــا ضربــت طائــرات األســد.

منــذ بدايــة الثــورة الســورية اســتعمل األســد مختلــف أنــواع األســلحة؛ مــن قذائــف وطائــرات ومدّرعــات 
وصواريــخ ســكود وبراميــل، فاســتمّر مؤشــر عــّداد املوتــى يف ســوريا باالرتفــاع، إلــى أن أعلنــت األمم 
املتحــدة إيقــاف إحصــاء الضحايــا وتســجيلهم، ليصيــر رقمــاً تســعى وراءه جهــات التقّصــي والتوثيــق 
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اخلاصــة. ويف ظــل كّل ذلــك لــم يُعــدَّ األســد منتهــكاً لقواعــد اللعبــة الدولّيــة، فلــم يســتوجب فعلــه حتــّركاً 
خــارج مجلــس األمــن، كمــا حتّركــت الواليــات املتحــدة ســابقاً مثــاًل جتــاه العــراق.

ــاً، أو مبــا يترّشــح مــن ثوابــت  ومبتابعــة األفعــال التــي صــدرت مــن األســد، والتــي اســتوجبت رّداً دولّي
ملِزمــة جلميــع األطــراف يف جلســات التفــاوض الســرّية واملعلنــة، ميكــن لنــا حصــر القواعــد املوضوعــة 

باآلتــي: 

- حماية إسرائيل.

- علمانّية الدولة.

- حماية األقلّيات.

ومــن الواضــح أن اســتعمال ســالح كيمــاوي خــط أحمــر؛ ملــا فيــه مــن تهديــد ألمــن إســرائيل، ولــو كان 
ــن شــهرياً يف  ــات املدني ــي حتصــد أرواح مئ ــة، الت ــل الغبي ــل البرامي ــّل ممــا تقت ــل مــن الســورين أق يقت
ســوريا، لكنهــا ال تشــكل خطــراً علــى إســرائيل، بذلــك يكــون القصــُد يف أداة اجلرميــة ال باجلرميــة، ومــن 

هنــا ميكــن فهــم جــزء مــن التداعــي الدولــي احلالــي.

هل خرق األسد قواعد اللعبة؟
- ال ميكــن قيــاس أثــر الضربــة األمريكيــة للقاعــدة اجلويــة جليــش األســد مــن ناحيــة األثــر امليدانــي 
املباشــر، فللهجــوم مســببات ونتائــج غيــر متصلــة علــى نحــو مباشــر بالوضــع امليدانــي واخلســائر املاديــة، 
فالضربــة إشــارة صريحــة إلــى تغييــر واضــح يف السياســة األمريكيــة جتــاه ســوريا، وكان هــذا واضحــاً 
يف كالم ترامــب بأنــه غّيــر موقفــه مــن األســد، مــع التأكيــد علــى منطلــق التغييــر ومبعثــه، فالــذي أزعــج 
ــا، وإاّل فالبراميــل حتصــد مــن األرواح العــدد  ــكا هــو اســتخدام الكيمــاوي وليــس ســقوط الضحاي أمري

األكبــر، وثمــة أحيــاء كاملــة تســقط علــى قاطنيهــا ولــم حتــّرك ســاكناً يف اإلدارة األمريكيــة.

لكــن الســؤال املهــم هنــا يكــون عــن مــدى هــذا التغييــر وآفاقــه، وإلــى أي حــد يتقاطــع مــع الثــوار يف 
ــة؟ إّن فهــم املبــررات وأســباب هــذا التغييــر يف النهــج األمريكــي ميكــن أن  ــدول اإلقليمي ســوريا ومــع ال

يوضــح لنــا إلــى أيــن ميكــن أن ميتــّد مــداه، وتوّقــع نقطــة التوقــف التــي قــد تظهــر فجــأة.

- الدوافــع الداخليــة مــن أقــوى املســببات التــي ميكــن ســوقها يف تبرير التحــّرك األمريكي، إذ إن ترامب 
يكــون بذلــك قــد خفــف عــن نفســه أثــر الفضائــح املرتبطــة بتواصــل إدارتــه مــع الــروس خــالل احلملــة 
االنتخابيــة ومــا بعدهــا، وكذلــك األمــر مبــا يتعلــق باإلخفاقــات الداخليــة؛ كملــف الرعايــة الصحيــة، 

واالضطــراب الــذي ســببه قــرار منــع دخــول املســلمن مــن دول محــددة.
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- حتســن شــروط التفــاوض يف جنيــف، ومحاولــة خلخلــة منظومــة الركائــز التفاوضيــة التــي يعتمــد 
ــات  ــى األمــام، مــع ضمــان عــودة الوالي ــة إل ــة التفاوضي ــع العملي ــي دف ــاؤه، ممــا يعن ــا األســد وحلف عليه
املتحــدة األمريكيــة كالعــب أساســي وفاعــل يف عمليــة التفــاوض الســورّية، خاصــة بعــد احملاولــة الروســية 

صناعــة مرجعيــة تفاوضيــة جديــدة )أســتانة( بعيــداً عــن جنيــف.

- الرغبــة األمريكيــة بــأن تثبــت حللفائهــا يف املنطقــة أنهــا مــا زالــت متلــك قــدرة الفعــل املباشــر، 
ــدرة  ــة بالق ــاء الثق ــد، مــن خــالل إعــادة بن ــا إعــادة تشــكيل األحــالف واحملــاور مــن جدي ــك ميكنه وبذل
األمريكيــة، التــي اهتــّزت كثيــراً يف فتــرات ســابقة، وأن تشــكيل هــذه احملــاور ذو أهميــة بالغــة لــدى العقــل 
االســتراتيجي األمريكــي، الــذي ميكــن مــن خاللــه قيــادة املنطقــة والتعامــل مــع الــدول باجلملــة، وبشــكل 

أســرع وأكثــر مرونــة.

- إرســال رســائل ضمنيــة إلــى الــروس واإليرانيــن، بــأن حجمهــم احلالــي إمنــا هــو نتيجــة انســحاب 
أمريكــي مــن املنطقــة، وإلــى املعارضــة الســورية بــأن املمنــوع هــو الكيمــاوي فقــط، ومــا دونــه مســموح 

القتــل بــه.

- إعــادة متتــن دعائــم املنظومــة الدوليــة القائمــة حاليــاً، التــي تعــد الواليــاُت املتحــدة األمريكيــة 
نفســها راعيــة لهــا، حيــث إن احلديــث كثــر مؤخــراً مــن الــروس حــول النظــام العاملــي اجلديــد، واســتطرد 
ــد، بعــد االنســحاب األمريكــي  ــروس بعــرض أفكارهــم حــول شــكل النظــام العاملــي اجلدي املســؤولون ال

واالســتكانة التــي اتســمت بهــا.

وهنــا جتــدر اإلشــارة إلــى أن األســباب ســالفة الذكــر قــد تكــون- مجتمعــة أو منفــردة- دافعــاً لــإدارة 
األمريكيــة جتــاه هــذه اخلطــوة غيــر املســبوقة، وبعضهــا حتقــق فعــاًل مبجــرد الضربــة الصاروخّيــة؛ 
كالرســائل الضمنيــة، وتخفيــف الضغــط الداخلــي، وبعضهــا مــا زال يحتــاج مزيــداً مــن الفعــل األمريكــي 

املباشــر لضمــان حتقيقــه؛ كبنــاء األحــالف واحملــاور اجلديــدة.

املأزق الروسي
بُعيــد احلــادث، وبشــكل ســريع، قّدمــت روســيا روايتهــا، ولــم تنتظــر اتضــاح التفاصيــل، وكانــت الروايــة 
ــة يف ســوريا.  ممهــورة باســم وزارة الدفــاع، كجهــة رســمية مــوكل إليهــا مهــام متابعــة األحــداث امليداني
وكانــت الروايــة يف نفــس الســياق املعتــاد مــن الــروس؛ بــأّن مــن يتحّمــل املســؤولية هــم مــن تصفهــم روســيا 
)باإلرهابيــن(. ولكــن مــن املهــم اإلشــارة إلــى أن الــروس أثبتــوا بهــذه الروايــة وقــوع احلادثــة، علــى عكــس 
مســؤولي نظــام األســد الذيــن ســارعوا بدايــة إلــى نفــي احلادثــة أصــاًل، ثــم تضاربــت الروايــات الرســمية، 
ممــا بــدا فيــه تخّبــط واضــح، وعــدم إدراك حلجــم املشــكلة التــي أوقعــوا أنفســهم وحلفاءهــم فيهــا، ثــم 

وبعــد عــّدة أيــام ظهــر الرئيــس الروســي ليفتــح بــاب االحتمــاالت حــول تبريــره للحادثــة.
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أّمــا عــن طبيعــة التنســيق بــن نظــام األســد والــروس قبــل احلادثــة فهنــاك احتمــاالن؛ إّمــا أن الــروس 
كانــوا علــى علــم مســبق بنّيــة األســد ضــرب خــان شــيخون بالســالح الكيمــاوي، أو أنهــم لــم يعلمــوا ذلــك إال 
بعــد وقــوع احلادثــة، ففــي احلالــة األولــى يكــون الــروس متوّرطــن مباشــرة بعمــل ميكــن أن يعــده املجتمــع 
الدولــي جرميــة دولّيــة جديــرة بإســقاط الفيتــو الروســي يف مجلــس األمــن كمقايضــة علــى إخــراج الــروس 
مــن احلــرج املترتــب عليــه، ويف احلالــة الثانيــة يكــون األســد قــد وّرط رديفــه وطــوق جناتــه املفتــرض معــه، 
وغــدر بــه، وســيوّلد ذلــك انزعاجــاً روســّياً كبيــراً مــن األســد. وقــد يبــرر هــذا األمــر تكــرار طلــب الــروس 
التحقيــق الدولــّي املهنــي يف احلــادث، ومــن املعلــوم أن الطلــب الروســي للتحقيــق هــو إمنــا طلــب للترويــج 
السياســي، ونتائجــه ال تعنــي شــيئاً لهــم، وهــذا مــا قالــه األســد صراحــة يف أول مقابلــة لــه بعــد املجــزرة، 
مــن أنــه غيــر مهتــم إذا مــا أظهــرت نتائــج التحقيــق تــورط جيشــه بشــكل مــا يف جرميــة »خــان شــيخون«.

السيناريوهات املتوقعة
يجــب أالَّ يُرَســم مســتقبل السياســة األمريكيــة يف ســوريا بنــاء علــى الضربــة العســكرية ضــد األســد، بــل 
علــى التصريحــات األمريكيــة ضــده؛ ألن األولــى تتعلــق بــأداة اجلرميــة )الكيمــاوي(، يف حــن أن الثانيــة 
ــه،  ــق باملجــرم نفســه، فالتصريحــات األمريكيــة بخصــوص األســد؛ خصوصــاً منهــا املتعلقــة بإزاحت تتعل
هــذه التصريحــات، إن صدقــت، تعــد التحــول األهــم الــذي قــد يشــكل انفراجــة لألزمــة السياســية يف 

ســوريا، لكــن هــذا التحــول مرتبــط مبــدى إقنــاع الــروس أو إرغامهــم علــى ذلــك.

مــن الناحيــة امليدانيــة، فــإن األمــر مرتبــط بالعالقــة مــع إيــران، التــي باتــت مصاحلهــا عرضــة للخطــر، 
نتيجــة التدخــل األمريكــي يف ســوريا، فضــاًل عــن التقــارب بــن واشــنطن وموســكو، ومــن املتوقــع أن 
تقايــض إيــران بســحب مليشــياتها، مقابــل اســتمرار االتفــاق النــووي؛ خصوصــاً أنهــا لــم تعــد القــوة 
املتحكمــة يف نظــام األســد بعــد التدخــل الروســي، وبــات املســؤولون اإليرانيــون يدركــون اخلطــأ الــذي 
وقعــوا فيــه، وقــد أكــد ذلــك تصريــح الرئيــس الســابق ومرشــح الرئاســة احلالــي، محمــود أحمــدي جنــاد، 

عــن ضــرورة مراجعــة سياســات إيــران اخلارجيــة.

وهنــا ميكــن للــدول اإلقليميــة )تركيــا والســعودية(، وكل املتضّرريــن مــن التغــّول اإليرانــي، اغتنــام هــذه 
األوضــاع اجلديــدة، للبحــث عــن فــرص محاصــرة مشــروع التمــّدد اإليرانــي، بالتعــاون مــع احلليــف 
اجلديــد األمريكــي، ومــن هــذه الفــرص دور أنقــرة يف اســتثمار احلالــة األمريكيــة اجلديــدة، حملاولــة 
إجنــاز مشــروع املناطــق اآلمنــة يف الداخــل الســوري، وخاّصــة أن إدارة ترامــب قــد حتّدثــت مــراراً عــن 
ضــرورة هــذا اخليــار، لكــن يبقــى ملــف قــوات ســوريا الدميقراطيــة شــائكاً، وينتظــر احلــل مــع اإلدارة 
األمريكيــة، وهــو مــا جــرى بحثــه مــع وزيــر اخلارجيــة األمريكيــة يف أنقــرة قبيــل الهجــوم، وفــق إعــالن 

ــة التركــي.  وزيــر اخلارجي



بصــورة عامــة تشــير التحــركات األمريكيــة األخيــرة، مــن كوريــا الشــمالية إلــى أفغانســتان إلــى اليمــن 
ثــم ســوريا، إلــى غيــاب الرؤيــة، وتضــارب األولويــات داخــل املؤسســات األمريكيــة نفســها، ممــا يعنــي أنــه 

مــن املبكــر البنــاء علــى أي حتــرك أمريكــي مثــل احلاصــل يف ســوريا.



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.




