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ملخص
تــن إقليميتــن صاعدتــن، متتــد مصاحلهمــا إلــى خــارج حدودهمــا اجلغرافيــة،  متثــل تركيــا وإيــران قوَّ
يف ظــل تشــابك مناطــق النفــوذ بينهمــا، خاصــة يف العــراق وســوريا، وتشــهد العالقــات التركيــة اإليرانيــة 
تأزمــاً غيــر مســبوق، متثَّــل يف حــدة تصريحــات القيــادة التركيــة جتــاه جارتهــا ومنافســتها إيــران، والــردود 
ــة مســتويات سياســية عــدة، تصدرهــا  ــادة التركي ــث شــملت مواقــف القي ــا، حي ــة عليه ــة املنفعل اإليراني
الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان خــالل كلمــة لــه يف معهــد الســالم الدولــي مبملكــة البحريــن، أكــد فيهــا 
رفضــه لتوجهــات البعــض لتقســيم ســوريا والعــراق، وعــدم الوقــوف مكتــويف األيــدي أمــام الظلــم احلاصــل 

هنــاك، وضــرورة التصــدي للقوميــة الفارســية يف البلديــن.

باملقابــل ردت إيــران باســتدعاء الســفير التركــي لديهــا، وأبلغتــه اســتنكارها وانزعاجها مــن التصريحات 
التركيــة، ثــم توالــت تصريحــات سياســيي البلديــن التصعيديــة، قبــل أن ينعكــس لقــاء التهدئــة بــن رئيســي 
البلديــن؛ أردوغــان وروحانــي، يف العاصمــة الباكســتانية علــى هامــش قمــة منظمــة التعــاون االقتصــادي، 

باالتفــاق علــى حتســن العالقــات، بحســب وكالــة األنبــاء اإليرانيــة.

أتــى هــذا التصعيــد يف العالقــة بــن البلديــن بعــد التدخــل التركــي العســكري يف شــمال ســوريا )عمليــة 
درع الفــرات(، ومــا نتــج عنــه مــن مســاندة للجيــش احلــر الســوري بهــدف إقامــة منطقــة آمنــة، وتزامنــت 
هــذه التطــورات مــع تغيــرات شــهدتها عالقــة البلديــن مــع القــوى الدوليــة، ويف مقدمتها الواليــات املتحدة، 
باإلضافــة إلــى انشــغال الدولتــن يف اســتحقاقن دميقراطيــن مهمــن علــى مســتقبل نظامهمــا السياســي 
واالنعكاســات اخلارجيــة، واملتمثلــن يف االســتفتاء التركــي علــى التعديــالت الدســتورية يف أبريل/نيســان 
القــادم، الــذي يســتهدف تغييــر النظــام التركــي مــن برملانــي إلــى رئاســي، واالنتخابــات الرئاســية اإليرانيــة 

يف مايو/أيــار القــادم، واملتوقــع أن تشــهد تنصيــب املرشــد الثالــث للجمهوريــة اإليرانيــة خلفــاً خلامنئــي.

تتنــاول هــذه الورقــة البحــث عــن دوافــع التصعيــد بــن البلديــن، وظروفــه، وآفاقــه، واحملــددات احلاكمــة 
. له

مقدمة
خــالل أســبوع واحــد زار زعيمــا تركيــا وإيــران دول اخلليــج العربــي، فبينمــا زار الرئيــس رجــب أردوغــان 

كاًل مــن البحريــن والســعودية وقطــر، زار الرئيــس روحانــي الكويــت وُعمان.

ســعى الرئيــس التركــي خــالل الزيــارة إلــى تعزيــز التعــاون مــع دول اخلليــج التــي تواجــه تهديــدات 
إيرانيــة؛ يف محاولــة منــه لتقــدمي بــالده شــريكاً قــادر علــى املســاهمة يف حفــظ األمــن وتبــادل املصالــح، 
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يف حــن حــاول الرئيــس اإليرانــي إحــداث اختراقــات يف عالقــة بــالده بــدول اخلليــج، بعــد أن شــهد توتــراً 
معهــا خــالل املرحلــة املاضيــة، باســتثناء ســلطنة ُعمــان التــي تتمتــع بعالقــات جيــدة مــع طهــران.

تعمــد الرئيــس التركــي يف أثنــاء زيارتــه مملكــة البحريــن، التــي غالبــاً مــا تشــتكي مــن تدخــالت إيــران 
يف شــؤونها الداخليــة، إلــى انتقــاد سياســة إيــران الطائفيــة يف املنطقــة، ودعــا للتصــدي للقومية الفارســية 
يف العــراق وســوريا، وكان الرئيــس أردوغــان صــّرح ســابقاً بــأن احلشــد الشــعبي ميثــل تهديــداً ألهالــي 
املوصــل يف العــراق ومنهــم التركمــان، وقــال إن دور هــذا احلشــد، ومــا وصفــه بـ)التوســع الفارســي( يف 

العــراق، ليــس باألمــر اإليجابــي.

ــه اســتنكارها الشــديد لتصريحــات  ــا لديهــا، وأبلغت ردة فعــل طهــران متثلــت باســتدعائها ســفير تركي
الرئيــس أردوغــان، لكــن أنقــرة، وعلــى لســان وزيــر اخلارجيــة مولــوود تشــاويش أوغلــو، خــالل نــدوة علــى 
هامــش املؤمتــر الـــ53 لألمــن يف مدينــة ميونــخ األملانيــة، كــررت االنتقــادات التركيــة للسياســة اإليرانيــة 
يف املنطقــة، ووصفتهــا بالطائفيــة، وهــو مصطلــح كثــر تداولــه يف اآلونــة األخيــرة مــن قبــل الساســة 
األتــراك، بصيــغ متعــددة؛ منهــا: »سياســة إيــران الطائفيــة تقــوِّض- لألســف- الســالم يف عــدد مــن 
الــدول اإلقليميــة؛ مثــل البحريــن والســعودية، وعــدد آخــر مــن بلــدان اخلليــج. كذلــك فــإن إيــران تســعى 
إلــى حتويــل ســوريا والعــراق إلــى دولتــن شــيعيتن، وهــذا أمــر خطيــر للغايــة، ولذلــك نحــن بحاجــة إلــى 

أن نحــث إيــران علــى التوقــف عــن هــذا الطمــوح الــذي ميــس باالســتقرار واألمــن«.

املتحــدث باســم وزارة اخلارجيــة اإليرانــي بهــرام قاســمي رد قائــاًل إن أولئــك الذيــن يدعمــون املنظمــات 
اإلرهابيــة، ويتســببون بســفك الدمــاء، وميهــدون الطريــق للتوتــرات وعــدم االســتقرار يف املنطقــة، ال 

ميكنهــم الهــروب مــن املســؤولية مــن خــالل اتهــام اآلخريــن.

وزيــر اخلارجيــة اإليرانــي محمــد جــواد ظريــف انتقــد مــا عدهــا املواقــف الالمســؤولة للحكومــة التركية 
ــة  ــث يّتهمــون اجلمهوري ــل، حي ــر اجلمي ــة وتنك ــا ضعيف ــا جــارة ذاكرته ــا بأنه ــالده، ووصــف تركي جتــاه ب
اإليرانيــة بالطائفيــة، وكأنهــم تناســوا موقفنــا يف ليلــة حــدوث االنقــالب العســكري األخيــر، وكيــف أننــا 

بقينــا نتابــع األوضــاع حتــى الصبــاح.

املتحــدث باســم الرئاســة التركيــة إبراهيــم كالــن صــرح قائــاًل: »ال ميكــن غــّض النظــر عــن جهــود إيــران 
للحصــول علــى نفــوذ خــارج حدودهــا«، مؤّكــداً أن بــالده ال تريــد تصعيــد املوقــف مــع إيــران، لكــن »عليهــا 
أن تعيــد حســاباتها«. وكان مستشــار املرشــد اإليرانــي علــي أكبــر واليتــي صــرح »أن الشــعبن العراقــي 

والســوري ســيطردان اجلنــود األتــراك إذا لــم تســحب أنقــرة قواتهــا مــن تلــك الدولتــن«.

املتحــدث باســم اخلارجيــة التركيــة، حســن مفتــي أوغلــو، قــال إّن إيــران مســؤولة عــن التوتــر وعــدم 
االســتقرار يف املنطقــة، مشــيراً إلــى أن النظــام اإليرانــي ال يتــورع عــن إرســال مــن جلــؤوا إليــه بســبب 
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األزمــات يف املنطقــة، إلــى ســاحات احلــروب، يف إشــارة إلــى الالجئــن األفغــان والباكســتانين.

اجلديــر بالذكــر أن العالقــات التركيــة اإليرانيــة مــرت منــذ صعــود حــزب العدالــة والتنميــة إلى الســلطة 
ــن نتيجــة  ــى عــام 2011، تعــززت فيهــا العالقــة بــن البلدي ــى: اســتمرت إل عــام 2002 مبرحلتــن؛ األول
حاجــة التبــادل للمصالــح بينهمــا، وخاصــة االقتصاديــة، يف ظــل احلصــار املفــروض علــى إيــران حينهــا، 
ورغبــة تركيــا يف أن متــارس دور الوســيط يف تســوية ملــف البرنامــج النــووي وتبنيهــا دبلوماســية تصفيــر 

املشــاكل.

املرحلــة الثانيــة: بــروز التباينــات علــى التفاهمــات حــول بعــض املواقــف السياســية، وهــو مــا أدى إلــى 
اهتــزاز الثقــة، الضعيفــة أصــاًل، بــن أنقــرة وطهــران، وجتلــت تلــك التباينــات يف مواقــف الدولتــن مــن 
الثــورة الســورية، وزيــادة التدخــل اإليرانــي يف شــؤون العــراق، وازدادت العالقــات ســوءاً نتيجــة التدخــل 
ــران للمليشــيات  ــق القــدس قاســم ســليماني، وحشــد إي ــد فيل ــادة قائ ــي عســكرياً يف ســوريا بقي اإليران
املواليــة لهــا؛ مليشــيات حــزب اهلل مــن لبنــان، ومليشــيات احلشــد الشــعبي مــن العــراق، وألويــة فاطميــون 

وزينبيــون األفغانــي والباكســتاني.

أثــرت تلــك التوتــرات يف مؤمتــر األعمــال الــذي كان مقــرراً يف الـــ25 مــن فبرايــر/ شــباط يف طهــران 
بــن تركيــا وإيــران، وكان ســيمثل تركيــا وزيــر االقتصــاد نهــاد زيبكجــي، وســيمثل إيــران وزيــر الصناعــة 
والتعديــن والتجــارة محمــد رضــا نعمــت زاده، لكــن بســبب التوتــرات املتصاعــدة بــن البلديــن، ألغــى 

د مواعيــد جديــدة. ــل املؤمتــر، وحتــى اآلن لــم حتــدَّ زيبكجــي رحلتــه، ثــم أُجِّ

نقاط التشابك
تتســم العالقــات اإليرانيــة التركيــة بالتبايــن والتنافــس، مــع ضعــف للثقــة بينهمــا، وجتمعهــا اجلغرافيــا 

واالقتصــاد وتفرقهــا السياســة والتنافــس علــى النفــوذ يف املنطقــة.

اســتطاعت إيــران خــالل الســنوات القليلــة املاضيــة أن حتــدث اختراقــات اســتراتيجية علــى حســاب 
جارتهــا التركيــة وجيرانهــا العــرب، حيــث وجــدت تركيــا ذاتهــا العــام املاضــي محاصــرة بالنفــوذ اإليرانــي 
يف كل مــن العــراق وســوريا، يف ظــل عالقــات صعبــة مــع روســيا مــن جهــة، قبــل حتســنها، وفتــور يف 
ــة انقــالب فاشــلة، يف  عالقاتهــا مــع شــركائها يف حلــف الناتــو مــن جهــة أخــرى، باإلضافــة إلــى محاول
املقابــل حظيــت إيــران بشــراكة مــع روســيا يف حربهــا املســاندة لنظــام بشــار األســد، وبعالقــات جيــدة 
مــع إدارة الرئيــس األمريكــي الســابق، وحصلــت بعــد ذلــك محاولــة إلعــادة التــوازن يف عالقــات البلديــن 
اخلارجيــة، بعــد التفاهــم الروســي التركــي، وتغيــر املوقــف األمريكــي مــن إيــران وتركيــا حلســاب األخيــرة.

سوريا
فوجئــت إيــران بســرعة التفاهمــات بــن تركيــا وروســيا، وجتاوزهمــا حلادثــة إســقاط أنقــرة للطائــرة 
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الروســية، ومــن ثــم التنســيق بــن البلديــن حــول خــروج املدنيــن واملســلحن مــن حلــب، علــى عكــس 
ــران وحلفاؤهــا )نظــام بشــار األســد واملليشــيات الشــيعية( مــن االقتحــام العســكري  ــد إي ــت تري مــا كان
ــاق  ــل االجتمــاع باتف ــادة املعارضــة الســورية وتكل ــروس بقي ــا ال ــم جمعــت تركي ــم، ومــن ث والقضــاء عليه
أنقــرة، وبعدهــا أشــركت روســيا إيــران إلــى جانــب تركيــا يف اجتماعــات موســكو التــي ضمــت وزراء 
خارجيــة ودفــاع البلــدان الثالثــة، وتــوج بإعــالن موســكو الــذي دشــن حــوار املعارضــة مــع النظــام الســوري 

ــة لعــودة النفــوذ التركــي يف ســوريا. الحقــاً، يف مؤمتــر »أســتانة« و«جنيــف4«، وهــو مــا شــكل بداي

العراق
خــالل العــام املاضــي تصاعــدت حــدة االنتقــادات اإليرانيــة لوجــود قــوات تركيــة داخــل األراضــي 
ــة  ــا احلكوم ــت وراء رفــض حليفته ــران كان ــن أن إي ــرى بعــض املراقب ــة يف معســكر بعشــيقة، وي العراقي
العراقيــة مشــاركة القــوات التركيــة يف احلــرب علــى تنظيــم داعــش يف مدينــة املوصــل العراقيــة، بدورهــا 
رفضــت تركيــا خــروج قواتهــا؛ متعللــة بخطــر وجــود املليشــيات الكرديــة علــى حدودهــا، ورفضــت 
ــه مــن دخــول  ــي مبنع ــف الدول ــوات التحال ــت ق ــة، وطالب مشــاركة مليشــيات احلشــد الشــعبي يف املعرك
املوصــل ومدينــة تلعفــر التــي فيهــا التركمــان، واتهمــت تركيــا احلكومــة العراقيــة بتبنــي سياســة طائفيــة، 
ــة  ــرى يف مليشــيات احلشــد الشــعبي أداة إيراني ــم، وت ــاكات ضــد أهــل الســّنة، وإقصائه وممارســة انته

ــا. ــدد مصاحله ته

الدوافع

الدوافع التركية  -
احملافظة على مصاحلها اإلقليمية وحتجيم النفوذ اإليراني يف املنطقة:  •

منــذ فــوز حــزب العدالــة والتنميــة برئاســة احلكومــة يف العــام 2002، بــدأت السياســة اخلارجيــة تولــي 
اهتمامــاً مبحيطهــا اجلنوبــي، ومــع مماطلــة مفاوضاتهــا لالنضمــام إلــى االحتــاد األوروبــي، اجتهــت 
ــر  ــدول املنطقــة مــع تبنيهــا سياســة تصفي ــة عالقاتهــا ب ــة، واســتطاعت تقوي ــر جتــاه املنطقــة العربي أكث
ــد عالقاتهــا ببعــض دول املنطقــة، إال أن تدخــل  ــي عقَّ ــع العرب ــورات الربي ــا لث املشــاكل، لكــن دعــم تركي
إيــران العســكري الفــج يف ســوريا، ودعمهــا للحوثيــن يف اليمــن، ومــن قبــل يف العــراق، وكذلــك زيــادة حــدة 
التصريحــات اإليرانيــة املســتفزة جتــاه دول اخلليــج، أســهمت يف عــودة التحســن إلــى العالقــة التركيــة 

اخلليجيــة.

تعزيز عالقتها السياسية واالقتصادية واألمنية بدول مجلس التعاون اخلليجي العربي:  •

حتتــاج تركيــا إلــى عالقــات إيجابيــة مــع دول مجلــس التعــاون اخلليجــي، علــى غــرار عالقتهــا بدولــة 
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ــا سياســة حــادة جتــاه  ــد أن تبنيه ــا تعتق ــة، فتركي ــا مــن اســتقطاب االســتثمارات اخلليجي قطــر، متكنه
ــى  إيــران ســيعزز مــن عالقتهــا بــدول اخلليــج، وخاصــة اململكــة العربيــة الســعودية، وتنعكــس أيضــاً عل

عقــد بيــع صفقــات أســلحة لــدول اخلليــج املشــهورة بكثــرة اإلنفــاق العســكري.

استغاللها للتغير يف سياسة اإلدارة األمريكية اجلديدة:  •

   تســعى تركيــا إلــى اســتغالل فرصــة التغيــر يف سياســة اإلدارة األمريكيــة اجلديــدة جتــاه إيــران، التــي 

قــد تعمــل علــى كبــح طموحــات إيــران التوســعية، وتضّيــق حجــم نفوذهــا باملنطقــة.

الدوافع اإليرانية  -
احملافظة على نفوذها يف املنطقة:  •

   تــرى إيــران أن أي مرونــة جتــاه تركيــا ســتقلل مــن إجنازاتهــا التــي حققتهــا خــالل الفتــرة املاضيــة يف 
العــراق وســوريا، وينعكــس ســلباً جتــاه حلفائهــا، يف مقابــل عــودة حظــوظ أســهم تركيــا وحلفائهــا، وخاصــة 

يف ســوريا ودول اخلليــج العربــي.

خشية إيران من تعزيز العالقات التركية مع دول اخلليج:  •

   تخشــى طهــران مــن تعزيــز عالقــة أنقــرة بــدول اخلليــج العربــي، وعلــى وجــه التحديــد اململكــة 
العربيــة الســعودية، لــذا حتــاول تطويــق تركيــا واحلــد مــن مكانتهــا، إلدراكهــا بخطــورة التقــارب والتنســيق 
بــن تركيــا ودول اخلليــج العربيــة علــى مصاحلهــا يف املنطقــة، كمــا تعمــل علــى تبنــي سياســة مراوغــة 

لتقريــب تركيــا منهــا ومنــع حتولهــا إلــى خصــم جديــد.

محددات حاكمة للعالقات بني البلدين
تتوافــر عــدة محــددات ثابتــة ومتغيــرة حتكــم مســتوى العالقــات التركيــة اإليرانيــة يف حالتــي التصعيــد 
والتفاهــم، منهــا جغرافيــة احلــدود املشــتركة، وملــف األكــراد، واالقتصــاد والطاقــة، وتطلعــات البلديــن 

اخلارجيــة، وقــد ســبق بيــان بعضهــا يف الدوافــع أعــاله.

اجلغرافيا
جتمــع اجلغرافيــا بــن تركيــا وإيــران يف حــدود مشــتركة تبلــغ نحــو 500 كــم، وتتشــارك الدولتــان خطــر 
ــة بينهمــا وأجــزاء مــن  ــى املنطقــة احلدودي احتماليــة متكــن األكــراد مــن إقامــة »كردســتان الكبــرى« عل
ــو باحلــدود  ــاون بينهمــا، ول ــن اســتمرارية التنســيق والتع ــى البلدي العــراق وســوريا، وهــو مــا يفــرض عل

الدنيــا، التــي متنــع األكــراد مــن اســتغالل أي فرصــة إلقامــة دولتهــم علــى حســاب البلديــن.

االقتصاد
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ــف دوالر خــالل  ــون و400 أل ــارات و400 ملي ــا 8 ملي ــران وتركي ــن إي ــادل التجــاري ب ــة التب ــت قيم بلغ
الشــهور العشــرة األولــى مــن العــام املاضــي 2016، وهــو مــا ســجل انخفاضــاً بلــغ 215 مليونــاً و8 آالف 
ــغ حجــم  ــرة املشــابهة مــن العــام املاضــي. ووفقــاً للمعهــد اإلحصائــي التركــي، فقــد بل دوالر خــالل الفت

ــارات دوالر خــالل عــام 2015. ــن 9.7 ملي ــن البلدي ــادل التجــاري ب التب

الغاز اإليراني
ــران ســنوياً، أي نحــو خمــس  ــر مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي مــن إي ــارات مت ــا عشــرة ملي تســتورد تركي
احتياجاتهــا الســنوية، وكان رئيــس شــركة الغــاز الوطنيــة اإليرانيــة صــرح أن إيــران ســتخفض ســعر 
ــار دوالر تعويضــاً، عقــب  ــة، وتدفــع إلــى أنقــرة 1.9 ملي ــا 13.3 باملئ ــر الغــاز الطبيعــي إلــى تركي تصدي

ــة. ــم دولي قــرار محكمــة حتكي

يأتــي التصعيــد التركــي بعــد أن أوشــك فصــل الشــتاء علــى االنتهــاء، وعــودة العالقــة مــع روســيا، وهــو 
مــا يقلــل مــن خطــر انقطــاع الغــاز اإليرانــي يف هــذه الفتــرة، مــع إدراك احلاجــة املتبادلــة إلــى حتســن 
العالقــة وانعكاســها علــى قيمــة التبــادل التجــاري بــن البلديــن، يف ظــل تشــدد سياســة الواليــات املتحــدة 

بعهــد الرئيــس ترامــب جتــاه إيــران.

آفاق العالقات بني البلدين
يف ضــوء طبيعــة العالقــات التركيــة اإليرانيــة، ورصــد املواقــف األخيــرة ودوافعهــا، وحتليلهــا، مــع 
اســتحضار احملــددات احلاكمــة للعالقــة بــن الدولتــن، يكمــن أفــق العالقــة بــن التصعيــد واالحتــواء كمــا 

اعتــادت الدولتــان، مــع بقــاء التبايــن جتــاه القضايــا واملصالــح والتنافــس علــى النفــوذ.

السيناريوهات
األول: التصعيد  •

قــد تســعى قيــادة أحــد البلديــن أو كليهمــا إلــى تصعيــد املواقــف، بهــدف االســتقطاب اإلقليمــي، وتعزيــز 
النفــوذ، وصــرف االســتحقاقات الداخليــة باجتــاه اخلــارج، إال أن إمكانيــة حتقــق هــذا الســيناريو ضعيفــة، 
نظــراً لطبيعــة املرحلــة التــي ميــر بهــا البلــدان، يف ظــل تشــاركهما يف عالقــات دوليــة متوتــرة مــع القــوى 

الدوليــة، ولكــن شــريطة جتنــب االحتــكاك املباشــر بــن الدولتــن يف العــراق أو ســوريا.

الثاني: االحتواء  •
ــة  ــادل االحتياجــات الثنائي ــاون بينهمــا يف تب ــواء األزمــة، واســتمرار التع ــى احت ــدان إل قــد يســعى البل
اقتصاديــاً، والتنســيق السياســي يف بعــض القضايــا املتعلقــة باملصالــح املشــتركة، إال أنــه مــن املتوقــع أن 



تبقــى األســباب الرئيســية املتعلقــة بالنفــوذ، تثيــر املشــاكل بينهمــا طرديــاً، مــع تطــور إمكانيــات البلديــن 
الصاعديــن، ورغبتهمــا يف توســيع نفوذهمــا يف ظــل محيــط عربــي هــش متزقــه احلــروب واالســتقطابات 

اإلقليميــة.

مــا يعــزز هــذا الســيناريو انشــغال الدولتــن بشــؤونهما الداخليــة خــالل املرحلــة املقبلــة، وتغيــر عالقــات 
ــا،  ــود أي منهم ــة ال تفضــل صع ــوى الدولي ــي، خصوصــاً أن الق ــي والدول ــا اإلقليم ــن مبحيطيهم الدولت
باإلضافــة إلــى مرونــة السياســة التركيــة وقدرتهــا علــى املوائمــة بــن عالقتهــا مــع دول اخلليــج، وخاصــة 
اململكــة العربيــة الســعودية، مــن جهــة، وإيــران مــن جهــة أخــرى، مــع تأكيــد اســتمرار تبايــن موقــف 

الدولتــن مــن قضايــا املنطقــة، وتناقــض مصاحلهمــا، والتنافــس علــى النفــوذ.



مركــز مســتقل غيــر ربحــي، يُِعــّد األبحــاث العلميــة واملســتقبلية، ويســاهم يف صناعــة الوعــي وتعزيــزه 
ــا االتصــال، إســهاماً منــه يف  وإشــاعته مــن خــالل إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عبــر تكنولوجي

صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر املبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة
املساهمة يف رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير االستراتيجي يف املجتمعات العربية

األهداف
اإلسهام يف نشر الوعي الثقايف.

قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً جتاه قضايا محددة.

التأصيل العلمي للقضايا السياسية املستجدة.

مواكبة املتغيرات العاملية والعربية، من خالل إعداد األبحاث وتقدمي االستشارات.

الوسائل
إعداد الدراسات واألبحاث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

التواصل والتنسيق مع املراكز واملؤسسات البحثية العربية والعاملية.

تناول قضايا التيارات الفكرية املتنوعة مبا يؤصل لضروريات التعايش السلمي، واملشاركة الفاعلة.

إقامة املؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

رعاية الشباب الباحثن املتميزين. 

مجاالت العمل
تتنوع مجاالت العمل يف املركز وتشمل ما يلي: 

األبحاث والدراسات:   .1

ــة يف مجــاالت تخصــص  ــة العلمي ــى إعــداد الدراســات واألبحــاث وفــق املنهجي حيــث يقــوم املركــز عل



املركــز، وهــي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات املتخصصة يف التيارات اإلسالمية والفكرية.

-الدراسات احلضارية والتنموية. 

- دراسات الفكر اإلسالمي. 

االستشارات وقياس الرأي:   .2

يســعى املركــز لتقــدمي االستشــارات واحللــول يف مجــاالت اهتمــام املركــز للجهــات الرســمية واألهليــة، 
وذلــك مــن خــالل قيــاس الــرأي العــام جتــاه القضايــا الفكريــة واألحــداث السياســية واالجتماعيــة، 

ــارات.   د امله ــِدّ ــرف وُمتع ــاون مــع كادر علمــي ُمحت بالتع

النشر:   .3

يسهم املركز يف نشر الدراسات واألبحاث عبر وسائل النشر املتنوعة.




