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اللغة اإلنجليزية Steven A. Cook :الكاتب
رحــل نتنياهــو ولكــن أيديولوجية  المصدر: مجلس العالقات الخارجية

نتنياهــو مازالت تســود

نشر MEI مقاًال عن األزمة الدستورية في لبنان وجاء فيه:

أبــرز مــا نشــرته مراكــز األبحــاث العالمية في النصف الثاني من شــهر أيلول / ســبتمبر 12021

ــة، فإنهــا ســتزيد مــن  ــار هادئ ــًا أزمــة دســتورية غيــر مســبوقة، وإذا تركــت علــى ن يواجــه لبنــان حالي

تفاقــم المــآزق العديــدة التــي يمــر بهــا البلــد. بعــد ثالثــة عقــود مــن اتفــاق الطائــف الــذي أنهــى 

الحــرب بيــن 1975 و 1990، فشــل المســؤولون وأمــراء الحــرب فــي تنفيــذ مصالحــة حقيقيــة يمكــن 

أن تــؤدي إلــى نظــام مدنــي فــي بلــد معــروف بنقــاط الضعــف الجوهريــة فيــه. علــى الرغــم مــن أن 

لبنــان مجتمــع متنــوع، فقــد عانــى دائمــًا مــن التناقضــات السياســية المتأصلــة وهــو يعانــي حاليــًا - 

ــرى التــي علــى الرغــم مــن أنهــا  مــن بيــن الكــوارث األخــرى - األزمــات الدســتورية والسياســية الكب

غارقــة فــي الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة المتدهــورة، ال تــزال أكثــر تهديــدًا بكثيــر ممــا يتصــور 

معظم الناس. 

فــي حيــن أن التوتــرات التــي ال تنتهــي فــي لبنــان هــي فــي الغالــب سياســية واجتماعيــة اقتصاديــة 

بطبيعتهــا، يجــب إيــالء المزيــد مــن االهتمــام للدســتور. فــي الواقــع، فــي قلــب كل مصيبــة يمكــن 

تخيلها، يحتاج دستور 1926، المعدل في 1989 باتفاقية الطائف، إلى مراجعة وتحديثات "تقنية". إن 

قــول هــذا أســهل مــن فعلــه بالطبــع، ولكــن يجــب إيــالء المزيــد مــن االهتمــام للنصــوص التــي 

"تحكــم" األرض و بنياتهــا االجتماعيــة والسياســية. وتحقيقــًا لهــذه الغايــة، ال مفــر مــن إجــراء 

تعديالت على اإلجراءات والظروف الحالية وغير المالئمة إلى حد ما.
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اللغة اإلنجليزية Antoine Z. Sfeir :الكاتب

MEI  :تداعيات األزمة الدستورية في لبنان المصدر

نشــر MEI مقاًال عن األزمة الدســتورية في لبنان وجاء فيه:
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ــة، فإنهــا ســتزيد مــن  ــار هادئ ــًا أزمــة دســتورية غيــر مســبوقة، وإذا تركــت علــى ن يواجــه لبنــان حالي

تفاقــم المــآزق العديــدة التــي يمــر بهــا البلــد. بعــد ثالثــة عقــود مــن اتفــاق الطائــف الــذي أنهــى 

الحــرب بيــن 1975 و 1990، فشــل المســؤولون وأمــراء الحــرب فــي تنفيــذ مصالحــة حقيقيــة يمكــن 

أن تــؤدي إلــى نظــام مدنــي فــي بلــد معــروف بنقــاط الضعــف الجوهريــة فيــه. علــى الرغــم مــن أن 

لبنــان مجتمــع متنــوع، فقــد عانــى دائمــًا مــن التناقضــات السياســية المتأصلــة وهــو يعانــي حاليــًا - 

ــى الرغــم مــن أنهــا  ــرى التــي عل مــن بيــن الكــوارث األخــرى - األزمــات الدســتورية والسياســية الكب

غارقــة فــي الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة المتدهــورة، ال تــزال أكثــر تهديــدًا بكثيــر ممــا يتصــور 

معظم الناس. 

فــي حيــن أن التوتــرات التــي ال تنتهــي فــي لبنــان هــي فــي الغالــب سياســية واجتماعيــة اقتصاديــة 

بطبيعتهــا، يجــب إيــالء المزيــد مــن االهتمــام للدســتور. فــي الواقــع، فــي قلــب كل مصيبــة يمكــن 

تخيلها، يحتاج دستور 1926، المعدل في 1989 باتفاقية الطائف، إلى مراجعة وتحديثات "تقنية". إن 

قــول هــذا أســهل مــن فعلــه بالطبــع، ولكــن يجــب إيــالء المزيــد مــن االهتمــام للنصــوص التــي 

"تحكــم" األرض و بنياتهــا االجتماعيــة والسياســية. وتحقيقــًا لهــذه الغايــة، ال مفــر مــن إجــراء 

تعديالت على اإلجراءات والظروف الحالية وغير المالئمة إلى حد ما.

أبرز ما نشــرته مراكز األبحاث العالمية في النصف الثاني من شــهر آب / أغســطس 2021
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اللغة اإلنجليزية

3

إن  وأخالقية.  واجتماعية  وسياسية  اقتصادية   - كبيرة  ضائقة  في  لبنان  الحظ،  لسوء 
مع  التعامل  دون  مشكلة  أي  حل  الصعب  من  ومعقدة.  األمد  طويلة  معاناتها 
ألي  وحكمًا  وحساسية  ومعرفة  استثنائيًا  جهدًا  بذلك  القيام  سيتطلب  اآلخرين. 
و  األساسية،  الموارد  إلى  باإلضافة  معقول.  حل  لتطوير  الخارجي،  خاصًة  شخص، 
أسوأ. هو  وما  الذاتي  والتعامل  والهدر  الفساد  من  سنوات  نتائج  لتغطية  كافية  أموال 

يكا. أمر تدخل  لعدم  وجيهة  أسباب  كلها 
الطويل.  المدى  على  فرقًا  يحدث  لم  لبنان  في  واشنطن  فعلته  ما  كل  أن  الواضح  من 

أميركا. يد  في  ال  يده  في  لبنان  مصير  أزمة.  في  اليوم  لبنان  كان  لما  وإال 
للحرب  اإلنسانية  ر  بالمجاز مثقل  بشدة  منقسم  مجتمع  عميقة.  لبنان  مشاكل 
إقليمية  معركة  ساحة  وفاسد.  طائفي  سياسي  نظام  يا.  سور في  المجاورة  األهلية 
الثانية  الدرجة  من  كبشر  العرب  تعامل  الجنوب  في  قاسية  دينية  عرقية  دولة  بين 
يخشى  متوتر  شعب  دولة.  داخل  كدولة  تعمل  وفتاكة  وحشية  إسالمية  شيعية  وحركة 
جيل  المروعة.  األهلية  الحرب  من  عامًا   ١٥ بعد  نشأ  الذي  الهش  السالم  في  قطع  أي 
النخب  ي  يثر الذي  اهن  الر الوضع  لقلب  السياسي  الثقل  بدون  ومحبط  غاضب  شاب 
الداخلية  المشاكل  من  عقود  من  الخارق  األجنبي  الخالص  في  يائس  أمل  الطائفية. 

. لمستعصية ا
من  القليل  لديهم  الحقيقة  في  لكن  العالم.  في  الخير  فعل  في  يكيون  األمر يرغب 
هو  تفعله  أن  لواشنطن  يمكن  ما  أفضل  فإن  لبنان،  إلى  بالنسبة  لتقديمها.  الحلول 

ية  سحر قوى  تمتلك  ال  بأنها  االعتراف 
الواقع. عن  لالستغناء 

مليئًا  مستقبًال  اللبناني  الشعب  يستحق 
حاول  لو  حتى  ذلك،  ومع  والفرص.  باألمل 
لبنان  مصير  فإن  المساعدة،  يكيون  األمر
يتم  حتى  مصيره.  فقط  هو  النهاية  في 
غير  من  وقبوله،  المؤلم  الدرس  هذا  فهم 

لبنان. يتعافى  أن  المرجح 

نشر مركز كاتو مقاًال عن صعوبة إنقاذ لبنان وجاء فيه:
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الواليــات المتحدة ال تســتطيع 
الكاتب:  Doug Bandow   إنقــاذ العالــم: هذا يشــمل لبنان

 المصدر: مركز كاتو



اللغة اإلنجليزية
السر وراء المصلحة الفرنسية في العراق: 

تحليل جيوستراتيجي

نشر CSIS مقاًال عن المصلحة الفرنسية في العراق وجاء فيه:
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زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العراق مرتين في غضون عام واحد من 2020-2021. كانت الزيارة 

األولى في 3 سبتمبر 2020، عندما أعلن عزمه دعم السيادة العراقية. وقد أظهرت زيارته رسالة واضحة 

حول أهمية العراق بالنسبة لفرنسا، ال سيما أنها أعقبت رحلته المهمة إلى لبنان مباشرة. أما الرحلة 

الرسالة  كرر  هناك،  والشراكة.  للتعاون  بغداد  مؤتمر  لحضور   2021 أغسطس   27 في  فكانت  الثانية 

تجاه  الفرنسي  النهج  تحول واضح في  إلى  إستراتيجية، مما يشير  التزامًا بشراكة  مّثل  كما  نفسها 

العراق وبقية المنطقة، والذي لم يعكس حتى اآلن سوى نهج الواليات المتحدة.

تم اإلبالغ عن أربع نقاط رئيسية خالل الزيارة الثانية. األولى كانت على المستوى الجيوستراتيجي، حيث 

كانت فرنسا المشارك الوحيد غير اإلقليمي في مؤتمر بغداد وكذلك المشارك الوحيد الذي هو عضو 

دائم في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة.

والثانية على الصعيد األمني، حيث جدد ماكرون التزام فرنسا بمحاربة داعش في العراق. ويأتي ذلك في 

وقت مهم، حيث تأتي الزيارة فور انسحاب القوات األمريكية وحلف شمال األطلسي من أفغانستان. 

أثار هذا االنسحاب المتسرع شكوك الحكومات اإلقليمية والرأي العام في جدية التزام الغرب بقيادة 

الواليات المتحدة بالحفاظ على أمن المنطقة من خطر اإلرهاب. ومن المقرر أن يكتمل انسحاب كامل 

بين  األخيرة  لالتفاقيات  وفقًا  العام،  نهاية  بحلول  العراق  من  األمريكية  القتالية  للقوات  مماثل 

توفير  على  المتحدة  الواليات  دور  سيقتصر  االنسحاب،  هذا  بعد  واألمريكية.  العراقية  الحكومتين 

التدريب. يعبر المحللون عن مخاوفهم الشديدة من عودة قوية لداعش في العراق، على غرار ما حدث 

في أفغانستان.

النقطة الثالثة اقتصادية.

الشؤون  في  المشاركة  القوى  ضجيج  في  فاتت  قد  تكون  وربما  بالثقافة  تتعلق  الرابعة،  النقطة 

إلى  رحلته  خالل  مهمة  ثقافية  زيارات  بثالث  ماكرون  قام  المتحدة.  الواليات  ذلك  في  بما  العراقية، 

العراق. من خالل هذه الزيارات االستراتيجية الثالث، أظهرت فرنسا أنها تقف مع العراقيين من جميع 

الخلفيات المختلفة، وتحترم وحدة العراق وتنوعه وسيادته .

باختيار أن تصبح الشريك االستراتيجي للعراق وتعزيز عالقته مع فرنسا، هناك مكاسب مهمة متعددة 

لفرنسا. ومع ذلك، فإن أبرزها هي الفوائد الجيواستراتيجية التي يمكن لفرنسا والغرب تأمينها من خالل 

العالمية بين الصين والغرب من مستوى قريب من  المنافسة  تشجيع ودعم هذه الشراكة. تقترب 

برلين.  جدار  سقوط  وحتى  الثانية  العالمية  الحرب  بعد  لعقود  شهدتها  التي  الباردة،  الحرب  مستوى 

االختالف الوحيد اآلن هو أن التهديد الرئيسي للمصالح الغربية العالمية يأتي من الصين بدًال من االتحاد 

السوفيتي.

أبــرز مــا نشــرته مراكــز األبحــاث العالمية في النصف الثاني من شــهر أيلول / ســبتمبر 2021

Munqith Dagher :الكاتب
CSIS  :المصدر 
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اللغة اإلنجليزية     Roie Yellinek   :الكاتب
 MEI :المصدر

  

السياسة والجغرافيا السياسية ألزمة الالجئين األفغان

5

للمــرة الثانيــة خــالل العقديــن الماضييــن، يجــد عــدد كبيــر مــن األفغــان أنفســهم هاربيــن مــن 

الفوضــى. قبــل عشــرين عامــًا، كان الغــزو األمريكــي ألفغانســتان بعــد هجمــات الحــادي عشــر مــن 

ســبتمبر اإلرهابيــة هــو الــذي تســبب فــي موجــة كبيــرة مــن الالجئيــن. فــي اآلونــة األخيــرة، أدى 

االنســحاب األمريكــي المتســرع مــن البــالد و اســتيالء طالبــان علــى الســلطة إلــى موجــة أخــرى مــن 

الالجئين.

يواجــه المجتمــع الدولــي اآلن أزمــة الجئيــن أخــرى، حتــى قبــل أن يتعافــى مــن الموجــات الســابقة مــن 

ســوريا والعــراق واليمــن وأفغانســتان، والتــي نتجــت جميعهــا عــن الصراعــات العســكرية فــي 

المنطقــة. أبعــد مــن ذلــك، هنــاك أيضــًا موجــات مــن الالجئيــن مــن ميانمــار وفنزويــال ودول أخــرى. 

وفقــًا للمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، فــإن واحــدًا مــن كل 97 شــخصًا 

في العالم هو اآلن نازح قسريًا.

كمــا هــو موضــح فــي مقــال ســابق، فــإن االنســحاب األمريكــي مــن أفغانســتان وأزمــة الالجئيــن 

التــي تســببت فيــه مرتبطــان ارتباطــًا وثيقــًا بالمنافســة األوســع نطاقــًا بيــن الواليــات المتحــدة 

والصيــن. لكــن الوجهــات األساســية لالجئيــن األفغــان هــي إيــران أوًال، ثــم تركيــا كمحطــة طريــق، 

وفي النهاية االتحاد األوروبي كمحطة أخيرة.

نشر MEI مقاًال عن أزمة الالجئين األفغان وجاء فيه:
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30 أيلول/سبتمبر 2021

اللغة اإلنجليزية Intissar Fakir, Aesha Soliman :الكّتاب
 MEI  :في أنحاء المغرب العربي، الدعم لجميع الجهات  المصدر

الفاعلة الخارجية، بما فيها الصين وروسيا، ال يزال منخفضًا

نشر MEI مقاًال عن الدعم الشعبي المنخفض للجهات الفاعلة الخارجية في المغرب العربي وجاء فيه:
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فــي الســنوات األخيــرة، عــززت الصيــن وروســيا نفوذهمــا تدريجيــًا فــي المغــرب العربــي. تعمــل 

القوتــان، الوافدتــان الجــدد نســبيًا علــى المشــهد اإلقليمــي مقارنــة بأوروبــا والواليــات المتحــدة، 

علــى بنــاء عالقــات تجاريــة وأمنيــة ودبلوماســية أقــوى مــع بلــدان المغــرب العربــي مثــل المغــرب 

والجزائر وتونس. ومع ذلك، لم تترجم هذه العالقات بعد إلى موافقة أو دعم شعبي كبير.

اســتخدمت روســيا، وهــي حليــف جزائــري تاريخيــًا، والصيــن دبلوماســية اللقاحــات خــالل الوبــاء 

حلفــاء  مــع  بالمقارنــة  ســيما  ال  اإليجابيــة،  العامــة  المشــاعر  مــن  المزيــد  اكتســاب  لمحاولــة 

الجهــات  لهــذه  الشــائع  التصــور  فــإن  ذلــك،  ومــع  المتحــدة.  والواليــات  التقليدييــن  المنطقــة 

الفاعلــة الجديــدة ال يــزال منخفضــًا نســبيًا، بمــا يتوافــق مــع انخفــاض تفضيــل جميــع الجهــات 

الخارجيــة األخــرى - بمــا فــي ذلــك أوروبــا والواليــات المتحــدة بالنســبة لمنطقــة متنوعــة وديناميكيــة، 

تظهــر النتائــج باســتمرار القليــل مــن االهتمــام بالــدور الــذي تلعبــه الجهــات الخارجيــة. وبينمــا قــد 

ــم، يركــز  ــة واألمنيــة فــي جميــع أنحــاء العال تكــون الحكومــات مهتمــة بتوســيع الروابــط االقتصادي

ســكان المنطقــة إلــى حــد كبيــر علــى الديناميكيــات المحليــة، ممــا يشــير أيضــًا إلــى أنهــم يــرون حلــول 

مشاكلهم على أنها داخلية إلى حد كبير.
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30 أيلول/سبتمبر 2021

اللغة اإلنجليزية الكاتب: آرون شتاين 

التعامل مع روسيا من خالل سوريا  المصدر: معهد أبحاث السياسة الخارجية
إدارة الصراع الجانبي والمصالح الضيقة
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نشر معهد أبحاث السياسات الخارجية دراسة حول الدور الروسي في سوريا والصراع الروسي 
األمريكي وكيف تفكر الواليات المتحدة في إدارة هذا الصراع جاء في ملخصها التنفيذي: 

تــدرس الواليــات المتحــدة كيفيــة تضييــق األهــداف األساســية فــي الشــرق األوســط للتركيــز علــى تحســين 

العــدد والمرتفعــة الطلــب  الجهوزيــة العســكرية، وزيــادة األصول(القطعــات العســكرية) منخفضــة 

المتاحة للنشر في آسيا وأوروبا.

لتحريــر المزيــد مــن القــوات وللمســاعدة فــي تحســين الجهوزيــة، يجــب علــى واشــنطن التفكيــر فــي ترتيــب 

انتقائــي مــع موســكو يتعلــق بتأميــن وقــف إطــالق نــار رســمي فــي شــمال غــرب ســوريا والتوصــل إلــى 

اتفاق بشأن "منطقة محظورة للقوات األجنبية" في جنوب سوريا.

لــن تغيــر هــذه السياســة الوضــع الراهــن فــي ســوريا، ولكنهــا ســتعني توظيــف األدوات الدبلوماســية 

للسماح بإعادة تخصيص بعض الموارد المكلفة اآلن بحماية القوات البرية األميركية.

هــذا التفاهــم مــع االتحــاد الروســي مــن شــأنه أن يفســح المجــال لاللتفــات للمصالــح األهــم للواليــات 

لعرقلــة  األردن  فــي  الموجــودة  اإلرهــاب  مكافحــة  قــدرات  اســتخدام  باإلمــكان  وســيكون  المتحــدة 

المؤامرات ضد الوطن.

كمــا سيســمح هــذا التفاهــم مــع موســكو، اســتخدام األدوات الدبلوماســية لتهيئــة الظــروف إلزالــة 

القوات التي ال ُتعنى بشكل مباشر بجهود مكافحة اإلرهاب.

ومــن خــالل هــذا النهــج ســتحتفظ الواليــات المتحــدة بقــوات فــي الشــرق األوســط، ولكــن بالشــكل الــذي 

يســمح لبعــض هــذه القوات(األصــول) بتعديــل أوضاعهــا للتواجــد فــي الواليــات المتحــدة، أو المحيطيــن 

الهندي والهادئ، أو أوروبا، إذا دعت الحاجة.
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آذار/مارس 2021
اللغة اإلنجليزية  الكاتب: مجموعة من الباحثين

IDC روسيا في الشرق األوسط: تحديات األمن     المصدر: مركز ويلسون و
القومي للواليات المتحدة وإسرائيل في عصر 

أبــرز مــا نشــرته مراكــز األبحــاث العالمية في النصف الثاني من شــهر أيلول / ســبتمبر 82021

 في دراسة عمل عليها كل من مركز ويلسون األمريكي ومعهد السياسة واالستراتيجية
لمركز سوريا (IDC) التابع  في  الروسي  للوجود  إسرائيل  تقييم  عن  تتحدث   اإلسرائيلي، 
اإلسرائيلية والتوجهات  الخطط  على  الوجود  هذا  يؤثر  وكيف  عمومًا  األوسط   والشرق 
 وعالقة إسرائيل مع الواليات المتحدة وما يجب  فعله إلدارة العالقة وتمرير المخططات،

:جاء في ملخص الدراسة

لــم تعــد الواليــات المتحــدة القــوة المهيمنــة بــال منــازع فــي الشــرق األوســط. لقــد أدى تقليــص 
الــدور األمريكــي إلــى بــروز روســيا وإيــران وتركيــا كقــوة إقليميــة، وإلــى تحــركات اقتصاديــة طويلــة األمــد 
مــن جانــب الصيــن. تهــدف الواليــات المتحــدة إلــى الحفــاظ علــى المصالــح األساســية مثــل االســتقرار 
اإلقليمــي ومكافحــة اإلرهــاب ومنــع انتشــار األســلحة النوويــة وأمــن الطاقــة وأمــن إســرائيل، تجلــب 
المتحــدة قــدرات وأهدافــًا متباينــة لسياســاتها الخاصــة فــي الشــرق  الصيــن وروســيا والواليــات 

األوسط، وهي منطقة تمر بتحول عميق.
تعــود روســيا مــرة أخــرى كجهــة فاعلــة عســكرية ودبلوماســية في الشــرق األوســط. منذ ما قبل 
عــام 2015، عندمــا تدخلــت فــي الحــرب األهليــة الســورية، كانــت روســيا تبحــث عــن منافــذ إضافيــة 
لنفوذهــا العســكري واالقتصــادي فــي الشــرق األوســط. أصبحــت روســيا اآلن فاعــًال مهمــًا فــي كل 
مــن ســوريا وليبيــا، وشــريكًا إليــران، وشــريكًا بطموحــات فــي مصــر، ومحــاورًا مــع دول الخليــج (خاصــة 
األفغانيــة،  والحكومــة  وإســرائيل،  الســعودية)،  العربيــة  والمملكــة  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
وطالبــان، والفلســطينيون، مــن بيــن العديــد مــن الكيانــات السياســية األخــرى. روســيا أيضــًا فاعــل 
فــي اليمــن، ولديهــا مجموعــة واســعة مــن المصالــح فــي شــمال إفريقيــا. تلعــب روســيا مــع العديــد 
التــي تعانــي مــن صــراع داخلــي، وتســتخدم هــذه  البلــدان  األطــراف ضــد بعضهــا البعــض داخــل 
مــن  العديــد  لروســيا  األوســط  الشــرق  يقــدم  اإلقليمــي.  نفوذهــا  لتعميــق  كإســفين  الصراعــات 
الفــرص بســبب الصراعــات القابلــة للســيطرة. ومــع ذلــك، فــإن موســكو بعيــدة عــن أن تكــون قــادرة 

على إنشاء نظام إقليمي من تصميمها الخاص.
التعــاون األمريكــي - اإلســرائيلي فــي الشــرق األوســط مســتمر. وحتــى اآلن، روســيا لــم تتحــدى 
بشــكل واضــح التعــاون األمريكــي واإلســرائيلي فــي المنطقــة، علــى الرغــم مــن أن اتســاع نطــاق 

األنشــطة الروســية يؤثــر بالتأكيــد علــى مصالــح إســرائيل والواليــات المتحــدة. إن وجــود روســيا، مــع 
لعــب الصيــن دورًا فــي الخلفيــة، يضفــي الكثيــر مــن التعقيــد علــى الوضــع فــي الشــرق األوســط. ومــع 
تغييــر اإلدارة فــي واشــنطن وتصاعــد التوتــرات األمريكيــة الروســية علــى المســتوى العالمــي وظهــور 
الصــراع كاحتمــال واضــح، يمكــن أن يتحــول دور روســيا فــي الشــرق األوســط إلــى تحــٍد اســتراتيجي 
وقلــق عاجــل لــكل مــن إســرائيل والواليــات المتحــدة فــي الســاحات الحساســة. مثــل ســوريا وإيــران 

وفي المجالين السيبراني والتكنولوجي.



مؤسســة دراســات واستشــارات مســتقلة، تأسســت فــي ســورية/حلب، فــي عــام ٢٠١٤م، ُيعنــى 

المركز بالدراسات االستراتيجية واستشراف المستقبل في منطقة الشرق األوسط، ويعطي 

اهتمامــًا خاصــًا بالقضيــة الســورية، وتطــورات األحــداث فيهــا، وكل مــا يرتبط بذلك مــن أوضاع 

سورية وعربية ودولية.

يهتم المركز ببث الوعي محليًا وإقليميًا ودوليًا حول واقع األحداث في الشرق األوسط وسورية 

علــى وجــه الخصوص، ويحرص على إمداد أصحاب القــرار والمعنيين بالمواد المعرفية بمختلف 

أشــكالها التــي تعينهــم علــى اتخــاذ القــرار المناســب، وفي هــذا االطار فــإن المركز يعتبــر أن من 

مهماتــه األساســية بنــاء قاعدة معلومات شــاملة وفــق الطرق واألســاليب العلميــة والتقنية 

الحديثة، ووضعها في خدمة الباحثين ومتخذي القرار.

يعمــل المركــز مــع نخبــة مــن العلمــاء والخبــراء والمتخصصيــن إلصــدار الدراســات واألبحــاث 

العلمية والتقارير، ملتزمًا بالمنهجية العلمية والموضوعية.

مركز إدراك للدراسات واالستشارات

مركز إدراك للدراساتجميع الحقوق محفوظة
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