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مقدمة 
بعــد التقــدم العســكري الــذي حققــه اجليــش الليــي التابــع حلكومــة الوفــاق ازدادت وتــرة 
التصعيــد السياســي املصــري، ختوفــاً مــن ســقوط ســرت ومواصلــة اجليــش الليــي حتريــر مــا 
تبقــى مــن األراضــي الليبيــة الــي تســيطر عليهــا قــوات خليفــة حفــر املدعــوم مــن عــدد مــن 

الــدول اإلقليميــة ومنهــا مصــر.

علــى إثــر ذلــك حــذر الرئيــس املصــري عبــد الفتــاح السيســي، يف العشــرين يونيو/حزيــران 
إىل أن ذلــك ســيدفع  املاضــي مــن تقــدم قــوات احلكومــة الليبيــة حنــو الشــرق، مشــراً 
بــاده إىل التدخــل العســكري املباشــر، وبنــاء عليــه صــوت الربملــان املصــري ابإلمجــاع، يف 
العشــرين مــن الشــهر اجلــاري، علــى التدخــل العســكري املصــري يف ليبيــا، وكان برملــان 
طــربق املؤيــد حلفــر قــد أجــاز التدخــل العســكري املصــري يف الرابــع عشــر مــن الشــهر 
اجلــاري، والتقــى السيســي بعــدد مــن ممثلــي القبائــل الليبيــة إلكســاب املوقــف املصــري 

أتييــداً ليبيــاً جييــز هلــا التدخــل العســكري املباشــر.

يبحــث تقديــر املوقــف يف دوافــع احلكومــة املصريــة ومواقــف األطــراف الليبيــة والقــوى 
اخلارجيــة مــن التدخــل العســكري املصــري املباشــر، وحــدود هــذا التدخــل.
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معطيات التدخل المصري ومحدداته  
التدخــل املصــري يف ليبيــا حمكــوم بعــدد مــن املعطيــات واحملــددات، الــي علــى ضوئهــا 

ميكــن أن تقــرر مصــر التدخــل املباشــر مــن عدمــه، ومــن أهــم هــذه املعطيــات: 

1.  أظهــرت املعركــة األخــرة، الــي امتــدت مــن مطــار طرابلــس وصــواًل إىل قاعــدة الوطيــة 
االســراتيجية، ضعــف قــوات حفــر، ســواء مــن الناحيــة التســليحية والقتاليــة أو احلاضنــة 

الشــعبية لســكان تلــك املناطــق.

2.  كشــفت ســرعُة حســم املعركــة حجــم الدعــم الركــي للجيــش الليــي التابــع حلكومــة 
الوفــاق.

3.  املوقف الدويل، وال سيما املوقف األمريكي، الذي ميانع إىل اآلن الوجود الروسي، 
رمبــا  األمريكيــة  املخــاوف  فــإن  بــن حفــر وروســيا ومصــر  الثاثــي  التنســيق  ظــل  ويف 

تتصاعــد.

4.  ضعف ثقة كثر من الليبين مبصداقية الدول الداعمة حلفر.

5.  مسار املفاوضات مع إثيوبيا وتداعياهتا على وضعية السيسي. 

6.  تقييم القاهرة حللفائها الليبين وقوهتم على األرض. 

7.  خوف مصري من الفشــل والغرق يف الصحراء الليبية، ال ســيما أن اجليش املصري 
مل يدخل حرابً مباشــرة بعد احلرب اإلســرائيلية.

8.  تقدم حكومة الوفاق ابجتاه سرت.
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الدوافع والمواقف المتعددة 
املصريــة  التهديــدات  الداخليــة واخلارجيــة ومواقفهــا خبصــوص  األطــراف  تتعــدد دوافــع 
ابلتدخــل العســكري يف حــال متــدد قــوات حكومــة الوفــاق ابجتــاه مدينــة ســرت ذات 

الليــي. بــن الغــرب والشــرق  األمهيــة االســراتيجية واالقتصاديــة :الواقعــة 

أ. المواقف الداخلية 
للنفــط،  الرئيــس  الليبيــة األمهيــة االقتصاديــة لســرت، لكوهنــا املصــدر  تــدرك األطــراف 
وتنتــج مــا يقــارب 900 ألــف برميــل يوميــاً، مقابــل 30 ألــف برميــل يف الغــرب، وفيهــا 
موانــئ التصديــر املهمــة، مثــل: زويتينــة وراس النــوف والســدرة والربيقــة، وهبــا 11 خــط 
نفــط و3 قنــوات غــاز، وســيطرة أحــد الطرفــن عليهــا معنــاه الســيطرة علــى عمليــة إنتــاج 

النفــط وتصديــره، وهلــذا فــإن ســرت تعــد نقطــة فاصلــة يف ســر املعركــة الليبيــة.
1.  موقف حكومة الوفاق 

عــدت حكومــة الوفــاق الوطــي التهديــد املصــري إعــان حــرب، ونــددت ابلتصرحيــات 
املصريــة، وأعلــن جملــس النــواب يف طرابلــس أن يف ذلــك تصعيــداً خطــراً وتفريطــاً يف 
ســيادة ليبيــا، وانقــاابً علــى الشــرعية، ومصــادرة حلــق الشــعب الليــي يف تقريــر مصــره، 
وانتهــاكاً لســيادة ليبيــا واســتقاهلا، كمــا اســتنكرت حكومــة الوفــاق الليبيــة قــرار برملــان 

طــربق، وتعهــدت ابســتعادة »كامــل أراضــي الوطــن«.
2.  موقف طبرق

أجــاز برملــان طــربق ملصــر التدّخــل العســكري حلمايــة مــا أمســاه األمــن القومــي للبلديــن، 
وقــال الربملــان يف بيــان لــه: إّن »للقــوات املســّلحة املصريــة التدّخــل حلمايــة األمــن القومــي 
بلدينــا«، ودعــا  أمــن  يطــال  وشــيكاً  دامهــاً  أّن هنــاك خطــراً  إذا رأت  الليــي واملصــري 
حتــّل الغــازي 

ُ
البيــان إىل »تضافــر اجلهــود بــن الشــقيقتن ليبيــا ومصــر مبــا يضمــن دحــر امل

وحيفــظ أمننــا القومــي املشــرك، وحُيّقــق األمــن واالســتقرار يف بــادان واملنطقــة«، ووصــف 
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البيــان مصــر أبهنــا »عمــق اســراتيجي لليبيــا علــى كافــة األصعــدة، األمنيــة واالقتصاديــة 
واالجتماعيــة علــى مــّر التاريــخ«.

قــوات حفــر والقــوى اخلارجيــة الداعمــة هلــا تــرى أن الســيطرة علــى ســرت معناهــا هتديــد 
املنطقة الشرقية، وإمكانية سقوطها بسهولة، وهلذا تدفع وبقوة ابجتاه التدخل العسكري 

املصــري، لكونــه رمبــا آخــر ورقــة ابلنســبة هلــا.

ب. الدوافع المصرية 
تعــد ليبيــا عمقــاً اســراتيجياً ابلنســبة ملصــر، حيــث تربطهمــا حــدود مشــركة تصــل إىل 
1200 كــم، بيــد أن القاهــرة فيمــا يبــدو قــد راهنــت علــى احلصــان اخلاســر، ومــن مث 
أصبحــت يف موقــف ضعيــف، وتنطلــق مصــر يف موقفهــا مــن دعــم حفــر مــن عــدد مــن 

الدوافــع السياســية واالقتصاديــة، أمههــا:
1.  الدوافع السياسية

مصــر علــى عــداء مــع مشــروع الربيــع العــريب، وتــرى يف حكومــة الوفــاق امتــداداً لذلــك 
املشــروع، وهلــذا تســتفيد مــن الدعــم اإلقليمــي املناهــض ملشــاريع الربيــع العــريب، وهــي 
كذلــك تــرى يف القواعــد العســكرية هنــاك، كقاعــدة القرضابيــة اجلويــة، هتديــداً ألمنهــا 
القومــي، إضافــة إىل أن ســيطرة القــوات احلكوميــة علــى ســرت، ومتددهــا ابجتــاه الشــرق، 
معنــاه وجــود حكومــة الوفــاق ومعهــا تركيــا علــى احلــدود املصريــة، وهــذا مــا ختشــاه مصــر.

2.  الدوافع االقتصادية
مصــر تســتورد طاقتهــا مــن اخلــارج وعليهــا ديــون مراكمــة يف هــذا اجملــال، ووجــود حكومــة 
ليبيــة مواليــة هلــا سيســهل عمليــة اســتراد الطاقــة مــن ليبيــا بســعر أقــل، ومدينــة ســرت تعــد 

املصــدر األول للنفــط الليــي، ومتثــل املدخــل الرئيــس للهــال النفطــي الليــي. 

مصــر كذلــك مســتفيدة مــن اجلــوار الليــي، والعمالــة املصريــة يف ليبيــا وصلــت قبــل 2011 
إىل حــدود 1,5 مليــون، وأخــذ هــذا العــدد يتضــاءل مــن بعــد ذلــك حبكــم األحــداث 
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املصريــن  العمــال  الوفــاق خبصــوص  فعــل حكومــة  مــن ردة  هنــاك، وتتخــوف  الدائــرة 
املتبقــن هنــاك.

ج. الموقف التركي 
تركيــا تــرى يف اتفاقيــة الدفــاع املشــرك مــع حكومــة الوفــاق مــربراً شــرعياً لدعمهــا للقــوات 
احلكوميــة هنــاك، ويف تصرحيــات لصحفيــن، يــوم اجلمعــة 17 يوليو/متــوز احلــايل، انتقــد 
مبواصلــة دعــم احلكومــة يف طرابلــس، وقــال:  الــدور املصــري، متعهــداً  الرئيــس الركــي 
»ســنواصل حتمــل املســؤولية الــي أخذانهــا علــى عاتقنــا يف ليبيــا كمــا فعلنــا حــى اليــوم«، 

معتــرباً اخلطــوات املصريــة أبهنــا تظهــر »اخنراطهــا يف مســار غــر شــرعي«.

تركيا ال تفضل الدخول يف معركة مباشــرة مع مصر؛ ألن ذلك يســتنزفها أكثر، لكن يف 
حــال اســتطاعت تركيــا علــى األقــل حتييــد القــوى الدوليــة املؤيــدة حلفــر، املتمثلــة يف روســيا 
وفرنســا وإيطاليــا، واســتطاعت كذلــك احلصــول علــى أتييــد أمريكــي، فإهنــا قــد تواصــل 
دعــم حكومــة الوفــاق يف حســمها لســرت، كمــا أن تركيــا قــد تتوصــل إىل تفامهــات مــع 

مصــر عــن طريــق خــرباء البلديــن، وهــو مــا بــدأ فعليــاً.

د. الموقف الروسي 
الدعــم الروســي حلفــر مل يعــد خافيــاً، مــن خــال احلضــور العســكري غــر املباشــر عــن 
طريــق شــركة )فاغنــر(، وموقفهــا السياســي يف دعــم حفــر يعــود إىل ســعيها يف أتمــن 
أكثــر مــن مركــز للوحــدات البحريــة التابعــة هلــا، وحمطــة إمــداد للســفن الروســية يف البحــر 
املتوســط، وهلــذا تــدرك أمهيــة ليبيــا يف البحــر األبيــض املتوســط، ومتكُّنهــا مــن حتقيــق نفــوذ 
يف ليبيــا يكســبها نفــوذاً يف أورواب وإفريقيــا بشــكل عــام، وتــرى يف حفــر حليفــاً مناســباً 

للمحافظــة علــى مصاحلهــا هنــاك.

مل تســتطع روســيا التوصــل إىل مســوغ يتيــح هلــا إعــان التدخــل العســكري الواضــح، لكــن 
موقفهــا السياســي داعــم حلفــر، وتــرى رمبــا يف التدخــل املصــري زايدة كلفــة علــى القضيــة 
الليبيــة؛ لكنهــا أتمــل مــن خالــه ســرعة احلســم، وهــذا مــا يظهــر مــن خــال تصرحيــات 
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النائب األول لرئيس جلنة الشؤون الدولية يف جملس االحتاد الروسي، فادمير جاابروف، 
الــذي يــرى أن تدخــل اجليــش املصــري ابلنــزاع الليــي ميكــن أن يســاعد يف اســتعادة الدولــة 
الليبيــة، وبينمــا تظهــر أنبــاء عــن هبــوط طائــرات روســية يف ســرت، فــإن روســيا يف نفــس 
الوقــت تــدرك أن ذلــك ســيفاقم الوضــع، حيــث قالــت متحدثــة وزارة اخلارجيــة الروســية 
مــاراي زاخاروفــا، إن دخــول اجليــش املصــري إىل ليبيــا سيكســب االشــتباكات بعــداً دوليــاً، 
ومــع هــذا يظهــر أن روســيا ال متانــع يف تدخــل عســكري مصــري، ورمبــا تدعــم بقــوة هــذا 
اخليــار، وخصوصــاً إذا مل تتوصــل إىل حلــول مــع تركيــا خبصــوص مصاحلهــا االقتصاديــة 

يف ليبيــا.

ه. الموقف األوروبي واألمريكي 
تعــد ليبيــا بوابــة املتوســط إىل إيطاليــا، كمــا أهنــا معــرب اهلجــرات غــر الشــرعية إىل أورواب، 
وتســعى إيطاليــا إىل احملافظــة علــى نفوذهــا يف ليبيــا عــرب مــن تــراه مــن الفرقــاء السياســين 
أكثــر اســتجابة ملشــروعها، وهلــذا تتخــوف مــن حكومــة الوفــاق؛ خشــية مــن تقليــص 
نفوذهــا مســتقبًا، وحاولــت الدفــع ابجتــاه اســتصدار قــرارات أمميــة تعيــق تقــدم قــوات 
حكومــة الوفــاق، ويف اآلونــة األخــرة يبــدو أن هنــاك تقدمــاً يف املوقــف اإليطــايل، وتفهمــاً 
للــدور الــذي تقــوم بــه تركيــا، يتضــح ذلــك مــن خــال زايرة وزيــر اخلارجيــة اإليطــايل، 
لوجيــي دي مايــو، إىل أنقــرة، ولقائــه نظــره الركــي مولــود تشــاويش أوغلــو، حيــث أكــد 
املســؤوالن أهنمــا ســيعمان معــاً حــى الوصــول إىل حــل للملــف الليــي املعقــد، وزايرة وزيــر 

اخلارجيــة اإليطــايل كذلــك لطرابلــس ولقائــه رئيــس حكومــة الوفــاق فايــز الســراج.

ليبيــا متثــل أيضــاً بوابــة فرنســا يف مشــال أفريقيــا؛ وهلــذا تســعى فرنســا لتأمــن مصاحلهــا 
االقتصاديــة يف ليبيــا، والســيطرة علــى حقــول النفــط، ودعمهــا حلفــر ينطلــق مــن ســيطرته 
علــى اهلــال النفطــي، ورمبــا يعتــرب املوقفــان الفرنســي واإليطــايل ضعيفــن مقارنــة ابملوقــف 
مــع  التعامــل  السياســتن يف  لتخبــط  يعــود  ذلــك  الســبب يف  الروســي والركــي، ولعــل 
القضيــة الليبيــة، وعــدم قدرهتــم علــى حســم موقفهــم الواضــح خبصــوص هــذا امللــف، إضافــة 
إىل االهتامــات األمريكيــة لعمليــة »إيريــي« ملراقبــة حظــر توريــد األســلحة إىل ليبيــا، أبهنــا 
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تســتهدف تركيــا فقــط، والــي تدافــع عنهــا فرنســا.

واشــنطن تتخــذ سياســة اإلدارة مــن اخللــف، وختشــى مــن زايدة النفــوذ الروســي والتنســيق 
الروســي املصــري يف امللــف الليــي، وضعــف احلضــور األورويب الفعلــي؛ ويف هــذا اإلطــار 
جــاء االتصــال األمريكــي مــن الرئيــس ترامــب للرئيــس املصــري الــذي اتفقــا مــن خالــه 
علــى »احلفــاظ علــى وقــف إطــاق النــار يف ليبيــا وجتنــب التصعيــد؛ متهيــداً لبــدء احملــاداثت 

واحلــل السياســي«.

سيناريوهات التدخل المصري  
احلســم  مــن  حمــذراً  الــدويل  املوقــف  ظهــر  ســرت،  ابجتــاه  الوفــاق  حكومــة  تقــدم  بعــد 
العســكري، داعيــاً إىل حــل سياســي، وهــو مــا أدى إىل توقــف املعركــة علــى مداخــل 
ســرت، ومــع أن اهلــدف الركــي املعلــن هــو منــع ســقوط طرابلــس، وتشــكيل عمليــة تــوازن 
علــى األرض هتيــئ للخيــارات السياســية القادمــة، انطاقــاً مــن اتفاقيــة التعــاون العســكري 
الركــي الليــي، فــإن التحــركات الدبلوماســية الركيــة توحــي برغبــة كبــرة يف حســم ســرت 
عســكرايً علــى األقــل، كمــا أن املوقــف الركــي يــرى أن مصــر تدعــم طرفــاً انقابيــاً حســب 
اجملتمع الدويل، يف املقابل ترى مصر يف ســرت واجلفرة أمناً قومياً ابلنســبة هلا، والســيطرة 
عليهــا معناهــا تعــرض حدودهــا للخطــر، وهــذا مــا يضعنــا أمــام عــدد مــن الســيناريوهات 

القادمة، ومنها: 

السيناريو األول: التدخل المصري المباشر والمواجهة الشاملة 
يفرض هذا الســيناريو تدخًا مصرايً مباشــراً، وموقفاً عســكرايً، ومواجهة شــاملة تعكس 
حجــم التصرحيــات املصريــة؛ وهــذا الســيناريو مرتبــط بتقــدم قــوات حكومــة الوفــاق ابجتــاه 

سرت.

وتقدم حكومة الوفاق رمبا حتكمه العوامل اآلتية:

1.  الســعي الركي للتوصل إىل تفامهات سياســية مع اجلانب الروســي واألورويب، وهذا 
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قــد يســتغرق وقتــاً طويــًا؛ نتيجــة حساســية امللــف وعــدم قــدرة األطــراف اخلارجيــة علــى 
التفريــط مبصاحلهــا يف ليبيــا، وقــد أعلنــت اخلارجيــة الركيــة  تشــكيل جلنــة مشــركة بــن 

موســكو وأنقــرة مهمتهــا حتقيــق تقــدم يف احلــوار بــن الليبيــن.

2.  تبايــن املواقــف األوروبيــة واملوقــف األمريكــي غــر احلاســم، فعلــى الرغــم مــن التقــارب 
الركــي، وتســعى  للتدخــل  رافضــة  تــزال ابريــس  أنقــرة ورومــا، ال  بــن  األخــر  النســي 
لتشــكيل جبهــة عربيــة ملواجهــة تركيــا، ويتداخــل امللــف الليــي مــع ملــف التنقيــب الركــي 
أنقــرة يف اســتيعاب وحتييــد مواقــف بعــض  مــا يتطلــب مرونــة مــن  املتوســط، وهــو  يف 
الــدول األوروبيــة. وخبصــوص أمريــكا فقــد درجــت السياســة األمريكيــة علــى مراقبــة امللعــب 
السياســي، واختــاذ القــرار يف الوقــت الــذي تــراه مناســباً، ويبــدو أن أمريــكا بقــدر ختوفهــا 

مــن التمــدد الروســي فهــي مــرددة فيمــا يتعلــق ابلتمــدد الركــي.

3.  املوقــف املغــاريب الضعيــف، فــا تــزال تونــس منشــغلة أبزمتهــا السياســية الداخليــة، 
وقريبــاً منهــا اجلزائــر واملغــرب.

ســيناريو املواجهــة الشــاملة تســنده تلــك الدوافــع السياســية واالقتصاديــة املصريــة، والتأييــد 
مــن قبــل برملــان طــربق، إضافــة لعــدد مــن املؤشــرات، ومنهــا:

ليبيــا، وتفويــض الربملــان  4.  الســعي املصــري حلشــد أتييــد حلفــر وأنصــاره يف شــرق 
املصــري.

5.  املخاوف املصرية، والدوافع السياسية واالقتصادية الي تنطلق منها مصر. 

6.  التماهي الفرنسي والروسي واإلسرائيلي، والتشجيع اإلمارايت على التدخل. 

السيناريو الثاني: التدخل الجزئي وحماية قوات حفتر فقط 
هــذا الســيناريو مرتبــط ابلدوافــع الســابقة، ومعطيــات املعركــة علــى األرض؛ لكنــه أقــل 
حضــوراً علــى األرض كاألول، ودوره ســيكون يف حــدود إســناد قــوات حفــر وتقــدمي 

احلمايــة هلــا بشــكل واضــح، لعــدد مــن األســباب:
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1.  اجلهود السياسية الي تبذهلا أنقرة مع الدول اخلارجية الي هلا عاقة ابمللف الليي، 
ويف حــال توصلــت تركيــا معهــا إىل تفاهــم مشــرك، فــإن مصــر ســتجد نفســها معزولــة عــن 

التأييد الدويل القوي، ومن مث قد تسند املعركة العسكرية من خال التدخل اجلزئي. 

2.  التصعيــد املصــري بقــدر الدوافــع الواضحــة لــه فإنــه أييت يف ســياق األزمــة املصريــة مــع 
إثيوبيــا، وهــو مــا  قــد يُفهــم منــه التغطيــة علــى الفشــل املصــري خبصــوص ســد النهضــة.

3.  االســتفادة املصريــة مــن اخلطــوط الدوليــة احلمــراء، وحتقيــق نصــر معنــوي للجيــش 
املصــري.

السيناريو الثالث: استمرار الدعم غير المباشر 
يفرض هذا الســيناريو عدم التدخل العســكري املصري املباشــر بشــكل كامل أو جزئي، 
واالكتفــاء ابســتمرار الدعــم غــر املباشــر ورمبــا زايدتــه، وهــذا الســيناريو حمكــوم رمبــا بقــدرة 
حكومــة الوفــاق علــى كســب التأييــد الــدويل الســتمرار املعركــة، وقــدرة تركيــا علــى كســب 
املوقــف األمريكــي، وحتييــد إيطاليــا وروســيا، إضافــة للوضــع الداخلــي املصــري الــذي ال 

يؤهلهــا خلــوض معركــة مــن هــذا القبيــل، ومــن ذلــك:

1.  متــر مصــر بظــروف اقتصاديــة صعبــة، والتدخــل العســكري املباشــر يؤثــر أكثــر يف 
اقتصــاد مصــر املتأثــر جبائحــة كــوروان وارتفــاع األســعار وأزمــة القــروض اخلارجيــة.

2.  املؤسسة العسكرية املصرية قد متانع رمبا أي قرار للتدخل املباشر؛ لكلفته الكبرة.

3.  هــذه التصرحيــات تفتــح اجملــال هلــا لاســتفادة مــن دعــم الــدول املناهضــة حلكومــة 
الوفــاق، والداعمــة حلفــر.
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خاتمة 
يكــون  قــد  ليبيــا  املباشــر يف  املصــري  التدخــل  فــإن  املعطيــات واملؤشــرات،  هــذه  أمــام 
مســتبعداً، يف حــال توصلــت تركيــا إىل تفامهــات مشــركة مــع الفاعلــن الدوليــن يف امللــف 
الليــي، والــي تتعــدد دوافعهــا وختتلــف مصاحلهــا يف ليبيــا، ومؤيــدو حفــر ليســوا كلهــم 
علــى قلــب رجــل واحــد هنــاك، كمــا أن احلســم العســكري ألي مــن األطــراف الليبيــة 
علــى املــدى القريــب قــد يكــون مــن الصعوبــة مبــكان اجلــزم بــه، وعلــى افــراض تقــدم قــوات 
الوفــاق ابجتــاه ســرت وحســم معركتهــا، فهــذا ال يعــي القــدرة علــى الســيطرة العســكرية 
علــى ليبيــا كلهــا، إذ إن الدعــم السياســي والعســكري املصــري غــر املباشــر قــد يســتمر، 
ورمبــا يتزايــد، وهــو املرجــح؛ لكــن ابلطــرق الــي اعتــاد عليهــا ســابقاً، خلشــية السيســي مــن 
انقضــاض عســكري داخلــي عليــه، ال ســيما بعــد فشــله يف إدارة ملــف ســد النهضــة، 

الــذي أدى إىل تــربم شــعي كبــر، وامللفــات االقتصاديــة األخــرى.



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:




