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مقدمة 

ــد،  ــن زاي ــارة الشــيخ طحنــون ب بعــد ثمــان ســنوات مــن التباعــد التركــي اإلماراتــي جــاءت زي

فــي الثامــن عشــر مــن أغســطس/آب الجــاري، إلــى العاصمــة التركيــة لمحاولــة بحــث آفــاق 

ــو ظبــي. جديــدة لعــودة العالقــة بيــن أنقــرة وأب

ــن،  ــة البلدي ــري خارجي ــن وزي ــي بي ــال هاتف ــن اتص ــهر م ــد أش ــارة بع ــذه الزي ــاءت ه ــد ج وق

هــو األول مــن نوعــه منــذ خمــس ســنوات، تــم مــن خاللــه تبــادل التهانــي بعيــد الفطــر بيــن 

ــع  ــاوالن تطبي ــن يح ــي أن البلدي ــي اإلمارات ــأن الترك ــون للش ــع المراقب ــذا يتوق ــن، وله الطرفي

العالقــة بينهمــا مــن جديــد، واســتثمار ســياقات التقــارب اإلقليمــي فــي إعــادة ترتيــب الملفــات 

ــات  ــل الخالف ــي تذلي ــي ف ــي اإلمارات ــاري الترك ــاون التج ــرص التع ــن ف ــتفادة م ــة، واالس البيني

ــة  ــوات عملي ــى خط ــال إل ــن لالنتق ــدى الطرفي ــة ل ــة حقيقي ــاك رغب ــل هن ــن ه ــية. لك السياس

ــا  ــتبقى بحجمه ــة س ــة، أم أن العالق ــات اإلقليمي ــوية الملف ــة وتس ــات الخاص ــة الملف لحلحل

ــي. الحال

 يبحــث تقديــر الموقــف فــي دوافــع الزيــارة اإلماراتيــة لتركيــا، وانعــكاس آثارهــا علــى 

التركيــة اإلماراتيــة. البلديــن، والســيناريوهات المســتقبلية للعالقــات  بيــن  العالقــات 
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دوافع التقارب التركي اإلماراتي 

ــة،  ــية واالقتصادي ــرات السياس ــداث والمتغي ــارع األح ــن تس ــة م ــوم حال ــم الي ــش العال يعي

ــة،  ــة واإلقليمي ــات الدولي ــب العالق ــادة ترتي ــوى، وإع ــن الق ــر موازي ــن تغي ــة م ــا حال ــرزت معه ب

وتنويــع التحالفــات السياســية، والبحــث عــن شــراكات جديــدة، وفــي ظل هــذا الواقع تســعى 

بعــض دول اإلقليــم إلعــادة ترتيــب تموضعاتهــا السياســية، واالســتفادة مــن المتغيــرات 

ــدة. الجدي

أواًل: الدوافع التركية 

بــدأت تركيــا منــذ نحــو عــام بمحاولــة ترتيــب الملفــات الخارجيــة، واضعــة علــى نســق 

ــن  ــنوات م ــد س ــي، بع ــعودي اإلمارات ــري الس ــور المص ــع المح ــة م ــع العالق ــا تطبي أولوياته

التصعيــد السياســي واإلعالمــي بيــن هــذه الــدول، وتهــدف تركيــا مــن وراء ذلــك إلــى العــودة 

لسياســة تصفيــر المشــاكل، وقــد ســبق الزيــارة اإلماراتيــة لتركيــا جولــة مــن المفاوضــات 

الســرية والمكالمــات الهاتفيــة واإليحــاءات اإليجابيــة بيــن البلديــن.

تشــعر تركيــا بــأن هنــاك توجهــات دوليــة لفــرض الكيــان اإلســرائيلي فــي المنطقــة، 

وتوســيع دائــرة التطبيــع لتشــمل دواًل عربيــة وإســالمية أخــرى بعــد موجــة التطبيــع الســابقة، 

وأي توســع لنفــوذ الكيــان اإلســرائيلي فــي المنطقــة معنــاه تهميــش الــدور التركــي، وربمــا 

لهــذا تحــاول تركيــا أن تســابق الزمــن فــي التقــارب مــع الــدول العربيــة، وتوســيع دائــرة 

المشــتركات السياســية لقطــع الطريــق أمــام المشــروع الصهيونــي أو التخفيــف مــن تأثيــره.

ــرص  ــن كل الف ــتفادة م ــا لالس ــً يدعوه ــً مضطرب ــً اقتصادي ــا وضع ــش تركي ــك تعي كذل

المتاحــة مــن أجــل اســتقرار العملــة، وتعزيــز فــرص االســتثمار داخــل تركيــا، للحــد مــن حالــة 

التضخــم ومعالجــة آثــار البطالــة وتداعيــات أزمــة كورونــا، واإلمــارات هــي مــن أكبــر مســتوردي 

الســلع التركيــة، وتعــد »الشــريك التجــاري األول لتركيــا في الشــرق األوســط«، حســب تصريحات 

الوزيــر اإلماراتــي للشــؤون الخارجيــة أنــور قرقــاش.

ثانيًا: الدوافع اإلماراتية

لإلمــارات أهــداف اقتصاديــة وسياســية تدفعهــا للتقــارب مــع تركيــا، حيــث تســتثمر 

اإلمــارات داخــل تركيــا بـــ4.3 مليــارات دوالر، حســب وكالــة األناضــول، ولهذا تســعى للمحافظة 

https://fikercenter.com/position-papers/%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D9%80%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87-1
https://fikercenter.com/position-papers/%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D9%80%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87-1
https://fikercenter.com/position-papers/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
https://fikercenter.com/position-papers/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
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ــا. ــا، وتطويره ــي تركي ــة ف ــا االقتصادي ــى مصالحه عل

وإذا كانــت المصالــح االقتصاديــة هــي الملــف العلنــي األهــم فــي الزيــارة، حســب مــا تناولتــه 

ــا االســتثمارات وغيرهــا ال تتطلــب لقــاء خاصــً برئيــس الجمهوريــة،  وســائل اإلعــالم، فــإن قضاي

كمــا أن العالقــات االقتصاديــة بيــن البلديــن لــم تؤثــر فيهــا كثيــرًا الخالفــات السياســية، ومــن 

ثــم يبقــى التســاؤل عــن الدوافــع الحقيقيــة مــن الزيــارة، ومــا إذا كانــت دوافــع سياســية عامــة 

تتعلــق بالنظــام اإلماراتــي وتســوية خالفاتــه مــع أنقــرة، أم دوافــع إقليميــة أكبــر لحلحلــة 

مشــاكل المنطقــة، ومحاولــة اإلمــارات أداء دور إقليمــي أوســع، خصوصــً بعــد انكمــاش دورهــا 

ــرات  ــدة، والمتغي ــة الجدي ــاإلدارة األمريكي ــا ب ــف عالقته ــعودية، وضع ــع الس ــا م ــة خالفه نتيج

اإلقليميــة فــي أفغانســتان والــدور القطــري فــي هــذا الملــف.

إضافــة إلــى ذلــك يبــدو أن اإلمــارات تــدرك فشــل تدخالتهــا فــي أكثــر من ملــف، وأن ذلــك أدى 

إلــى مزيــد مــن احتقــان الشــعوب العربيــة ضدهــا، ولهــذا ربمــا تبحــث عــن مخــرج إلعــادة رســم 

ــة  ــة المتمثل ــرات الدولي ــل المتغي ــي ظ ــً ف ــة، خصوص ــعوب العربي ــدى الش ــة ل ــا الذهني صورته

بذهــاب ترامــب ونتنياهــو، وهمــا أشــهر صديقيــن لإلمــارات، إضافــة للســعي التركــي لحلحلــة 

عــدد مــن الملفــات، وهــو مــا تخشــى اإلمــارات أن يتســبب فــي إبقائهــا فــي عزلــة إقليميــة.
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انعكاسات التقارب التركي اإلماراتي  

ــواء  ــددة، س ــات متع ــى انعكاس ــؤدي إل ــد ي ــوره ق ــال تط ــي ح ــي ف ــي اإلمارات ــارب الترك التق

علــى مســتوى وضــع الحلــول للملفــات الثنائيــة وتخفيــف التصعيــد المتبــادل، أو علــى مســتوى 

الملفــات اإلقليميــة.

أواًل: االنعكاسات البينية للتقارب التركي اإلماراتي 

ــة  ــات التركي ــها االتهام ــى رأس ــن، عل ــن البلدي ــة بي ــات البيني ــات الخالف ــن ملف ــدد م ــاك ع هن

لإلمــارات بدعــم محاولــة االنقــالب الفاشــلة، إضافــة إلــى الدعــم اإلماراتــي لمليشــيات قســد 

ــارات  ــتضافة اإلم ــد، واس ــة لألس ــلحة تابع ــع مس ــم مجامي ــتاني ودع ــال الكردس ــزب العم وح

لبعــض المعارضيــن األتــراك، لكنهــا ربمــا ملفــات طارئــة علــى مســتوى عالقــة البلديــن، ويمكــن 

التوصــل إلــى تفاهمــات واضحــة بشــأنها، ويبــدو أن اللقــاءات التــي جمعــت بيــن مستشــار األمــن 

القومــي اإلماراتــي ومديــر االســتخبارات التركيــة، هــاكان فيــدان، ناقشــت عــددًا مــن هــذه 

ــات. الملف

تركيــا تــدرك جيــدًا الفــرق بيــن المنــاورة السياســية والنيــة الجــادة إلحــداث تغيــرات حقيقيــة 

ــي  ــلبً ف ــر س ــارات تؤث ــية لإلم ــاورة سياس ــإن أي من ــذا ف ــة، وله ــة اإلماراتي ــات التركي ــي العالق ف

العالقــات مــع تركيــا، لكــن يبــدو أن اإلمــارات جــادة فــي تبريــد عــدد مــن الجبهــات، خصوصــً 

ــن  ــية م ــتان، والخش ــي أفغانس ــية ف ــرات السياس ــر، والمتغي ــون لقط ــيخ طحن ــارة الش ــد زي بع

ــة. ــة القادم ــآالت المرحل م

ــزء  ــى ج ــا عل ــيبقي كل منهم ــن، وس ــن البلدي ــس بي ــن التوج ــة م ــتبقى حال ــك س ــع ذل وم

مــن الملفــات للضغــط علــى اآلخــر، وال يســتبعد أن تعيــد اإلمــارات اختــالق مشــاكل اقتصاديــة 

ــا بطريقــة غيــر مباشــرة، لكــن هــذه الخطــوة لــن تكــون لمصلحتهــا. داخــل تركي

ثانيًا: االنعكاسات اإلقليمية للتقارب التركي اإلماراتي 

ملــف التقــارب التركــي اإلماراتــي فــي حــال وصــل إلــى نقــاط عمليــة مــن المتوقــع أن 

تكــون لــه انعكاســات إقليميــة، حيــث مــن المفتــرض أن يســرع فــي تســوية العالقــات التركيــة 

المصريــة، وقــد يتيــح ألبو ظبــي تفعيــل الخطــة اإلماراتيــة لتســوية النــزاع اإلثيوبــي مــع القاهــرة 

والخرطــوم، واالســتفادة مــن المبــادرة التركيــة فــي هــذا الملــف، نظــرًا للتقــارب التركــي 

https://fikercenter.com/position-papers/%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D9%80%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87-1
https://fikercenter.com/position-papers/%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D9%80%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87-1
https://fikercenter.com/position-papers/%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D9%80%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87-1
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ــارة تبعتهــا مباشــرة  ــي، إضافــة إلــى إمكانيــة التقــارب مــع قطــر، خصوصــً أن هــذه الزي اإلثيوب

زيــارة مستشــار األمــن القومــي اإلماراتــي لقطــر، ولعــل تركيــا مــن اشــترطت ذلــك، إضافــة إلــى 

إدراك اإلمــارات للــدور القطــري والتركــي فــي أفغانســتان، وإدراك تركيــا لعــودة عالقــة اإلمــارات 

بالنظــام الســوري، وذلــك قــد يشــجع تركيــا علــى االســتفادة مــن الموقــف اإلماراتــي فــي 

أداء دور غيــر مباشــر فــي هــذا الملــف، أمــا علــى مســتوى الملــف الســعودي فيبــدو أن تطبيــع 

الســعودية لعالقتهــا مــع تركيــا ســيكون أبطــأ نتيجــة حساســية هــذا الملــف مــن جهــة، 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــي م ــعودي اإلمارات ــالف الس والخ

تحــاول اإلمــارات تطبيــع عالقتها بالقــوى اإلقليمية الكبــرى؛ إيــران وتركيا والكيان اإلســرائيلي، 

ــى  ــة عل ــاوالت اإلماراتي ــى المح ــر إل ــا تنظ ــوى ربم ــذه الق ــن ه ــي، لك ــا اإلقليم ــق طموحه لتحقي

أنهــا أكبــر مــن حجمهــا الحقيقــي، خصوصــً تركيــا وإيــران، اللتيــن تنظــران إلــى اإلمــارات علــى 

ــارة  ــي للزي ــكاس السياس ــإن االنع ــم ف ــن ث ــة، وم ــات المنطق ــن أزم ــدد م ــن ع ــؤولة ع ــا مس أنه

علــى الطمــوح اإلماراتــي ربمــا يظــل محــدودًا.

هــذا التقــارب قــد تكون لــه تطورات ســلبية تتعلــق بوضــع الالجئيــن والمعارضين السياســيين 

ــرة  ــدول المتأث ــن ال ــر م ــدد كبي ــا لع ــة احتضانه ــا، نتيج ــي تركي ــً ف ــن، وخصوص ــي كال البلدي ف

مــن السياســة اإلماراتيــة فــي المنطقــة، وقــد عمــدت تركيــا ســابقً إلــى تخفيــف حــدة النبــرة 

ــة  ــوم الحكوم ــع أن تق ــر، وُيتوق ــع مص ــارب م ــة للتق ــي محاول ــة ف ــوات المصري ــة القن اإلعالمي

التركيــة بإجــراءات مماثلــة ضــد عــدد مــن المؤسســات والشــخصيات المعارضــة للتخفيــف مــن 

خطابهــا الحــاد ضــد النظــام اإلماراتــي. 
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مستقبل العالقات التركية اإلماراتية  

ــف  ــى التحال ــأزم إل ــن الت ــل م ــن ينتق ــوره ل ــال تط ــي ح ــى ف ــي حت ــي اإلمارات ــارب الترك التق

مباشــرة، حيــث إن هــذه الخطــوة صعبــة فــي ظــل المعطيــات الحاليــة، ولهــذا جــاء التركيــز 

علــى الشــق االقتصــادي، والــذي ُيفهــم منــه أن الملــف السياســي وتعقيداتــه المختلفــة 

بحاجــة إلــى وقــت أطــول ولقــاءات أعمــق، ومــن المتوقــع أن تبقــى العالقــة التركيــة اإلماراتيــة 

فــي ضــوء الســيناريوهات اآلتيــة:

السيناريو األول: التسوية الكاملة

يتوقــع هــذا الســيناريو تســوية كل ملفــات الخــالف التركــي اإلماراتــي الثنائيــة واإلقليميــة، 

وعــودة العالقــات كمــا كانــت قبــل الربيــع العربــي، ويعــزز هــذا الســيناريو:

-    التغير في السياسة الخارجية التركية، والتوجه نحو حلحلة الملفات اإلقليمية. 

ــر،  ــي أكب ــي أداء دور إقليم ــة ف ــة التركي ــن المكان ــتفادة م ــى االس ــارات عل ــرص اإلم -    ح

ــارع. ــكل متس ــة بش ــور العالق ــؤدي لتط ــد ي ــذا ق وه

-    التغيــر فــي موازيــن القــوى الدوليــة، خصوصــً بعــد ذهــاب ترامــب، والتطــورات األخيــرة 

فــي أفغانســتان.

-    التمهيدات المشتركة قبل الزيارة.

ويضعــف هــذا الســيناريو تعقــد الملفــات اإلقليميــة، وتبايــن السياســات الخارجيــة للبلديــن، 

ــنوات  ــي الس ــة ف ــد العالق ــن تعقي ــورة م ــة متط ــى مرحل ــول إل ــة الوص ــة نتيج ــف الثق وضع

الماضيــة، وتداخــل كثيــر مــن الملفــات مــع دول أخــرى.

السيناريو الثاني: استمرار التوتر 

يفتــرض هــذا الســيناريو بقــاء العالقــة فــي إطارهــا الطبيعــي قبــل الزيــارة، واعتبــار الزيــارة 

حالــة مــن المنــاورة السياســية ال أكثــر، ويعــزز هــذا الســيناريو: 

-    التعقيدات اإلقليمية نتيجة تداخل الفواعل المختلفين.

-    التباينات السياسية بين البلدين تجاه عدد من الملفات.
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-    وصول العالقة بين البلدين إلى مرحلة متقدمة من التأزم.

-    الســياقات المتعلقــة بملــف العالقــات اإلماراتيــة الســعودية، وأن الزيــارة ال تعــدو كونهــا 

رســالة إلــى الســعودية.

ــة  ــن حدي ــد م ــة الح ــن، ومحاول ــن البلدي ــة بي ــات اإليجابي ــيناريو التصريح ــذا الس ــف ه ويضع

الخطــاب اإلعالمــي، والتحــركات اإلماراتيــة الموازيــة مــع عــدد مــن الــدول العربيــة وعلــى رأســها 

ــة. ــة اإلماراتي ــات التركي ــأزم العالق ــباب ت ــد أس ــد أح ــي تع ــر، الت قط

السيناريو الثالث: التقارب الجزئي 

 يتوقــع هــذا الســيناريو االســتقرار الجزئــي للعالقــة، خصوصــً فــي الملــف االقتصــادي، وبعض 

الملفــات البينيــة، والتفاهــم علــى بعــض الملفــات اإلقليميــة، ويبــدو أن هــذا هــو الســيناريو 

ــة: ــات اآلتي ــح؛ للمعطي المرج

اإلقليميــة،  الملفــات  تهدئــة  يتطلــب  الدوليــة  للملفــات  للتفــرغ  األمريكــي  الســعي      -

القادمــة. توجهاتــه  فــي  لهــا  األمريكــي  واالســتثمار 

-    وصــول الطرفيــن إلــى شــبه قناعــة بأهميــة تســوية الملفــات السياســية واســتتباب العالقة 

. بينهما

-    المصالح المشتركة السياسية واالقتصادية للبلدين. 

-    الطموح اإلماراتي لممارسة دور إقليمي يدعوها لتبريد بعض الجبهات والتفرغ ألخرى.

-    إمكانية السيطرة على الملفات الثنائية.



تقدير موقف

10

التقارب التركي اإلماراتي | بين المعطيات التكتيكية والتطلعات االستراتيجية

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

خاتمة 

العالقــات التركيــة اإلماراتيــة يســيطر عليهــا عــدد مــن الملفــات المفتوحــة والمتطــورة، علــى 

رأســها: المواقــف المتباينــة مــن القضايــا الفلســطينية والمصريــة والســورية والليبيــة، وخالفــات 

ــا الجماعــات  ــان، وقضاي ــدور اإلماراتــي فــي ذلــك، والعالقــة اإلماراتيــة باليون شــرق المتوســط وال

ــا  ــذا م ــا، وه ــة لتركي ــكرية المعادي ــكيالت العس ــي للتش ــم اإلمارات ــالمية، والدع ــية اإلس السياس

يجعــل مــن الصعوبــة بمــكان تســوية كل الملفــات المفتوحــة بيــن البلديــن، لكن يمكــن التوصل 

إلــى بعــض التســويات الثنائيــة ورســم حــدود عامــة للتفاهــم بمــا ال يضــر بالمصالــح االقتصاديــة 

بيــن الدولتيــن، مــع بقــاء حالــة التوجــس قائمــة.



مركز مستقل غير ربحي، ُيِعّد األبحاث العلمية والمستقبلية، ويساهم في صناعة الوعي 

وتعزيزه وإشاعته من خالل إقامة الفعاليات والندوات ونشرها عبر تكنولوجيا االتصال، 

إسهامً 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 إقليميً ودوليً 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.



-  رعاية الشباب الباحثين المتميزين. 

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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