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المقدمة

عقــدت قمــة طهــران فــي الـــ19 مــن يوليو/تمــوز الماضــي بمشــاركة كل مــن إيــران وروســيا 

وتركيــا، وهــي أول لقــاء ثالثــي علــى مســتوى الرؤســاء منــذ عــام 2019، ضمــن إطــار »عمليــة أســتانة 

للســالم« الراميــة إلنهــاء النــزاع الســوري. جــاءت هــذه القمــة بعــد يوميــن فقــط مــن الجولــة 

التــي قــام بهــا الرئيــس األمريكــي جــو باديــن إلــى الشــرق األوســط، وشــملت الكيــان اإلســرائيلي 

واألراضــي الفلســطينية باإلضافــة إلــى الســعودية، ضمــن جهــود إعــادة تفعيــل الــدور األمريكــي 

فــي المنطقــة. تكمــن أهميــة هــذه القمــة فــي الملفــات التــي ناقشــتها، والمخرجــات التــي توصلــت 

ــا المشــتركة، باإلضافــة إلــى محاولــة االتفــاق  إليهــا؛ حيــث نوقشــت فيهــا مجموعــة مــن القضاي

فــي نقــاط الخــالف المتعلقــة بتلــك القضايــا.

يبحــث تقديــر الموقــف فــي الســياقات التــي صاحبــت انعقــاد قمة طهــران، وأبعادهــا، باإلضافة 

إلــى عــرض محــددات االلتــزام بمخرجــات هــذه القمــة مــن قبــل األطراف المشــاركة.
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سياقات القمة الثالثية في طهران 

علــى الرغــم مــن وجــود لقــاءات ســابقة جمعــت الــدول الثــالث فقــد اكتســبت هــذه القمــة 

اهتمامــًا دوليــًا؛ نظــرًا للســياقات االســتثنائية التــي صاحبتهــا. وتعــددت هــذه الســياقات ضمــن 

مســتويات دوليــة وإقليميــة تتعلــق بالقضايــا التاليــة:

الزيارة األمريكية للمنطقة

قبيــل بــدء جولتــه فــي الشــرق األوســط كتــب الرئيــس األمريكــي مقــااًل فــي الواشــنطن بوســت 

يوضــح فيــه أبــرز األهــداف مــن الجولــة، وتتمثــل فــي عــزل إيــران، ودفعهــا للعــودة إلــى تطبيــق 

النوويــة  األنشــطة  المنطقــة لضبــط  فــي  والحلفــاء  الشــركاء  مــع  النــووي، والعمــل  االتفــاق 

اإليرانيــة، ومواصلــة الضغــط االقتصــادي والدبلوماســي علــى إيــران، باإلضافــة إلــى دعــم وحمايــة 

الكيــان اإلســرائيلي، والدفــع نحــو تعزيــز وتيــرة التطبيــع مــع دول المنطقــة، كمــا تضمنــت الزيــارة 

الحديــث عــن تحالــف أمنــي شــرق أوســطي بقيــادة واشــنطن، لــم يكتــب لــه القبــول نظــرًا لعــدم 

تحمــس كثيــر مــن دول المنطقــة لمثــل هــذا التحالــف، خصوصــًا بعــد تقلــب الموقــف األمريكــي 

فــي الفتــرة الســابقة.

ــران مــن أجــل الضغــط عليهــا لاللتــزام باالتفــاق  ــة إذًا لتؤكــد هــدف عــزل إي جــاءت هــذه الجول

النــووي بصيغتــه الســابقة، كمــا جــاءت للبحــث عــن بديــل فــي الطاقــة ومــن ثــم تعزيــز فاعليــة 

العقوبــات الغربيــة المفروضــة علــى روســيا لغزوهــا أوكرانيــا، باإلضافــة إلــى اســتئناف الرئيــس 

األمريكــي لملــف التطبيــع الــذي شــهد بعــض التطــورات التــي تفيــد بإمكانيــة انضمــام دول عربيــة 

أخــرى لعمليــة التطبيــع.

ورغــم التمهيــد الــذي ســبق الزيــارة لــم تحقــق جولــة باديــن جــل أهدافهــا؛ إذ كان ثمــة مبالغــة 

فــي رفــع ســقف أهدافهــا دون التعامــل الجــدي مــع طبيعــة القضايــا المعقــدة لمنطقــة الشــرق 

األوســط.
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الحرب الروسية األوكرانية وانعكاساتها

منــذ أن قامــت الحــرب الروســية- األوكرانيــة فرضــت واقعــًا معقــدًا علــى دول المنطقــة عمومــًا 

ــذت حزمــة كبيــرة مــن العقوبــات االقتصاديــة بهــدف ثنــي روســيا  وعلــى روســيا خصوصــًا، إذ نفِّ

عــن مواصلــة عملياتهــا فــي أوكرانيــا، غيــر أن روســيا لــم تتراجــع، وأصــرت علــى البحــث عــن بدائــل 

تســاعدها علــى تحمــل العقوبــات االقتصاديــة التــي تواجههــا، وتأتــي هــذه القمــة ضمــن هــذه 

البدائــل التــي وظفتهــا روســيا سياســيًا واقتصاديــًا، فمــن جهــة أرادت موســكو أن توضــح للغــرب 

أنهــا ليســت معزولــة، وأن ثمــة بدائــل- تتمثــل فــي الصيــن وإيــران- يمكــن مــن خاللهــا أن تواصــل 

سياســتها الراميــة إلــى اســتعادة نفوذهــا القديــم مــن خــالل إحــداث تغييــر فــي النظــام العالمــي 

ككل فــي نهايــة المطــاف.

كمــا أنهــا وظفتهــا اقتصاديــًا؛ فعلــى الرغــم مــن تقاطعهــا مــع إيــران فــي ملفــات اقتصاديــة، 

تتعلــق بأســواق الطاقــة، فقــد حرصــت علــى توقيــع اتفاقيــات نوعيــة ضمــن اللقــاءات الثنائيــة 

التــي تمــت أثنــاء القمــة الثالثيــة، إذ توافــق الطرفــان علــى مشــاريع عــدة؛ منهــا االســتثمار الروســي 

بقيمــة 40 مليــار دوالر فــي الصناعــات النفطيــة والغازيــة اإليرانيــة، فضــاًل عــن افتتــاح ممر شــمال- 

جنــوب الــذي يربــط روســيا والــدول المحيطــة بهــا بالمحيــط الهنــدي عبــر األراضــي اإليرانيــة. كمــا 

يحضــر ملــف أزمــة الحبــوب ضمــن أولويــات زيــارة بوتيــن فــي هــذه القمــة مــن أجــل تنســيق الجهــود 

بمــا يخفــف مــن وقــع هــذه األزمــة علــى جميــع الــدول المحيطــة. 

مفاوضات الملف النووي اإليراني

بعــد انســحاب ترامــب مــن االتفاقيــة الســابقة المتعلقــة بالملــف النــووي، شــهد الملــف حالــة 

مــن التجاذبــات نتيجــة الضغــوط األمريكيــة والغربيــة مــن أجــل تعديــل بنــود االتفــاق، وتحــاول 

إيــران العــودة إلــى الشــروط الســابقة التــي تــم التوافــق عليهــا؛ لكونهــا تحافــظ علــى مصالحهــا 

االســتراتيجية، لكــن نظــرًا للتغيــرات األمنيــة والسياســية التــي تشــهدها المنطقــة، باإلضافــة 

إلــى الضغــوط التــي يمارســها الكيــان اإلســرائيلي مــن أجــل منــع إيــران -أو وضــع شــروط مــن 

شــأنها أن تحــد مــن خطــر امتالكهــا لســالح نــووي علــى المــدى البعيــد- لــم يتــم العــودة إلــى االتفــاق 

بصيغتــه القديمــة، فضــاًل عــن ذلــك زادت العقوبــات المفروضــة عليهــا.
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مشــاركة إيــران فــي هــذه القمــة تأتــي ضمــن جهودهــا فــي المضــي ببرنامجهــا النــووي، ومــن 

خــالل اســتخدامها لتقاربهــا مــع روســيا، باإلضافــة إلــى وجودهــا فــي أكثــر مــن ملــف فــي المنطقــة، 

تحــاول أن تمــارس ضغوطــًا علــى الغــرب مــن أجــل تحقيــق تقــدم فــي مفاوضــات ملفهــا النــووي، 

ومــن أجــل االســتفادة مــن روســيا لتمتيــن قدراتهــا العســكرية مــن جهــة، ولخلــق تــوازن أمنــي ضــد 

تهديــد الكيــان اإلســرائيلي خصوصــًا بعــد ضرباتــه األخيــرة الموجهــة لحليفتهــا ســوريا، مــن جهــة 

أخــرى.

العملية التركية في الشمال السوري

يعــد الملــف الســوري مــن ضمــن أكبــر نقــاط الخــالف بيــن الــدول الثــالث، لكــن ثمــة وجهــة نظــر 

مشــتركة بيــن هــذه الــدول هــي التــي عــززت الحاجــة إلــى عقــد مثــل هــذه القمــة، فالــدول الثــالث 

ــد وحــدة ســوريا  ال توافــق علــى النشــاط األمريكــي فــي دعــم فصائــل مســلحة تســهم فــي تهدي

واســتقرارها بمــا يضــر بمصالــح حلفائهــا، إال أن لــدى كاًل مــن روســيا وإيــران تخوفًا مــن إقدام تركيا 

علــى تنفيــذ تهديداتهــا بشــأن شــن عمليــة خامســة فــي الشــمال الســوري  الســتهداف قــوات 

ســوريا الديمقراطيــة )قســد(، التــي يشــكل المقاتلــون األكــراد عمودهــا الفقــري. ســتنطلق هــذه 

العمليــة مــن الحــدود التركيــة وتمتــد الــى منطقتــي منبــج وتــل رفعــت فــي ريــف محافظــة حلــب فــي 

شــمال ســوريا، وذلــك بهــدف إقامــة منطقــة آمنــة، ويمكــن لتركيــا أن تنفــذ هــذه العمليــة لكونهــا 

تســيطر، وفصائــل ســورية مواليــة لهــا منــذ 2016، علــى مناطــق حدوديــة متاخمــة فــي الشــمال 

الســوري.

 تخشــى إيران من التمدد التركي في الشــمال الســوري في الوقت الحالي؛ ألن هذا ســيضعف 

مــن موقــف األســد، ومــن هنــا جــاء تأكيــد المرشــد األعلــى علــي خامنئــي، عنــد لقائــه بأردوغــان، بــأن 

أي عمــل عســكري فــي ســوريا ســوف يعــود بالضــرر علــى تركيــا وســوريا ودول المنطقــة ككل.
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أبعاد مخرجات القمة الثالثية في طهران

علــى الرغــم مــن عــدم اإلعــداد لهــذه الزيــارة واإلعــالن المســبق عنهــا، نظمــت الســياقات 

المســتجدة والحاجــة الملحــة ترتيــب الملفــات التــي نوقشــت فــي هــذه القمــة، وعلــى رأســها:

أزمة الحبوب العالمية

مثلــت قمــة طهــران الثالثيــة أول لقــاء بيــن بوتيــن وزعيــم دولــة مــن حلــف شــمال األطلســي 

منــذ بــدء روســيا غزوهــا ألوكرانيــا فــي فبراير/شــباط. 

وكان رفــع الحظــر عــن صــادرات الحبــوب األوكرانيــة عبــر البحــر األســود علــى رأس جــدول أعمال 

هــذه الزيــارة، حيــث تســبب الغــزو الروســي ألوكرانيــا فــي انقطــاع عمليــة تصديــر الحبــوب، وهــو مــا 

هــدد بظهــور أزمــة غــذاء عالميــة أوجبــت ضــرورة اتخــاذ إجــراءات دبلوماســية مــن أجــل احتــواء 

األزمــة قبــل تفاقمهــا.

علــى الرغــم مــن كــون تركيــا عضــوًا رئيســيًا فــي التحالــف العســكري الغربــي فقــد رفضــت 

االنضمــام إلــى العقوبــات الدوليــة علــى موســكو، وهــو مــا أســهم فــي قبولهــا وســيطًا مــن أجــل 

حــل هــذه األزمــة فــي الوقــت الراهــن، حيــث وفــرت القمــة الثالثيــة فــي طهــران فرصــة للزعيــم 

التركــي إلتمــام اتفــاق مبدئــي بيــن القــادة الــروس واألوكرانييــن لضمــان تصديــر 22 مليــون طــن مــن 

الحبــوب ســتوزع الحقــًا علــى مختلــف أنحــاء العالــم. 

الملف السوري

يتضمــن الملــف الســوري نقــاط خــالف شــائكة بيــن األطــراف الثالثــة؛ أبرزهــا التخــوف مــن 

عمليــة تركيــة خامســة فــي الشــمال الســوري، لكــن علــى الرغــم مــن هــذه الخالفــات تتفــق الــدول 

الثــالث علــى مطلــب ضــرورة انســحاب القــوات األمريكيــة مــن شــمال شــرق ســوريا، حيــث يعــد 

مصــدر تهديــد لســيادة ســوريا، وهــو مــا يترتــب عليــه تهديــد الســتقرارها وينعكــس ســلبيًا علــى 

المنطقــة. ومــن ثــم لــم تقتصــر النقاشــات علــى مناطــق انتشــار »قســد« والعمليــة التركيــة فــي 

شــمال ســوريا، بــل ضمــت جملــة مــن الملفــات األخــرى المتعلقة بالبعــد األمني، لكــن وعلى الرغم 



تقدير موقف

6w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

القمة الثالثية في طهران... السياقات واألبعاد

مــن عــدم التوصــل إلــى حــل جــذري يمنــع تركيــا مــن تنفيــذ خطتهــا باجتيــاح الشــمال الســوري، تــم 

االتفــاق علــى تبنــي وتنفيــذ سلســلة مــن الخطــوات الفوريــة فــي الشــمال الســوري، تبــدأ بالعــودة 

ــًا بعمــق 30 كــم، يتضمــن  إلــى »تفاهمــات سوتشــي« 2019 و2020، التــي اقتضــت انســحابًا كردي

 ،M4 انســحابًا مــن مراكــز المــدن، وانتشــار جيــش النظــام الســوري عوضــًا عنهــا، وتســليم الطريــق

والمناطــق الواقعــة شــماليه حتــى الحــدود مــع تركيــا للجيــش الســوري.

تمتين العالقات البينية والتأكيد على قضايا إقليمية أخرى مشتركة

تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه علــى الرغــم مــن أن القمــة المنعقــدة بيــن الــدول الثــالث لــم تــأت بجديــد 

فإنهــا أكــدت االتفاقيــات الســابقة، فــإن اللقــاءات الثنائيــة ضمــن إطــار هــذه القمــة أســهمت 

ــال وقعــت روســيا  ــى ســبيل المث ــدول المشــاركة، فعل ــق بعــض األهــداف الخاصــة لل فــي تحقي

ــن، تحمــل  ــى الصي ــى تصديرهــا النفــط إل ــران باإلضافــة إل ــة مــع إي ــات عســكرية واقتصادي اتفاقي

هــذه التحــركات رســائل موجهــة للغــرب بأنهــا قــادرة علــى كســر عزلتهــا والمضــي فــي أهدافهــا 

االســتراتيجية.

ــًا، إذ تتيــح  مــن جانــب آخــر تحــاول إيــران االســتفادة مــن القمــة سياســيًا وعســكريًا واقتصادي

لهــا ظــروف تقاربهــا مــع روســيا حاليــًا االســتفادة فــي الجانــب العســكري واالقتصــادي مــن خــالل 

عقــد تحالفــات وتوقيــع اتفاقيــات، كمــا أن تقاربهــا مــع روســيا يأتــي ضمــن سياســة رفضهــا 

للتحالــف العســكري الــذي روجــت لــه زيــارة بايــدن.

بالمقابــل شــاركت تركيــا فــي هــذه القمــة العتبــارات عــدة، فعلــى الرغــم مــن اختــالف موقعهــا- 

عــن روســيا وإيــران- فــي خارطــة الصــراع مــع الغــرب؛ لكونهــا عضــوًا وازنــًا فــي حلــف الناتــو، تحــاول 

تركيــا اســتخدام دبلوماســيتها العاليــة فــي أداء دور الوســيط، وذلــك مــن أجــل البــت بملفــات 

دوليــة كأزمــة الحبــوب، أو إقليميــة تتعلــق بمصالحهــا؛ كمســألة إنشــاء منطقــة آمنة في الشــمال 

الســوري. 

ولــذا شــملت القمــة عقــد تنســيق بيــن الــدول الثــالث فــي الملفــات الشــائكة بينهــا، علــى غــرار 

تهديــدات الكتلــة الغربيــة المتمثلــة بوجــود الناتــو فــي المنطقــة والمجــال الحيــوي لمصالــح كل 
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مــن روســيا وإيــران، إضافــة إلــى تطــورات األوضــاع فــي جنــوب القوقاز، ال ســيما أذربيجــان الواقعة 

بيــن البلــدان الثالثــة، والتــي تشــكل تحديــًا إليــران وروســيا، بســبب دورهــا فــي موازنــة أزمــة الطاقــة 

كحليــف غربــي قــد يحــل معضلــة الغــاز فــي أوروبــا.
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محددات االلتزام بمخرجات قمة طهران

تمكنــت قمــة طهــران مــن تقريــب وجهــات النظــر وتحقيق بعــض أهدافها المتعلقــة بالقضايا 

المســتعجلة؛ علــى غــرار أزمــة الحبــوب، ووقــف أو تأجيــل االجتيــاح التركــي الخامــس للشــمال 

التركــي، إذ تضمــن البيــان الختامــي للقمــة التأكيــد علــى موقــف الــدول الثــالث مــن ضــرورة تعزيــز 

التعــاون والتنســيق األمنــي فيمــا بينهــا، مــع التأكيــد علــى مبــدأ ســيادة الــدول وضــرورة محاربــة 

اإلرهــاب. وأعــاد البيــان ذكــر نقــاط االتفــاق، وتفعيــل االســتراتيجيات القائمــة التــي تــم التوافــق 

عليهــا فــي االتفاقيــات الســابقة، ولــم يحمــل أي آليــات جديــدة، لكــن التأكيــد علــى االســتراتيجيات 

الســابقة يضمــن إلــى حــد مــا عــدم تصــادم مصالــح الــدول فــي الوقــت الراهــن نظــرًا للظــروف 

المعقــدة التــي تواجههــا، وحتــى يكتــب لهــذه المخرجــات النجــاح ثمــة محــددات ينبغــي أخذهــا فــي 

الحســبان:

وجود اتفاقيات سابقة ملزمة على غرار اتفاقية أستانة

تأتي هذه القمة ضمن اللقاءات التي ضمها إطار اتفاقية أستانة، التي بدأت أولى جوالتها 

في العاصمة الكازاخستانية أستانة في 23 و24 يناير/كانون الثاني 2017، بهدف تسهيل محادثات 

جرت بين ممثلي النظام السوري وعدد من قادة فصائل المعارضة السورية، أعقبها لقاءات 

دورية- تقام كل 6 أشهر- تجمع بين كاًل من إيران وتركيا وروسيا.

التقاطعات  الثالث رغم  الدول  الدورية تسهم في تقريب وجهات نظر  اللقاءات  مثل هذه 

العديدة بينها في بعض الملفات، ورغم وجود هذه التقاطعات تكتسب هذه االتفاقية أهمية 

خاصة كونها وسيلة قادرة على تسهيل عملية التنسيق األمني بين هذه الدول بشكل يساعدها 

على تحمل مختلف الضغوط التي تواجهها أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا. 

لكن ونظرًا لحدة هذه التقاطعات ال يمكن ضمان سلوك أي من هذه الدول، إذ سبق أن 

سبيل  في  وذلك  طرف،  أي  من  أخضرًا  ضوءًا  تنتظر  أن  دون  السوري  الشمال  تركيا  اجتاحت 

حماية أمنها القومي، وحتى تلتزم بمطالب كل من روسيا وإيران بعدم تنفيذ االجتياح مطلقًا 

يجب عليهما تقديم ضمانات حقيقية لحماية أمنها القومي، وهي معضلة في الوقت الراهن، 

لكون هذه المناطق تسيطر عليها قوات كردية ممولة ومدعومة من الواليات المتحدة، ومن ثم 

فإن مسألة التهديد الذي تشكله تقع خارج صالحيات كل من روسيا وإيران.
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استمرار الظروف االقتصادية والعقوبات الدولية

نظرًا الستمرار الضغوط والعقوبات االقتصادية التي تواجه كاًل من روسيا وإيران، باإلضافة 

البينية  التي تعيشها تركيا في األوقات الحالية، تأتي االتفاقيات  للظروف االقتصادية الصعبة 

يتيح  حيث  والتحديات،  العقوبات  هذه  وقع  من  لتخفف  واالقتصادي  العسكري  الجانبين  في 

أبرزها عدم حدوث صدام بينها مهما اختلفت األهداف  مسار أستانة لهذه الدول فوائد عدة، 

تطوير  لها  يسهل  حيث  االقتصادية،  المنافع  من  عاليًا  سقفًا  لها  يوفر  أنه  كما  والتوجهات، 

التجاري  التبادل  وإمكانية  بينها،  التجاري  التبادل  حجم  ورفع  والتجارية،  االقتصادية  العالقات 

الثالثة تتعرض لعقوبات أمريكية وغربية وإن بدرجات  البلدان  بالعمالت المحلية، ال سيما أن 

متفاوتة. 

الموقف األمريكي من القضايا الرئيسية

تركيا،  وبين  بينها  واضحًا  شقًا  يخلق  لألكراد  بدعمها  األمريكية  المتحدة  الواليات  ك  تمسُّ

الوطني ومصالحها  تركيا من أجل حماية أمنها  وتأتي هذه الخطوة وسيلة للضغط من قبل 

اإليراني يسهم في دفع  النووي  الملف  المتشدد حيال  الغربي  الموقف  أن  االستراتيجية، كما 

واقعة تحت ضغط مستمر وال  لكونها  روسيا-  ذلك  بدائل- ومن ضمن  أية  للبحث عن  إيران 

تبدو نهاية أفقه في الوقت الراهن واضحة، ولذا فإن تأكيدها على موقفها السابق من العملية 

الروسية في أوكرانيا، فضاًل عن توقيع مختلف االتفاقيات العسكرية واالقتصادية، تأتي ضمن 

سياسة الضغط على الموقف الغربي من أجل تحقيق تقدم في برنامجها النووي. وفي وقت 

سابق قللت الواليات المتحدة األمريكية من جدية مخرجات القمة الثالثية في طهران، وشككت 

في إمكانية خروجها باتفاقيات ملزمة؛ نظرًا لحجم التباينات التي تحكم دوافع ومواقف الدول 

الثالث. 

وتبقى مسألة نجاح هذه المخرجات من عدمها مرتبطة إلى حد ما بالموقف األمريكي نفسه 

من القضايا الشائكة بين الدول الثالث، ففي حال حدث تغير نوعي في الموقف األمريكي تجاه 

إحدى هذه القضايا فإنه حتمًا سينعكس على طبيعة العالقة واالتفاقيات بين الدول الثالث.
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خاتمة

بالمقارنــة بيــن مخرجــات القمــة الثالثيــة وجولــة بايــدن قــد يبــدو أن األولى ســارت بشــكل أفضل 

رغــم أنــه لــم يتــم التخطيــط لهــا، لكــن فــي الحقيقــة لــم تختلــف نتائجهمــا كثيــرًا، فجولــة بايــدن لــم 

تحقــق نتائــج ملموســة نظــرًا لثقــل الملفــات، وتعددهــا، وارتباطهــا بقضايــا مصيريــة مرتبطــة 

بالمنطقــة كالقضيــة الفلســطينية، فــي حيــن جــاءت قمــة طهــران الثالثيــة كقمــة دوريــة وليســت 

ــردة فعــل  ــت أشــبه ب ــي تضمنتهــا كان مخططــة، فضــاًل عــن أن معظــم القــرارات والرســائل الت

لجولــة بايــدن، لــذا فعلــى الرغــم مــن التوافقــات الظاهريــة بيــن الــدول الثــالث ال يمكــن ضمــان 

عــدم تحــول نقــاط الصــدام بينهــا إلــى بــؤر صــراع تحــول بينهــا وبيــن المضــي فــي توافقاتهــا، كمــا أن 

حــدوث أي تغيــر فــي الســياقات أو فــي الظــروف التــي مهــدت لهــا، قــد يســهم فــي دفــع األطــراف 

الثالثــة إلــى عــدم االلتــزام بهــا.
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ّ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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