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المقدمة

بعد اإلعالن عن موعد زيارة الرئيس األمريكي جو بايدن للشرق األوسط خالل منتصف يونيو/

لت إلى مطلع الشهر المقبل نتيجة الستمرار التوترات التي تشهدها منطقة الشرق  حزيران ُأجِّ

األوسط، والتي تتطلب اإلعداد الجيد إلدارتها.

تأتي هذه الزيارة في ظل زيادة التوتر في ملفات المنطقة المتعلقة بالحرب في اليمن، أو بالتصعيد 

الحرب  التي فرضتها  الدولية االستثنائية  تأتي مصاحبًة للظروف  الخليج، كما  اإليراني في مياه 

الروسية على أوكرانيا، والتي تسببت في حدوث اختالالت اقتصادية جمة، ومن ثم فإن المصالح 

االستراتيجية للواليات المتحدة األمريكية في مجال النفط والغاز دفعتها إلى إعادة التفكير في 

الموقف »المتشدد« الذي تعهد بايدن باتخاذه تجاه السعودية أثناء حملته االنتخابية، من جهة، 

وإلى إعادة النظر في موقف سياستها الخارجية تجاه ملفات الشرق األوسط، من جهة ثانية.

النظر في  إلى إعادة  المتحدة األمريكية  الواليات  التي دفعت  التقدير في السياقات  يبحث هذا 

مواقفها تجاه الشرق األوسط، وأبعاد هذه الزيارة المرتقبة.
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السياقات

ثمة سياقات دولية وأخرى إقليمية أسهمت في دفع الواليات المتحدة األمريكية إلى إعادة 

النظر في سياستها الخارجية، خصوصًا أن ابتعادها عن المنطقة، منذ تولي جو بايدن للرئاسة، 

أسهم في حدوث اختالالت أمنية دفعت دول المنطقة إلى البحث عن بدائل أمنية، ال سيما أن 

الموقف المتشدد للواليات المتحدة تضمن انسحابها من موقفها االستراتيجي بحماية أمن 

دول الخليج، كما تضمن وقف العديد من صفقات األسلحة النوعية، وهو ما دفع دول المنطقة 

الدور  غياب  خلفه  الذي  األمني  الفراغ  تغطية  أجل  وتركيا من  وروسيا  الصين  التقارب مع  إلى 

الروسية  الحرب  التي فرضتها  واالقتصادية  األمنية  التطورات  أن  غير  المنطقة.  األمريكي عن 

من جهة، واستمرار حالة الفوضى األمنية والسياسية في منطقة الشرق األوسط، من جهة 

أخرى، وصلت بمختلف األطراف في المنطقة إلى تبني قناعة بضرورة إعادة تفعيل العالقات 

السياسية والتنسيق األمني بينها، وهو ما دفعها التخاذ خطوات تقارب بينها.

السياق الدولي

الحرب األوكرانية وتبعاتها االقتصادية والسياسية 	

التداعيات االقتصادية  2022، كثير من  الروسي ألوكرانيا، في فبراير/ شباط  الغزو  ترتب على 

واألمنية، وقد كانت هذه الزيارة من ضمن مساعي واشنطن إلى احتواء الصين، والتعامل مع 

التداعيات التي نجمت عن فرض الغرب عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب غزوها ألوكرانيا، 

أزمة  تعميق  في  وأسهم  أسعارها،  في  كبير  ارتفاع  إلى  أّدى  ما  وهو  الطاقة،  قطاع  وشملت 

آثار جائحة فيروس كورونا  التضخم االقتصادي على مستوى العالم، الذي لم يتعاَف بعد من 

المستجد )كوفيد - 19(، إذ وصلت نسبة التضخم في الواليات المتحدة إلى 8.6%، وهي أعلى نسبة 

خالل األربعين عامًا األخيرة، وقد أّدى ذلك إلى ارتفاع كبير في أسعار الغذاء والسلع األساسية 

والكمالية، وهو ما قد يدفع ثمنه الديمقراطيون في االنتخابات النصفية المقّررة في نوفمبر/

تشرين الثاني 2022.

ومن هنا تحاول الواليات المتحدة األمريكية تخفيف وطأة هذه العقوبات من خالل إيجاد 

بدائل تقتضي ضرورة تقاربها مع دول الخليج، خصوصًا السعودية التي تملك احتياطيًا كافيًا 
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من النفط؛ من أجل تعويض الفاقد الروسي الذي تسببت به العقوبات االقتصادية الدولية على 

روسيا. 

ونظرًا ألهمية ووزن السعودية في المنطقة وفي سوق النفط أعلن الرئيس األمريكي عزمه 

لقاء مسؤولين سعوديين، ومن بينهم ولي العهد محمد بن سلمان، الذي كانت قطيعة الرئيس 

األمريكي له أحد األسباب الجوهرية التي أثرت سلبًا في العالقة بين البلدين، ومن ضمن خطوات 

التقارب وافقت إدارة بايدن، في مطلع يونيو/حزيران 2022، على تمديد الهدنة التي توّسطت بها 

»أوبك+«،  بإعالن مجموعة  اليمن، وأشادت  الماضي في  أبريل/نيسان  المتحدة، مطلع  األمم 

التي تقودها السعودية، رفع إنتاجها من النفط في يوليو/تموز وأغسطس/آب، بنحو 250 ألف 

برميل، إضافة إلى الـ 400 ألف برميل المنصوص عليها في اتفاق رفع اإلنتاج التدريجي. 

كما تتضمن هذه الزيارة دوافع سياسية أبرزها تحقيق تقارب بين الواليات المتحدة األمريكية 

وبين حلفائها في المنطقة، خصوصًا أن كثيرًا منهم لديه شكوك في التزام الواليات المتحدة 

األمريكية بأمنهم في ظل سياستها االستراتيجية المتبعة في السنوات األخيرة، حيث تخشى 

واشنطن من أن يؤّدي استمرار قطيعتها مع هذه الدول إلى تقاربها مع الصين وروسيا، وهو 

ما قد يسفر عن زيادة تعقيد التحديات التي تواجهها الواليات المتحدة على مستوى عالمي.

جمود  بعد  بها  عالقتها  تفعيل  تعيد  أن  المتحدة  الواليات  تحاول  للسعودية  وبالنسبة 

بين  التقارب  خطوات  تضمنت  إذ  الصين،  وبين  بينها  تقارب  إحداث  عن  أسفر  عامين،  استمر 

الطرفين تصريحات سعودية تفيد بإمكانية تقاضي ثمن جزء من صادراتها النفطية إلى الصين 

باليوان، باإلضافة إلى إعالنها عن صفقة كبيرة لشراء األسلحة من الصين، من بينها صواريخ 

بإلغائها، في  الرياض  إقناع  بيرنز،  وليام  األمريكية،  المركزية  المخابرات  رئيس  حاول  باليستية، 

زيارته األخيرة في أبريل/نيسان 2022، كخطوة تصحيحية لتدارك تدهور العالقات بين السعودية 

والواليات المتحدة األمريكية.
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السياق اإلقليمي

اليمنية  األزمة  النووية وملف  المفاوضات  التطبيع وملف  يبرز ملف  اإلقليمي  السياق  في 

بوصفها أبرز الملفات التي ستناقشها زيارة الرئيس األمريكي جو بايدن المرتقبة للمنطقة.

ملف التطبيع وانعكاساته األمنية والسياسية  	

منذ اإلعالن عن الموعد األول لزيارة بايدن للمنطقة أشار إلى أن حماية أمن الكيان اإلسرائيلي 

يأتي ضمن أولويات هذه الزيارة، وهو ما يتضمن بالضرورة استكمال عجلة التطبيع التي أطلقتها 

إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، تحت عنوان »اتفاقات أبراهام« في 2017، حيث تم اإلشارة 

بين  واالقتصادي  والسياسي  األمني  التنسيق  زيادة  إلى ضرورة  االتفاقات  أهداف هذه  ضمن 

للواليات  المنطقة، بما يسفر عن تحقيق األهداف االستراتيجية  الكيان اإلسرائيلي وبين دول 

المتحدة األمريكية في المنطقة؛ من إحالل السالم وتحقيق ازدهار في المنطقة. ورغم انخراط 

كل من اإلمارات والبحرين في عمليات التطبيع فقد حافظت المملكة على موقفها، وهو ما 

يثير التكهن بإمكانية أن تغير السعودية موقفها بعد هذه الزيارة، خصوصًا في ظل استمرار 

التهديد اإليراني.

وتحاول زيارة بايدن أن تسهم في التخفيف من حدة التوتر بين الكيان اإلسرائيلي وبين إيران، 

اإلمارات  في  رادارات  منظومة  نشر  أجل  من  التطبيع  ملفات  من  استفاد  األول  أن  خصوصًا 

والبحرين، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث مواجهة عسكرية في المنطقة. الجانب الثاني الذي ستركز 

عليه الزيارة هو تنسيق مواقف بعض الدول الخليجية مع الكيان اإلسرائيلي في التعامل مع 

االتفاق النووي، بحيث ال تتكرر تجربة اتفاق 2015 الذي لم يكن مقبواًل ال من قبل الكيان اإلسرائيلي 

وال من السعودية واإلمارات والبحرين.

التوازن في الموقف األمريكي تجاه القضية  الزيارة كذلك أن تستعيد بعض  وتحاول هذه 

الفلسطينية، إذ انحاز الموقف األمريكي للكيان اإلسرائيلي طيلة حكم الرئيس األمريكي السابق 

دونالد ترامب، كما أن الموقف األمريكي في عهد بايدن لم يتغير كثيرًا، إذ لم ُتتَّخذ خطوات لوقف 

الكيان بحق الفلسطينيين، ولم تبذل جهود حقيقية لوقف عمليات االستيطان في  انتهاكات 

الضفة الغربية والقدس الشرقية، وال يزال حصار قطاع غزة مستمرًا حتى اللحظة.
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مفاوضات الملف النووي 	

منذ عام عاودت القوى التي ال تزال منضوية في االتفاق النووي- المبرم في 2015 – نقاشاتها 

ومباحثاتها حول تطوير الملف النووي الذي عاود نشاطه بعد انسحاب الواليات المتحدة منه 

في 2018.

حيث شاركت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين في مباحثات بفيينا تشارك 

فيها بشكل غير مباشر الواليات المتحدة، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق، وتوقفت النقاشات منذ 

ثالثة أشهر، غير أن هذا الملف شهد تغيرات جمة، وذلك عقب تكثيف أجهزة استخبارات الكيان 

اغتيال  عملية  منها  إيرانية،  نووية  وأهداف  إيرانيين  علماء  ضد  السرية  لهجماتها  اإلسرائيلي 

العقيد في الحرس الثوري اإليراني حسن صياد خدايي في طهران الشهر الماضي، باإلضافة إلى 

عالمين آخرين لقيا حتفهما أيضًا في أواخر مايو/أيار، وسط مزاعم بتسميمهما من قبل الكيان 

اإلسرائيلي، وفي الفترة نفسها أدى هجوم بطائرات مسيرة على مجمع بارشين العسكري إلى 

للطاقة  الدولية  الوكالة  أطلقته  الذي  الغربي  القرار  التوتر  عزز من هذا  إيراني.  مقتل مهندس 

الذرية بإدانة طهران بأنها لم تقدم إيضاحات كافية بشأن العثور على آثار لمواد نووية في ثالثة 

بناء، فضاًل  وغير  خاطئًا  إجراء سياسيًا  بدورها  إيران  ته  عدَّ قرار  وهو  عنها،  غير مصّرح  مواقع 

عن الحديث عن تحالف إقليمي ضد إيران بالتزامن مع الكشف عن نشر رادارات إسرائيلية في 

العاشر  في  الدولي  دمشق  مطار  على  اإلسرائيلي  القصف  إلى  باإلضافة  والبحرين،  اإلمارات 

من يونيو/حزيران الجاري. توالي الضغوط الدولية واإلقليمية على إيران دفعها التخاذ إجراءات 

تصعيدية، منها اإلجراء األخير الذي تم في 21 يونيو/حزيران باقتراب 3 زوارق تابعة للحرس الثوري 

اإليراني من سفينتين أمريكيتين من األسطول الخامس قرب مضيق هرمز.

الملف اليمني وانعكاساته السياسية واألمنية 	

بين  العالقة  توتر  في  أسهمت  التي  الخالف  نقاط  أبرز  أحد  اليمن  في  الحرب  ملف  اعتبر 

محاوالتها  من  يتجزأ  ال  جزءًا  الحرب  في  مشاركتها  السعودية  ترى  حيث  والرياض،  واشنطن 

الواليات  ركزت  حين  الوطني، في  أمنها  الدفاع عن  رئيسية في  اليمنية، وخطوة  األزمة  احتواء 

ومنها  المنطقة،  ملفات  لمختلف  مقاربتها  اإلنسان في  على ملف حقوق  األمريكية  المتحدة 

ملف األزمة اليمنية، ومن هنا اتخذت إجراءات متشددة من أجل وقف الحرب في اليمن، وهو 

في  أسهم  واإلمارات،  السعودية  من  كل  مع  سياستها  في  جوهري  تغير  حدوث  اقتضى  ما 
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توتر العالقة بينهم، خصوصًا بعد أن أوقفت دعمها لهما في حرب اليمن، فضاًل عن حظرها 

لحصولهما على أسلحة هجومية، رغم زيادة وتيرة الهجمات الصاروخية القادمة من اليمن.

منها  اليمنية،  األزمة  إلنهاء  القائمة  السياسية  الجهود  تعزيز  أجل  من  الزيارة  هذه  وتأتي 

دعم الهدنة الهشة التي دخلت شهرها الثالث، ونظرًا الستمرار حالة التوتر األمني واالقتصادي 

التي فرضتها الحرب الروسية على أوكرانيا، باإلضافة إلى التوترات القائمة على مستوى الشرق 

األوسط، فمن الممكن أن تتوصل األطراف إلى اتفاقات مشتركة نظرًا إلى الحاجة إلى تفعيل 

الجهود المشتركة بين التحالفات القديمة من أجل تجاوز التحديات الجديدة. 
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أبعاد الزيارة المرتقبة
الزيارة،  أوجبت  التي  السياقات  تضمنتها  التي  تلك  أو  ُأعلنت،  التي  األهداف  من  انطالقًا 

المنطقة في مختلف  واقع  على  التي ستنعكس  األبعاد  الزيارة جملة من  على هذه  ستترتب 

المجاالت.

أبعاد أمنية وعسكرية

المزمعة،  الزيارة  ضمن  اإلسرائيلي  الكيان  أولوية  األمريكي  الجانب  إعالن  من  الرغم  على 

سيتم تضمين الملفات -التي ذكرت سابقًا- في المحادثات التي ستعقد خالل الزيارة، وينبغي 

اإلشارة إلى أن هذه الزيارة تأتي في ظل اإلعالن عن إنشاء تحالف إقليمي أمني عسكري جديد 

يضم كاًل من الكيان اإلسرائيلي والسعودية واإلمارات والبحرين وقطر وعمان والكويت ومصر 

مجلس  لدول  المتزايدة  المخاوف  سياق  في  التحالف  هذا  تشكيل  ويأتي  والعراق.  واألردن 

التعاون الخليجي من النشاط اإليراني في المنطقة، خصوصًا بعد زيادة الهجمات الصاروخية 

القادمة من اليمن. ويشير محللون إلى أن تخصيص زيارة للمملكة العربية السعودية ضمن 

هذه الزيارة يأتي من أجل دفعها لتطبيع عالقتها مع الكيان اإلسرائيلي، وتشير تقارير إلى أن 

العالقة بين الطرفين قد ابتدأت بالفعل منذ 2017 عندما حصلت المملكة على برامج إلكترونية 

هجومية إسرائيلية )NSO Pegasus( واستخدمتها، وهو ما يشير إلى وجود تعاون سري بينهما، 

غير أن تشكيل هذا التحالف سيحدث تغييرات جمة أبرزها تفعيل الجانب األمني والعسكري في 

ملف التطبيع، وهو ما سيؤثر جوهريًا على ملف القضية الفلسطينية.

في حال تشكيل مثل هذا التحالف األمني العسكري لن يتوقف التهديد اإليراني، بل سيتعقد 

عملية  صلب  في  يأتي  التحالف  هذا  إنشاء  أن  كما  المنطقة،  في  والسياسي  األمني  الوضع 

التطبيع، إذ يتم التعامل مع الكيان اإلسرائيلي بوصفه جزءًا ال يتجزأ من أمن المنطقة، وهذا 

ما يبرر مسألة التحالف معه من أجل تحقيق التعاون األمني، دون النظر إلى طبيعته الدخيلة 

اإلسرائيلي  الكيان  مع  األمنية  العالقات  وبتطبيع  الفلسطينيين،  بحق  المستمرة  وانتهاكاته 

تفقد القضية الفلسطينية زخمها، خصوصًا أن خذالنها سيأتي من قبل العرب أنفسهم.

ورغم وجود تكهنات بإمكانية دفع السعودية لتطبيع العالقات مع الكيان اإلسرائيلي على 

غرار دول خليجية أخرى، تنبغي اإلشارة إلى أن المكانة الدينية للمملكة السعودية تصعب تحقق 

هذه المسألة، وفي حال تم التطبيع ستواجه المملكة إشكاليات جمة، أبرزها فقدانها ألهميتها 

وقدرتها على التأثير على المستويين العربي واإلسالمي.
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أبعاد اقتصادية سياسية

إذ  الزيارة،  نقاشات  ستتضمنها  التي  الجوهرية  الملفات  ضمن  االقتصادي  الجانب  يأتي 

إن الهدف الحقيقي من تقارب واشنطن مع الرياض هو حاجتها إلى النفط الخليجي، ورغبتها 

في التأثير في السعودية، التي تقود أوبك+، من أجل زيادة اإلنتاج بشكل يسهم في تعويض 

الفاقد الروسي، وفي تلبية احتياجات الطاقة للدول األوروبية، وهو ما سيسهم في تفعيل دور 

العقوبات المفروضة على روسيا لدفعها لوقف حربها في أوكرانيا. 

ونظرًا لألوضاع االقتصادية المتردية بسبب تداعيات الحرب الروسية، ومن قبلها تأثيرات 

جائحة كورونا في االقتصاد العالمي، تملك دول الخليج قدرة منطقية للتأثير في الملفات التي 

أكبر  تعد  التي   للسعودية،  يمكن  حيث  الطاقة،  أسواق  في  التأثير  على  لقدرتها  نظرًا  تهمها؛ 

مصدر للنفط في العالم، واإلمارات، التي تعد ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان 

المصدرة للبترول »أوبك«، يمكنهما ضخ المزيد من إمدادات النفط، ومن ثم اإلسهام في حل 

ارتفاع في  التسبب في  اإلنتاج دون  وزيادة  الروسي  النفط  االعتماد على  التقليل من  إشكالية 

أسعار الطاقة.

كثيرًا في حال فرض عقوبات موسعة على روسيا، ألن أسعار  يفيد  لن  الرفع  أن هذا  غير 

النفط منذ مايو/أيار 2020 في اتجاه متصاعد، ولن تتراجع في ظل عدم وجود أي عوامل تخفضها، 

خصوصًا في الظرف الحالي، حيث تواجه سوق النفط إشكاالت عدة، منها ما يتعلق بسالسل 

اإلمداد، وكميات النفط المعروضة، ووجود مشاكل في بعض الدول المنتجة مثل إيران وفنزويال 

وحتى ليبيا، فضاًل عن التوقعات بعودة الطلب النشط من الصين بعد عودة فتح االقتصاد. 

ورغم استفادة المملكة من ارتفاع أسعار النفط، رحبت بقرار رفع اإلنتاج، واعتبر موقفها هذا 

خطوة في طريق إذابة الجليد في العالقات بينها وبين الواليات المتحدة األمريكية.

من جانب سياسي أسهم غياب الواليات المتحدة األمريكية عن ملفات المنطقة في حدوث 

تقارب بينها وبين الصين وروسيا، وهو ما مثل فرصة لخلق سياسة عربية متوازنة بين الشرق 

والغرب، تمكنت خاللها هذه الدول من بناء شبكة متنوعة من العالقات ذات األهداف المتفاوتة، 

ابتداًء بتحسين شروط التبادل التجاري، ومرورًا بإمكانية تحسين قدراتها العسكرية واألمنية، 

الواليات  ستسعى  حيث  المتوازنة،  السياسة  هذه  وقف  في  تسهم  قد  المرتقبة  الزيارة  لكن 

التبعي  التأثير  استمرار  يعني  ما  وهو  قبل،  من  خلفته  الذي  الفراغ  لملء  األمريكية  المتحدة 

الغربي على واقع وملفات المنطقة بشكل ينعكس على مختلف الملفات األمنية والسياسية 

واالقتصادية.
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يمكــن اعتبــار التوتــر الحالــي فــي ميــاه الخليــج تحــركًا إيرانيًا لقيــاس مــدى الرغبــة األمريكية-

اإلســرائيلية فــي تطويــر التوتــر إلــى حــد التصعيــد أو مراوحــة الوضــع األمنــي مكانــه، واالســتمرار 

فــي حالــة الشــد والجــذب بيــن األطــراف فــي الميــاه الخليجيــة. إال أنــه فــي كلتــا الحالتيــن هنــاك 

عــدة انعكاســات ســلبية علــى المنطقــة الخليجيــة واســتقرارها. ويبــدو أن الــدول الخليجيــة قــد 

عقــدت العــزم علــى بنــاء تحالفــات إقليميــة دوليــة ضــد إيــران للضغــط عليهــا أكثــر، ولكــن هــل 

تــؤدي فعــًا تلــك التحالفــات إلــى تحقيــق األهــداف الخاصــة بــدول الخليــج، أو علــى األقــل تؤمــن 

االســتقرار فــي الميــاه اإلقليميــة الخليجيــة؟

قــد يجيــب تطــور المشــهد السياســي والعســكري فــي المنطقــة عــن هــذا التســاؤل فــي 

األيــام القادمــة. ال ســيما أن هنــاك خطــوات خليجيــة حثيثــة فــي الفتــرة األخيــرة علــى تفعيــل 

عــدد مــن القنــوات اإلقليميــة لتعزيــز أمنهــا وتحقيــق مصالحهــا، مثــل التفــاوض الخليجــي مــع 

ــوزراء  ــس ال ــارة رئي ــرًا لزي ــوم، نظ ــى الي ــتمرة حت ــزال مس ــا ال ت ــدو أنه ــي يب ــراق، والت ــر الع ــران عب إي

العراقــي، مصطفــى الكاظمــي، لطهــران فــي 26 يونيو/حزيــران الجــاري بعــد يــوم واحــد مــن 

زيارتــه للريــاض.

 وكذلــك التقــارب التركي-العربــي الخليجــي، الــذي يفتــح آفاقــًا واســعة لتعزيــز ســبل 

ــاه  ــإن اتج ــه، ف ــدان. وعلي ــذه البل ــر ه ــكل أكب ــة بش ــة التنمي ــع بعجل ــترك، ويدف ــاون المش التع

الــدول الخليجيــة لتعزيــز أمنهــا واســتقرارها ذاتيــًا، دون االضطــرار إلــى االنضمــام إلــى المحــاور 

اإلقليميــة المتصارعــة )إيــران/ الكيــان اإلســرائيلي( قــد يخلــق حالــة اســتقرار وحمايــة أكبــر مــن 

ــة. ــدول الخليجي ــة بال ــدات المحدق التهدي



ّد األبحاث العلمية والمستقبلية، ويساهم في صناعة 
ِ

مركز مستقل غير ربحي، ُيع

الوعي وتعزيزه وإشاعته من خالل إقامة الفعاليات والندوات ونشرها عبر تكنولوجيا 

االتصال، إسهامًا منه في صناعة الوعي وتعزيزه وإثراء التفكير المبني على منهج علمي 

سليم

الرسالة

المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير االستراتيجي في 

المجتمعات العربية

األهداف

-  اإلسهام في نشر الوعي الثقافي.

-  قياس الرأي العام إقليميًا ودوليًا تجاه قضايا محددة.

-  التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

-  مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خالل إعداد األبحاث وتقديم االستشارات.

الوسائل

-  إعداد الدراسات واألبحاث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

-  تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي،     

والمشاركة الفاعلة.

-  إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.



مجاالت العمل

تتنوع مجاالت العمل في المركز وتشمل ما يلي:

1. األبحاث والدراسات: 

حيث يقوم المركز على إعداد الدراسات واألبحاث وفق المنهجية العلمية في مجاالت 

تخصص المركز، وهي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات اإلسالمية والفكرية.

- الدراسات الحضارية والتنموية.

- دراسات الفكر اإلسالمي.

2. االستشارات وقياس الرأي:

يسعى المركز لتقديم االستشارات والحلول في مجاالت اهتمام المركز للجهات 

الرسمية واألهلية، وذلك من خالل قياس الرأي العام تجاه القضايا الفكرية واألحداث 

د المهارات.   السياسية واالجتماعية، بالتعاون مع كادر علمي ُمحترف وُمتعدِّ

3. النشر: 

يسهم المركز في نشر الدراسات واألبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.

عضوية المركز في المنظمات العالمية:
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