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مقدمة 
بعد مجود يف العالقات الرتكية الســودانية اســتمر أكثر من عامني، توجه انئب رئيس 
اجمللــس الســيادي الســوداين، الفريــق أول حممــد محــدان دقلــو »محيــديت«، إىل أنقــرة يف 27 
مايــو/أاير 2٠2١، يف زايرة رمسيــة لتلبيــة دعــوة رمسيــة مــن احلكومــة الرتكيــة، وذلــك بعــد 
بــروز تغــرات داخليــة وإقليميــة دفعــت الطرفــني الختــاذ خطــوات مــن أجــل إعــادة تفعيــل 

هــذه العالقــة.

أتيت هــذه الــزايرة يف ظــل تغــرات تشــهدها املنطقــة، تتمثــل يف تغــر خارطــة العالقــات 
عقــب تقــارب تركيــا مــع مصــر والســعودية، إضافــة إىل التحــدايت الداخليــة الــي يفرضهــا 
ملــف ســد النهضــة والنــزاع احلــدودي مــع إثيوبيــا، فضــاًل عــن األوضــاع االقتصاديــة املرتديــة 

يف الداخــل الســوداين.

وعلــى الرغــم مــن أهنــا الــزايرة األوىل للســودان منــذ عــزل البشــر، فإهنــا مل تقتصــر علــى 
جمــرد إعــادة تطبيــع العالقــات، بــل ســعت لتحقيــق أهــداف أكــر، إذ شــارك يف الوفــد 
كل مــن وزيــر الزراعــة والغــاابت الطاهــر حــريب، ووزيــر الطاقــة والنفــط جاديــن علــي عبيــد، 
ووزيــر الثــروة احليوانيــة حافــظ إبراهيــم عبــد النــي، ووزيــر النقــل مرغــي موســى محــد، ووزيــر 

التنميــة العمرانيــة والطــرق واجلســور عبــد هللا حيــى، وعــدد مــن املســؤولني ابلدولــة.

يبحــث تقديــر املوقــف يف الســياقات الــي أدت إىل هــذا التقــارب، ومــا دوافــع كال 
الطرفــني؟ ومــا التحــدايت الــي تواجهــه؟ ومــا انعكاســاته علــى العالقــة بــني البلديــن؟
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سياقات التقارب

يف العامــني املنصرمــني شــهدت املنطقــة تغــرات مجــة، كان مــن أبرزهــا تضــارب مصــاحل 
احللفــاء، وهــو مــا أدى إىل تغــر خارطــة التحالفــات، وميكــن أن يُنظــر إىل التقــارب الرتكــي 

الســوداين ضمن هذه الســياقات.

السياقات السودانية للزايرة
أييت هــذا التقــارب يف ظــل التحــدايت االقتصاديــة الــي يواجههــا الســودان، إذ 	 

حبســب تصريــح رئيــس احلكومــة الســودانية، عبــد هللا محــدوك، يعــاين الســودان مــن ارتفــاع 
االقتصاديــة  األوضــاع  أن  دوالر، كمــا  مليــار   6٠ حنــو  يبلــغ  الــذي  دينه اخلارجــي  يف 
ازدادت ســوءاً عقــب اإلطاحــة ابلبشــر، حيــث بلــغ معــدل التضخــم حنــو ١١4% يف مايــو/

أاير املاضــي، وفــق إحصــاءات حكوميــة، ابإلضافــة إىل تراجــع قيمــة اجلنيــه الســوداين 
أمــام الــدوالر.

متكــن الســودان أخــراً مــن كســر عزلتــه الدوليــة نســبياً بعــد إلغــاء العقــوابت الدوليــة 	 
عنه مقابل اشرتاكه يف محلة التطبيع مع الكيان اإلسرائيلي الي شكلت تغراً اسرتاتيجياً 
يف توجهاتــه يف سياســته اخلارجيــة. لكنــه وابلرغــم مــن ختففــه مــن العقــوابت وكســر عزلتــه 
الدوليــة مل يتمكــن مــن حتقيــق أي فائــدة مرجــوة فيمــا يتعلــق مبلــف ســد النهضــة، خصوصــاً 

أن معظم الوساطات ابءت ابلفشل. 

السياقات الرتكية للزايرة
تنفيــذ 	  لتوقــف  نتيجــة  خســارة كبــرة؛  البشــر  ســقوط  مثّــل  تركيــا  إىل  ابلنســبة 

االتفاقيــات الــي ُوقِّعــت يف 2٠١7 بــني احلكومــة الرتكيــة والرئيــس الســابق عمــر البشــر، 
وأصبحــت العــودة إىل تنفيــذ تلــك االتفاقيــات ضــرورة، خصوصــاً يف ظــل التحــدايت 
االقتصاديــة الــي تواجههــا تركيــا بســبب أتثــرات جائحــة كــوروان مــن جهــة، والضغــوط 
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الدوليــة الــي أثــرت يف عملتهــا احملليــة لتشــهد تراجعــاً غــر مســبوق يف قيمتهــا مقابــل 
الــدوالر، مــن جهــة أخــرى.

مــن جانــب أمــي تــدرك أنقــرة أن عــودة العالقــات مــع مصــر ال تكفــي مــن أجــل 	 
محايــة مصاحلهــا يف ليبيــا، بــل ال بــد مــن إعــادة تفعيــل العالقــات مــع الســودان لســببني؛ 
األول يتعلــق أبمهيــة الــدور الســوداين يف حتقيــق االســتقرار يف ليبيــا، والثــاين يرتبــط بضــرورة 
االســتفادة مــن فتــور العالقــة بــني اخلرطــوم وأبو ظــي حبيــث ميكــن لتقــارب تركيــا والســودان 

أن يــؤيت مثــاره يف أكثــر مــن جمــال.

السياقات اإلقليمية
تعيــش املنطقــة جمموعــة مــن التغــرات اهلامــة، أدت مبجملهــا إىل التقــارب الرتكــي 	 

السوداين، فمن ذلك تنشيط تركيا جلهودها الدبلوماسية، وتقارهبا مع كل من السعودية 
ومصــر، إضافــة إىل حــدوث تقــارب مســبق بــني قطــر وكل مــن الســودان ومصــر، كل هــذا 

كان لــه دور كبــر يف التمهيــد حلــدوث تقــارب تركــي ســوداين.

التدخــل الرتكــي يف ليبيــا ودعــم الشــرعية وإضعــاف حفــرت ومــن مث إفشــال خطــط 	 
اإلمــارات فيهــا، كان لــه دور أيضــاً يف حــدوث التقــارب احلــايل بــني تركيــا والســودان.

زايدة التوتــر يف العالقــات بــني إثيوبيــا مــن جهــة والســودان ومصــر مــن جهــة اثنيــة، 	 
فيمــا يتعلــق مبلــف ســد النهضــة، وفشــل الوســاطات، خلــق حاجــة ماســة إىل البحــث عــن 

بدائــل إقليميــة تســهم يف إجيــاد حــل.
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دالالت التقارب ودوافعه
علــى الرغــم مــن الفتــور الــذي صبــغ العالقــة بــني الطرفــني مــدة طويلــة فقــد أصبحــا 
يــدركان ضــرورة إعــادة تفعيــل العالقــات؛ نظــراً إىل أن جمــال وحجــم التحــدايت الــي 

تواجههمــا قــادر علــى أن خيلــق قاعــدة مشــرتكة للتعــاون بينهمــا.

الدوافع السودانية
نظــراً حلجــم التحــدايت االقتصاديــة واألمنيــة الــي يواجههــا الســودان أصبــح البحــث 
عــن بدائــل يف احللــول والعالقــات ضــرورة قــد متكنــه مــن التعامــل مــع تلــك التعقيــدات، 

ولعــل أبــرز الدوافــع الــي حتــرك الســودان يف تقاربــه مــع تركيــا تتمثــل يف التــايل:

١-  احلاجــة إىل التنويــع يف جمــال العالقــات، ففــي اجلانــب السياســي أدرك الســودان 
أن سياســة التعويــل علــى طــرف دون آخــر ال حتقــق املصــاحل الوطنيــة، بــل ال بــد مــن 
االنفتــاح علــى خمتلــف األطــراف بغيــة احلصــول علــى أكــر قــدر مــن املكاســب املمكنــة، 
وبتقاربــه مــع تركيــا ســيحقق الســودان فوائــد مجــة، ال علــى اجلانــب االقتصــادي فقــط، 
بــل ســتنعكس مســتقباًل علــى اجلانــب السياســي، خصوصــاً إذا آتــت االتفاقيــات أكلهــا، 
ونـُفِّــذت املشــاريع، فوفقــاً حلميــديت تضمنــت تلــك املشــاريع التعــاون يف جمــاالت عــدة، 
منهــا مــا يتعلــق مبجــاالت الطاقــة والنفــط والزراعــة والثــروة احليوانيــة والبــى التحتيــة والطــرق 
واجلســور والنقــل واملواصــالت، وأكــد أن حجــم التبــادل التجــاري )بــني البلديــن( وصــل 
إىل مليار دوالر، إىل جانب تطوير العالقات الثنائية والتنســيق املشــرتك على الصعيدين 

الــدويل واإلقليمــي.

2-  حاجــة الســودان إىل دعــم اقتصــادي حقيقــي، فعلــى الرغــم مــن وقــف العقــوابت 
االقتصاديــة عليــه، املطبقــة منــذ ١993، ال تــزال آاثر العزلــة الــي اســتمرت ثالثــة عقــود 
واضحــة، إضافــة إىل التأثــرات الســلبية الــي خلفهــا انفصــال اجلنــوب، مــع التأثــرات 
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االقتصاديــة الــي خلفهــا تفشــي اجلائحــة. وعلــى الرغــم مــن ختندقــه منــذ البدايــة مــع حمــور 
الســعودية واإلمــارات، اللتــني تعهــدات بتوفــر 3 مليــارات دوالر، مل تلتزمــا بتوفــر املبلــغ، 
ومل يتمكــن الســودان مــن خــالل مؤمتــر املاحنــني الــذي عقــد يف برلــني مــن احلصــول إال 
علــى ١.8 مليــار فقــط، وبتقاربــه مــع تركيــا يوجــه رســائل ضمنيــة لتلــك األطــراف، كمــا أنــه 

يؤســس لشــراكة حقيقيــة ســتعود عليــه ابلنفــع يف اجلانــب االقتصــادي.

3-  حاجتــه إىل الوســاطة الرتكيــة فيمــا يتعلــق مبلــف ســد النهضــة، خصوصــاً أنــه 
اســتنفد طاقتــه يف الوســاطات الــي مل تــؤت مثارهــا. ويعــول الســودان علــى قــدرة تركيــا يف 
حتقيــق ســبق يف حــال توســطها يف ملــف ســد النهضــة لســببني؛ األول يرتبــط ابلعالقــات 
اجليــدة الــي جتمــع بــني تركيــا وإثيوبيــا، خصوصــاً أن تركيــا أبــدت اســتعدادها للتوســط يف 
ملــف ســد النهضــة، كمــا أن إثيوبيــا ذكــرت، يف وقــت ســابق يف 2٠١9، علــى لســان 
املتحــدث ابســم وزارة اخلارجيــة اإلثيوبيــة، دينــا مفــي، أهنــا »ستشــعر ابالمتنــان يف حــال 
توســطت تركيــا بينهــا وبــني الســودان مــن أجــل حــل النــزاع احلــدودي القائــم«. مــن جهــة 
أخــرى يعــول الســودان كثــراً علــى اخلــرة الرتكيــة يف جمــال الدبلوماســية والوســاطات فيمــا 

يتعلــق ابلنزاعــات اإلقليميــة والدوليــة.

الدوافع الرتكية
أييت التقــارب الرتكــي مــع الســودان ضمــن سياســة التقــارب الــي انتهجتهــا تركيــا مؤخــراً 

لتحقــق مجلــة مــن األهــداف، أبرزهــا:

١-  تعزيز أهدافها االقتصادية ومحايتها، إذ يدرك األتراك أمهية تقارهبم مع الســودان 
لرتكيــا  ميكــن  التقــارب  هــذا  خــالل  فمــن  االقتصاديــة،  اســرتاتيجيتهم  تعزيــز  ســبيل  يف 
اتفاقيــة ومذكــرة تفاهــم  الســابقة، إذ وقــع الطرفــان 22  تنفيــذ االتفاقيــات االقتصاديــة 
يف ديســمر/ كانــون األول 2٠١7، مشلــت هــذه االتفاقيــات التعــاون يف جمــاالت الزراعــة 
والصناعــة والتجــارة وصناعــة احلديــد والصلــب والتنقيــب واستكشــاف الطاقــة، وأخــرى 
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مرتبطــة بتطويــر اســتخراج الذهــب، ونصــت مذكــرات تفاهــم علــى التعــاون يف إنشــاء 
صوامــع للغــالل واخلدمــات الصحيــة وجمــاالت التوليــد احلــراري والكهرابئــي والتعليــم       .

2-  تعزيــز اســرتاتيجيتها األمنيــة ومحايتهــا، إذ يعــد اجلانــب األمــي هــو األكثــر أمهيــة 
للجانــب الرتكــي، فمــن خــالل هــذا التقــارب ميكــن لرتكيــا أن تضعــف احملــور الــذي يدعــم 
حفــرت مبــا يعــزز اســتقرار ليبيــا ويصــب يف املصــاحل االســرتاتيجية لرتكيــا يف شــرق املتوســط.

3-  العــودة لتفعيــل أدواهتــا الدبلوماســية، فعلــى الرغــم مــن تبنيهــا سياســة اســتخدام 
القــوة يف حتركاهتــا األخــرة يف ســوراي وليبيــا والعــراق، آثــرت تركيــا أن تعــود لدبلوماســيتها 
الناعمــة بعــد أن حققــت هــدف الــردع يف حتركاهتــا األخــرة. وبشــكل عــام مل يتغيــب 
األتراك عن املشــهد الســوداين رغم التغرات الي فرضت عقب ســقوط حكم البشــر، إذ 
حضــر وزيــر اخلارجيــة الرتكــي، مولــود تشــاووش أوغلــو، مراســم التوقيــع النهائــي على وثيقــة 
أغســطس/آب  والتغيــر يف  احلريــة  وقــوى  العســكري  اجمللــس  الدســتوري بني  اإلعــالن 
2٠١9. كمــا أن وزيــر الدفــاع الرتكــي خلوصــي أكار التقــى، يف فراير/شــباط 2٠2١، 
نظــره الســوداين ايســني إبراهيــم ايســني للتباحــث يف العالقــات الثنائيــة وقضــااي إقليميــة.

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201908041042562292-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-17-%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201908041042562292-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-17-%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3/
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انعكاسات التقارب
علــى الرغــم مــن عــدم إعــالن تفاصيــل اللقــاء الــذي مجــع بــني الطرفــني، مت اإلفصــاح 
عــن بعــض اجلوانــب االقتصاديــة، غــر أن نتائــج مثــل هــذا التقــارب ســتنعكس آجــاًل أو 
عاجــاًل علــى اجلوانــب األخــرى، وترتبــط هــذه االنعكاســات بــردود الفعــل املنتظــرة مــن 

قبــل الطرفــني، إضافــة إىل األطــراف ذات الصلــة.

امللفات السودانية
ابلنســبة إىل اجلانــب الســوداين فــإن التقــارب مــع تركيــا مــن شــأنه أن خيفــف مــن األزمــة 
املعــاانة،  هــذه  تضاعــف  إىل  يــؤدي  وقــد  الســودان،  يعانيهــا  الــي  الراهنــة  االقتصاديــة 
خصوصــاً إذ ُأخــذ يف احلســبان موقــف بعــض األطــراف الدوليــة املعارضــة للنفــوذ الرتكــي، 
الــي قــد تؤثــر فيمــا يتعلــق ابلوعــود بشــطب ديــون الســودان، كمــا أن تقارهبــا مــع تركيــا 
ســيؤثر يف عالقتهــا بــكل مــن اإلمــارات والســعودية الــي تعــد مــن أكثــر الــدول اســتثماراً 

يف الســودان.

التقارب االقتصادي قد ينعكس أيضاً على اجلانبني السياسي واألمي، ففي اجلانب 
السياســي أييت تقــارب اخلرطــوم مــع أنقــرة ليحقــق هدفــني؛ األول الضغــط علــى احللفــاء 
الســابقني، الســعودية واإلمــارات، لاللتــزام ابملســاعدات الــي تعهــدوا هبــا بعــد إســقاط 
البشــر، والثــاين يتعلــق برغبتهــا يف تنويــع شــراكاهتا السياســية واالقتصاديــة مبــا يعــود عليهــا 
ابلفائــدة بــداًل مــن التخنــدق مــع طــرف ال خيــدم مصاحلهــا العليــا. كمــا أن هــذا التقــارب 
مــن شــأنه أن يعــزز موقفهــا يف ملــف ســد النهضــة؛ لكــون تركيــا تعــد فاعــاًل إقليميــاً وتتمتــع 
بعالقــات جيــدة مــع كثــر مــن الــدول اإلفريقيــة، ومنهــا إثيوبيــا. إضافــة إىل ذلــك فــإن 
تقــارب الســودان مــع تركيــا قــد خيفــف مــن وطــأة الضغــط احمللــي واالنتقــادات الداخليــة 
يتعلــق مبســألة  فيمــا  للنفــوذ اإلمــارايت، خصوصــاً  تبعيتهــا  للحكومــة االنتقاليــة بســبب 

التطبيــع.
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امللفات الرتكية
اجملــاالت،  خمتلــف  علــى  التقــارب  هــذا  ينعكــس  قــد  الرتكــي  اجلانــب  إىل  ابلنســبة 
خصوصــاً اجلانــب االقتصــادي، وذلــك بعــد إعــالن العــودة لتنفيــذ االتفاقــات املســبقة، إذ 
وفقــاً لتصرحيــات انئــب رئيــس جملــس الســيادة الســوداين، حممــد محــدان دقلــو، مت االتفــاق 
علــى تنفيــذ االتفاقيــات الســابقة كافــة، وأوضــح أن قيمــة اتفاقيــات بــالده مــع تركيــا تبلــغ 
حنــو ١٠ مليــارات دوالر، وهــذا يعــي اســتفادة الطرفــني؛ نظــراً لتنــوع اجملــاالت الــي ســيتم 

االســتثمار فيهــا.

ويف اجلانــب األمــي، تقــارب تركيــا مــع الســودان لــه فوائــد مجــة مــن انحيتــني، األوىل 
تتعلــق إبمكانيــة مضيهــا يف اتفاقياهتــا األمنيــة الســابقة مــع الســودان، ومــن مث إمكانيــة 
حضورهــا فاعــاًل مؤثــراً يف القــرن اإلفريقــي، والثــاين ضمــان مصاحلهــا االســرتاتيجية يف 
شــرق املتوســط مــن خــالل تدعيــم اســتقرار ليبيــا. أمــا يف اجلانــب السياســي فمــن شــأن 
هــذا التقــارب أن خيفــف مــن حــدة االنتقــادات املوجهــة لرتكيــا، خصوصــاً أن دورهــا يف 
الوســاطات ســابقاً هــو مــا مهــد هلــا لتصبــح فاعــاًل إقليميــاً مؤثــراً حــى خــارج نطاقهــا 

اإلقليمــي.

امللفات اإلقليمية
بعــد أن متكنــت مــن التقــارب مــع الســعودية ومصــر حققــت تركيــا تقــارابً مــع الســودان، 
وهــذا قــد يكــون لــه انعــكاس مباشــر علــى حتالفــات املنطقــة؛ إذ خــالل الفــرتة الســابقة 
طغــى صــوت الثــورات املضــادة، بدعــم مباشــر وغــر مباشــر مــن القــوى الغربيــة، ومــن 
خــالل دور اإلمــارات بشــكل أساســي يف املنطقــة، وقــد يــؤدي هــذا التقــارب إىل تعزيــز 
قــوة حمــور تركيــا قطــر مقابــل حمــور اإلمــارات والكيــان اإلســرائيلي يف املنطقــة. كمــا قــد 
يــؤدي هــذا التقــارب أيضــاً إىل اســتعادة التــوزان يف املنطقــة، خصوصــاً أن ملــف التطبيــع 

وملــف حفــرت مل حيققــا أهدافهمــا يف املنطقــة حــى اآلن. 
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خامتة 
مــن خــالل إعــالن الطرفــني العــودة إىل تنفيــذ مجيــع االتفاقيــات الســابقة يكــون التقــارب 
قــد شــرع يف حتقيــق هدفــه االقتصــادي، غــر أن األهــداف األمنيــة والسياســية ظلــت طــي 
الكتمــان، إذ مل تُعلَــن حــى اللحظــة، ومــن مث فــإن نتائــج هــذا التقــارب وانعكاســاته علــى 
امللفــني األمــي والسياســي ســتبقى مرهونــة ابلتغــرات الــي تشــهدها املنطقــة مــن جهــة، 
وبــردود الفعــل املنتظــرة مــن قبــل الطرفــني، مــن جهــة أخــرى. قــد يــؤدي هــذا التقــارب 
مبجملــه إىل إمكانيــة تغليــب مصلحــة الداخــل اإلقليمــي- وهــو املشــروع الــذي حيملــه 
احملــور الرتكــي/ القطــري- علــى املصــاحل اخلارجيــة املتمثلــة ابملصــاحل الغربيــة يف املنطقــة، 
لكــن حتقــق مثــل هــذا اهلــدف يواجــه حتــدايً مصــرايً يرتبــط بوجــود املصــاحل الغربيــة يف 
املنطقــة، ومــن مث فــإن حجــم التفامهــات والتحالفــات والعالقــات مرهــون بتأثــر األطــراف 

اخلارجيــة يف هــذه العالقــات بشــكل كبــر.
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من��ه يف �صناع��ة الوع��ي وتعزي��زه واإث��راء التفك��ر املبن��ي عل��ى منه��ج علم��ي �ص��ليم

الر�صالة
امل�صاهمة يف رفع م�صتوى الوعي الفكري، وتنمية التفكر ال�صرتاتيجي يف املجتمعات العربية

الأهداف
-  الإ�صهام يف ن�صر الوعي الثقايف.

-  قيا�س الراأي العام اإقليميًا ودوليًا جتاه ق�صايا حمددة.

-  التاأ�صيل العلمي للق�صايا ال�صيا�صية امل�صتجدة.

-  مواكب��ة املتغ��رات العاملي��ة والعربي��ة، م��ن خ��ال اإع��داد الأبح��اث وتق��دمي ال�صت�ص��ارات.

الو�ص��ائل
-  اإعداد الدرا�صات والأبحاث وال�صت�صارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التوا�صل والتن�صيق مع املراكز واملوؤ�ص�صات البحثية العربية والعاملية.

-  تن��اول ق�صاي��ا التي��ارات الفكري��ة املتنوع��ة مب��ا يوؤ�ص��ل ل�صروريات التعاي���س ال�ص��لمي، وامل�ص��اركة 
الفاعلة.

-  اإقامة املوؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�س.

-  رعاية ال�صباب الباحثني املتميزين. 



جمالت العمل
تتنوع جمالت العمل يف املركز وت�صمل ما يلي:

الأبحاث والدرا�صات:   .١

حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى اإع��داد الدرا�ص��ات والأبحاث وف��ق املنهجية العلمي��ة يف جمالت تخ�ص�س 
املركز، وهي:

- الدرا�صات ال�صيا�صية.

- الدرا�صات املتخ�ص�صة يف التيارات الإ�صامية والفكرية.

-الدرا�صات احل�صارية والتنموية.

- درا�صات الفكر الإ�صامي.

ال�صت�صارات وقيا�س الراأي:  .2

ي�ص��عى املرك��ز لتق��دمي ال�صت�ص��ارات واحلل��ول يف جم��الت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�ص��مية 
والأهلية، وذلك من خال قيا�س الراأي العام جتاه الق�صايا الفكرية والأحداث ال�صيا�صية والجتماعية، 

د املهارات.   بالتع��اون م��ع كادر علم��ي حُم��رتف وُمتع��ِدّ

الن�صر:   .3

ي�صهم املركز يف ن�صر الدرا�صات والأبحاث عر و�صائل الن�صر املتنوعة.

ع�صوية املركز يف املنظمات العاملية:




