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تقدير موقف مستقبل العالقات األمريكية التركية فـــــي ظــل إدارة بايدن

املقدمة
ــاحل  ــابكة ذات مص ــة متش ــات ثنائي ــرة بعالق ــنطن وأنق ــط واش ترتب
ــنطن  ــت واش ــي، إذ حرص ــي والعامل ــا اإلقليم ــا بعده ــتراتيجية هل اس
ــا  ــة علــى التعــاون املشــترك يف قضاي وأنقــرة خــالل الســنوات املاضي
املنطقــة، باإلضافــة إىل حتقيــق املصــاحل الثنائيــة، ولكــن يف الوقــت ذاتــه 
واجــه البلــدان عــددًا مــن امللفــات الشــائكة، وعلــى رأســها الدعــم 
ــن،  ــح اهلل غول ــليم فت ــدم تس ــراد، وع ــن األك ــي للمتمردي األمريك
ــة إىل  ــكو، باإلضاف ــع موس ــرة م ــات أنق ــتمر يف عالق ــور املس والتط

ــة.   ــة يف املنطق ــركات التركي التح

ــن  ــاالت م ــا ح ــددة، اكتنفته ــل متع ــرت مبراح ــة م ــذه العالق ه
الصعــود واهلبــوط خــالل إدارة ترامــب، ويف البدايــات األوىل مــن تــويل 
بايــدن رئاســة الواليــات املتحــدة األمريكيــة، الــذي أثــارت تصرحياتــه 
املنتقــدة لسياســة تركيــا الداخليــة واخلارجيــة ردود فعــل تركيــة، حيث 
رفضــت األحــزاب التركيــة– احلاكمــة واملعارضــة- تلــك التصرحيــات، 

وطالبتــه باحتــرام ســيادة تركيــا ودميقراطيتهــا.

حيــاول تقديــر املوقــف أن يقــف علــى أهــم معــامل العالقــة الثنائيــة 
ــد  ــي ق ــا ال ــم القضاي ــش أه ــدن، ويناق ــد باي ــن يف عه ــن البلدي ب
ــرة، ويستشــرف  ــن واشــنطن وأنق ــر ب ــد اخلــالف بشــكل كب تصع

ــة. مســتقبل هــذه العالق
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منعطفات مهمة يف العالقة بني البلدين 
ــرب  ــب احل ــدًا عق ــة حتدي ــة التركي ــات األمريكي ــورت العالق تط
ــاء  ــاء، وبن ــب احللف ــا إىل جان ــام تركي ــة انضم ــة؛ نتيج ــة الثاني العاملي
ــن  ــه م ــا تبع ــرب، وم ــع الغ ــارب م ــى التق ــة عل ــتها اخلارجي سياس
انضمــام إىل عضويــة األمــم املتحــدة عــام 1945، مث إىل عضويــة الناتــو 
يف 1952. وكان لتركيــا منــذ التوقيــع علــى معاهــدة مشــال األطلســي- 
ــف  ــدول األعضــاء يف احلل ــة ال ــو- دور يف محاي ــف النات املؤسســة حلل
ــاردة  ــويب الشــرقي خــالل احلــرب الب ــب اجلن ــن اجلان ــن م األوروبي

ــع االحتــاد الســوفييي. م

ــة  ــرت العالق ــلطة م ــة للس ــة والتنمي ــزب العدال ــلم ح ــد تس وبع
مبراحــل متعــددة بــن االنســجام والترنــح، ولعــل أبــرز هــذه املراحــل 

هــي:  

مرحلة القوة يف العالقات  .1

ــة توســع الدعــم العســكري  -  شــهدت العالقــات يف تلــك املرحل
األمريكــي لتركيــا مــن أجــل تشــكيل خــط دفــاع ملواجهــة اخلطــر 

الســوفييي. 

-  عقــدت واشــنطن عــددًا مــن اتفاقيــات الدفــاع املشــترك مــع 
ــات  ــدمي اخلدم ــا بتق ــدة مبوجبه ــات املتح ــت الوالي ــرة، والتزم أنق

ــة. ــدات احلربي ــكرية واملع العس

-  التدريبات العسكرية املشتركة.
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مرحلة حزب العدالة والتنمية  .2

كانــت عالقــة البلديــن قويــة قائمــة علــى تبعيــة تركيــا للواليــات 
املتحــدة األمريكيــة، إىل أن قــدم حــزب العدالــة والتنميــة ومتكــن مــن 

الوصــول إىل الســلطة عــام 2002، وقــام مبــا يأيت:

ــر  ــو مغاي ــى حن ــة عل ــا اخلارجي ــة تركي ــة سياس ــادة هيكل -  إع
ــابقة.  ــة الس ــة التبعي لسياس

-  تبنــت تركيــا سياســة قائمــة علــى عــدد مــن املبــادئ اجلديــدة، 
منهــا تصفــر املشــاكل مــع دول اجلــوار.

-  اتبــاع سياســة أكثــر ديناميكيــة وحركيــة علــى الســاحة الدوليــة 
ــتها  ــود سياس ــذي كان يس ــود ال ــن اجلم ــدت ع ــة، وابتع واإلقليمي

ــة الســابقة. اخلارجي

ــف  ــدة وحل ــات املتح ــماح للوالي ــي الس ــان الترك ــض الربمل -  رف
الناتــو باســتخدام قاعــدة إجنرليــك إلســقاط نظــام صــدام حســن يف 

ــام 2003. ــراق ع الع

مرحلة التذبذب يف العالقة  .3

ــرة ترســم  ــن واشــنطن وأنق ــات ب ــدأت العالق ــة ب يف هــذه املرحل
ــي  ــا الراع ــادة دور تركي ــنطن يف إع ــت واش ــدة، إذ رغب ــامَل جدي مع
ــن  ــراض، يف ح ــة دون أي اعت ــدة يف املنطق ــات املتح ــاحل الوالي ملص
رغبــت أنقــرة بسياســتها اجلديــدة يف تأكيــد مصاحلهــا وأمنهــا وعــدم 
ــدد  ــد كشــف ع ــا، وق ــى حســاب مصاحله ــازالت عل ــدمي أي تن تق

ــا: ــن، ومنه ــن البلدي ــوة اخلــالف ب ــات ه ــن امللف م
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ــع  ــداث الربي ــيما أح ــط، وال س ــرق األوس ــة الش ــات منطق -  ملف
ــريب. الع

ــة درع الفــرات  ــة يف ســوريا؛ كعملي ــات العســكرية التركي -  العملي
يف 2016 لدعــم املعارضــة الســورية يف حماربــة تنظيــم داعــش يف ريــف 
حلــب، وعمليــة غصــن الزيتــون يف يناير/كانــون الثــاين 2018 للســيطرة 
علــى مدينــة عفريــن الســورية مــن وحــدات محايــة الشــعب الكرديــة 
ومســلحي تنظيــم العمــال الكردســتاين، الذيــن تصنفهــم أنقــرة منظمــة 
إرهابيــة، وعمليــة نبــع الســالم يف أكتوبر/تشــرين األول 2019 يف مشــال 
ــن الشــريط احلــدودي  ــة ع ــاد الوحــدات الكردي ــدف إبع ســوريا هب

التركــي. 

-  االنقــالب الفاشــل يف تركيــا عــام 2016، واهتــام أنقــرة لواشــنطن 
بالوقــوف وراء تدبــره، ومحايتهــا ألكــرب املخططــن لــه، ال ســيما بعــد 
رفــض واشــنطن تســليم »فتــح اهلل غولــن« زعيــم اجلماعــة، واملتهــم 

بتدبــر االنقــالب العســكري الفاشــل.
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كائز التعاون بني البلدين
ــرات  ــل التوت ــن يف ظ ــن البلدي ــام ب ــراع الت ــور الص ــن تص ال ميك
ــا  ــك لضــرورة تركي ــا، وذل ــات املتحــدة وتركي ــن الوالي األخــرة ب
ــارة  ــة، فخس ــدة األمريكي ــات املتح ــبة للوالي ــتراتيجية بالنس اجليو-س
واشــنطن ألنقــرة تعــي زعزعــة االســتقرار يف منطقة الشــرق األوســط. 
تركيــا يف املقابــل، بــدون دعــم الواليــات املتحــدة لــن تتمكــن مــن 
التمتــع بامتيــازات حلــف الناتــو، ومــن دون واشــنطن قــد تفقــد أنقرة 
العديــد مــن املزايــا األمنيــة والعســكرية الــي تتمتــع هبــا، ولعــل أهــم 

ركائــز التعــاون بــن البلديــن تتمثــل يف اآليت:

شراكة حلف الناتو  .1

ــة يف  ــي العضوي ــن ه ــات البلدي ــا حتالف ــوم عليه ــة تق ــم دعام  أه
ــي  ــش الترك ــه، فاجلي ــرة في ــا الكب ــامهة تركي ــو ومس ــف النات حل
ــات املتحــدة  ــد الوالي ــو بع ــف النات ــش يف حل ــاين أكــرب جي ــد ث يع
األمريكيــة، وثامــن عضــو يســاهم يف ميزانيــة احللــف، مبــا يصــل إىل 
90 مليــون يــورو، وتســتضيف تركيــا 26 قاعــدة عســكرية للحلــف، 

ــات. ــع املعلوم ــد ومج ــز الرص ومراك

حتجيم الدور الروسي  .2

 الواليــات املتحــدة حباجــة إىل احلليــف التركــي يف منطقــة الشــرق 
األوســط، فأنقــرة تقــوم بــدور مهــم يف محايــة املنطقــة مــن االختــراق 
الروســي والتمــدد اإليــراين، وهلــذا منحــت الواليــات املتحــدة األمريكية 
ــا؛  ــان وليبي ــي يف أذربيج ــكري الترك ــرك العس ــر للتح ــوء األخض الض
إلضعــاف الوجــود الروســي، كمــا عملــت تركيــا علــى حتقيــق توازن 
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ــدة  ــات املتح ــت الوالي ــوري، ومنح ــل الس ــرة يف الداخ ــوى املؤث للق
ــة  ــيات اإليراني ــع املليش ــة دون توس ــى احليلول ــدرة عل ــة الق األمريكي
ومليشــيا األســد علــى كامــل التــراب الســوري، واســتطاعت توفــر 
ضمانــات ملنــع حتــرك الفصائــل الســورية ملهامجــة القــوات األمريكيــة 

املوجــودة يف ســوريا.

ــم  ــان، وتقي ــع دول البلق ــا م ــرة لعالقاهت ــة كب ــا أمهي ــويل تركي وت
ــا نقطــة تقاطــع  ــان، باعتباره ــع دول غــرب البلق ــدة م ــات جي عالق
حضاريــة وثقافيــة، يف املقابــل تعتــرب موســكو تارخييــً منطقــة البلقــان 
مفتــاح أمنهــا، هلــذا تبــذل جهدهــا للمحافظــة علــى التــراث الثقــايف 
هنــاك، من خــالل تنفيــذ مشــاريع يف التعليــم والصحــة والبنيــة التحتية، 
ــوم  ــو مفه ــربى«، وه ــا الك ــروع »ألباني ــاء مش ــرة إحي ــم أنق وتدع
يهــدف إىل توحيــد األلبــان داخــل األراضــي الــي يعتربوهنــا وطنهــم 

األم.
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امللفات الشائكة يف عالقات البلدين
ــن  ــع البلدي ــذي جيم ــتراتيجي ال ــف االس ــن التحال ــم م ــى الرغ عل
ــات  ــن امللف ــدد م ــن تصــدع يف ع ــة م ــود، مل ختــل العالق ــذ عق من

ــا: ــن أبرزه ــل م ــة، ولع اخلالفي

صفقة شراء منظومة صواريخ إس-400  .1

ــاق تركــي روســي يف يوليو/متــوز 2019  ــة نتيجــة اتف نشــأت األزم
لشــراء منظومــة صواريــخ إس-400، وهــو مــا أثــار التوتــر يف العالقات 
ــو أن شــراء  ــف النات ــرى واشــنطن وحل ــرة، إذ ت ــن واشــنطن وأنق ب
ــف،  ــاع احلل ــة دف ــً ألنظم ــدًا صرحي ــل هتدي ــخ ميث ــة الصواري منظوم
يف حــن تــرى أنقــرة أن عمليــة الشــراء ضروريــة بالنســبة ألجهزهتــا 
الدفاعيــة؛ نظــرًا لعــدم متكنهــا مــن احلصــول علــى صفقــات أســلحة 

بشــروط مرضيــة ضمــن حلــف الناتــو.

ونتيجــة لقــرار أنقــرة فرضــت الواليــات املتحــدة، يف 14 ديســمرب/
كانــون األول 2020، عقوبــات علــى هيئة الصناعــات التركيــة، وأدرجت 
اســم مستشــار الصناعــات الدفاعيــة بالرئاســة التركيــة، إمساعيــل دمر، 
وثالثــة مســؤولن يف اهليئــة يف قائمــة العقوبــات. تضمنــت العقوبــات 
أيضــً حظــر أي قــروض مــن املؤسســات املاليــة األمريكيــة، وحظــر 
تراخيــص التصديــر األمريكيــة، وأعلــن البيــت األبيــض تعليق مشــاركة 
تركيــا يف تطويــر برنامــج مقاتــالت إف-35، فضــاًل عــن إمكانيــة عدم 
بيعــه هلــا. ومل تدفــع هــذه العقوبــات تركيــا إىل التراجــع عــن الصفقة.

ــد  ــدن، وق ــدوم باي ــع ق ــر م ــدة مل يتغ ــات املتح ــف الوالي موق
ــباط  ــريب، يف 5 فرباير/ش ــون ك ــون ج ــم البنتاغ ــدث باس ــن املتح أعل
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ــخ إس-400،  ــن صواري ــا ع ــي تركي ــدن يف ختل ــة إدارة باي 2021، رغب
وأن ذلــك ال يتوافــق مــع التزاماهتــا بوصفهــا حليفــً للواليــات املتحــدة 
وحلــف مشــال األطلســي، وهــذا مــا يرشــح إمكانيــة زيــادة التوتــر 
بــن البلديــن علــى خلفيــة الصفقــة، وال ســيما مــع تصرحيــات بايــدن 
أمــام مؤمتــر ميونيــخ لألمــن، إذ تعهــد بايــدن بعــودة التحالــف بــن 
ضفــي األطلســي، إذ إن عــودة واشــنطن إىل إحيــاء احللــف ودوره يعــي 
فــرض مزيــد مــن العقوبــات واحملاســبة علــى أنقــرة نتيجــة الصفقــة 
الــي صرحــت واشــنطن منــذ البدايــة بتهديدهــا للمنظومــة الدفاعيــة 
ــا، أو  ــة؛ بوقفه ــب األمريكي ــرة للمطال ــتجب أنق ــا مل تس ــف، م للحل
املباشــرة يف مفاوضــات إلجيــاد حــل هلــذه القضيــة وللبــدء بتحســن 

العالقــات بينهمــا.

الدعم األمريكي ألكراد سوراي  .2

يتســع جمــال اخلــالف يف قضيــة أكــراد ســوريا املوالــن للتنظيمــات 
الكرديــة املتمــردة )منظمــة حــزب العمــل الكردســتاين( داخــل تركيــا، 
الذيــن تصفهــم أنقــرة باإلرهابيــن، يف حــن تدعمهــم اإلدارة األمريكيــة 
ــن  ــر م ــة أكث ــة األمريكي ــربت اخلارجي ــد ع ــكريً، وق ــيً وعس سياس
مــرة عــن قلقهــا مــن التدخــل التركــي يف مشــال ســوريا وصرحــت 
بضــرورة وقــف العمليــات ضــد الوحــدات الكرديــة هنــاك، واهتمــت 
تركيــا والفصائــل الســورية الــي تدعمهــا باســتهداف املدنيــن األكراد.

ــد  ــف يف عه ــن خيتل ــا ل ــراد رمب ــم لألك ــي الداع ــور األمريك التص
ــك: ــرات ذل ــرز مؤش ــن أب ــل م ــف، ولع ــد يتضاع ــدن، وق باي

ــيق  ــادة التنس ــد زي ــدة تؤك ــة اجلدي ــات اإلدارة األمريكي -  تصرحي
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ــة. ــة التنظيمــات اإلرهابي األمريكــي مــع أكــراد مشــال ســوريا حملارب

-  لوزيــر الدفــاع األمريكــي لويــد أوســن موقــف يدعم املســلحن 
ــراكة  ــا ش ــم بوصفه ــراكة معه ــن الش ــع ع ــدة، ويداف ــراد وبش األك
اســتراتيجية يف حماربــة اإلرهــاب. أوســن كان قــد عمــل عــن كثــب 
مــع قــوات ســوريا الدميقراطيــة أثنــاء توليــه منصــب القيــادة املركزيــة 

األمريكيــة.

-  تعيــن بريــت ماكجــورك مندوبــً للواليــات املتحــدة عن الشــرق 
ــدوره يف  ــي، ويُعــرف ماكجــورك ب ــن القوم ــس األم األوســط يف جمل
تنســيق العمــل مــع قــوات ســوريا الدميقراطيــة، ويعــد مــن املدافعــن 

عــن األكــراد ودورهــم يف خدمــة مصــاحل الواليــات املتحــدة.

ولذلــك أثــارت األجــواء الداعمــة لــإدارة اجلديــدة محاســة املتمردين 
األكــراد لتوجيــه ضربــات ضــد احلكومــة التركيــة؛ إذ عثــرت القــوات 
ــات 13  ــى رف ــر 2« عل ــب النس ــة »خمل ــة مدامه ــد عملي ــة بع التركي
مواطنــً تركيــً أعدمــوا ميدانيــً علــى يد حــزب العمــال الكردســتاين 
يف منطقــة غــارا بالعــراق، بعــد احتجــاز دام أكثــر مــن أربع ســنوات. 

احلادثــة أثــارت غضــب الرئاســة التركيــة، ودفعــت الرئيــس أردوغان 
إىل توجيــه انتقــاد حــاد للواليــات املتحــدة يف 15 فرباير/شــباط، طالبــً 
ــب  ــواء الغض ــة الحت ــم. ويف حماول ــتمرار يف دعمه ــدم االس ــا ع منه
التركــي قــدم وزيــر اخلارجيــة األمريكــي تعازيــه لنظــره التركــي يف 
ــال  ــي حــزب العم ــن، وذكــر أن »إرهابي ــت الوزيري ــة مجع أول مكامل

الكردســتاين يتحملــون املســؤولية«.

وألن تركيــا تــرى أهنــا علــى أعتــاب مرحلــة جديــدة بشــأن ملــف 
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املتمرديــن األكــراد، فإهنــا قــد تســعى إىل مواجهــة الدعــم األمريكــي 
املتزايــد لتلــك التنظيمــات، مــن خــالل ممارســة مزيــد مــن الضغــط 
ــي  ــرار الترك ــل اإلص ــب. ولع ــذا اجلان ــة يف ه ــى اإلدارة األمريكي عل
علــى إمتــام صفقــة صواريــخ إس-400، باإلضافــة إىل ضمــان مصــادر 
تســليح أخــرى خــارج إطــار حلــف األطلســي واملصــدر األمريكــي، 
ــى واشــنطن يف ملــف دعــم أكــراد مشــال  هــو هبــدف الضغــط عل

ســوريا.
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حمددات مستقبل العالقة بني البلدين
هنــاك عــدد مــن احملــددات الــي ترجــح مــدى إمكانيــة الطرفــن؛ 
ــية  ــا بدبلوماس ــائكة بينهم ــات الش ــي، إدارة امللف ــي واألمريك الترك
تفاوضيــة تــؤدي إىل حلــول مرضيــة لــكال الطرفــن، ولعــل مــن أهــم 

هــذه احملــددات:

قنوات االتصال بني البلدين  .1

ــق  ــطة لتحقي ــال نش ــوات اتص ــاد قن ــن إجي ــدان م ــن البل إذا متك
ــي  ــوازن اإلقليم ــي والت ــب األم ــيما يف اجلان ــا، وال س ــاون بينهم التع
ــك يرجــح  ــإن ذل ــة، ف ــراين يف املنطق ــه الوجــود الروســي اإلي ملواجه

ــرة. ــنطن وأنق ــن واش ــيق ب ــة التنس ــودة عالق ع

قدرة الطرفني على إجياد خمرج مللفي إس-400 وإف-35   .2

إن البــدء مبفاوضــات ثنائيــة تــؤدي إىل منــح تركيــا إمكانيــة احلصول 
ــا يف برناجمهــا  علــى منظومــة طائــرات إف-35، الــي اســتثمرت تركي
1.4 مليــار دوالر، قــد حيمــس اجلانــب التركــي علــى عــدم التوجــه 
حنــو صفقــات ســالح مســتقبلية مــع روســيا، وإمكانيــة عــدم تفعيــل 
منظومــة إس-400، خاصــة إذا ارتبــط ملــف صفقــات الســالح بتفاوض 
علــى قضيــة الدعــم األمريكــي للمتمرديــن األكــراد يف مشــال ســوريا.

فمــن الصعوبــة أن تتخلــى تركيــا عــن أي صفقــات تقــوي منظومتها 
الدفاعيــة يف الوقــت احلــايل؛ نظــرًا لألخطــار احمليطــة هبــا، والرتفــاع 
ــا  ــى أمنه ــاظ عل ــعيها للحف ــا، وس ــى حدوده ــب عل ــتوى التأه مس

ومصاحلهــا يف املنطقــة.
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طبيعة إعادة حلف الناتو  .3

تركيــا إحــدى ركائــز حلــف الناتــو، وتــؤدي دورًا مهمــً يف محايــة 
أعضائــه األوروبيــن مــن البوابــة اجلنوبيــة الشــرقية، ويف حــال قــررت 
الواليــات املتحــدة إحيــاء دور حلــف األطلســي، فــإن قنــوات االتصال 
قــد تــزداد بــن الطرفــن، وهــذا قــد مينــح الطرفــن فرصــة اجللــوس 

علــى طاولــة املفاوضــات، والبــدء مبعاجلــة امللفــات العالقــة بينهمــا.

وضع املتمردين األكراد  .4

إن عــدم الثقــة بــن البلديــن فيمــا يتعلــق بامللــف الكــردي بلــغ 
مســتوى غر مســبوق منــذ الواليــة الثانيــة ألوبامــا 2012-2016، ولذلك 
إذا متكــن الطرفــان مــن التفــاوض علــى هــذا امللــف، وإجيــاد حــل 
ــه مــن اهلجمــات  ــة أمن ــه مــن محاي يرضــي الطــرف التركــي وميكن
الكرديــة، فــإن ذلــك سيشــكل دافعــً قويــً لعــودة عالقــة التعــاون 

والتنســيق بينهمــا.
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خامتة
بلغــت العالقــات األمريكيــة التركيــة مســتوى بالغــً مــن التعقيــد 
ــد يف  ــالف املتزاي ــات الشــائكة نتيجــة االخت مؤخــرًا، وتراكمــت امللف
املنظــور االســتراتيجي لــكل منهمــا، وهــو مــا ينبــئ بصعوبــة معاجلــة 
املشــاكل بدبلوماســية ناجحــة، ولكــن هــذا ال يعــي أن تتجــه األمــور 
حنــو التصعيــد بينهمــا، وذلك بســبب رغبــة واشــنطن يف إبقــاء عالقتها 
مــع حليــف قــوي يضمــن جــزءًا مــن مصاحلهــا يف منطقــة الشــرق 

األوســط ومــا حوهلــا.

ــرة،  ــع أنق ــا م ــة يف عالقته ــدة إىل الرباغماتي ــد تتجــه اإلدارة اجلدي ق
فتعمــل علــى تفعيــل دورهــا يف قيــادة حلــف الناتــو وإعــادة متوضــع 
احللــف بالقيــام بــدوره يف املنطقــة باإلضافــة إىل إقــرار واشــنطن لــدور 
تركيــا احملــوري، وهــو مــا قــد حيفــز أنقــرة علــى تقــدمي تنــازالت 

يف ملــف صواريــخ إس 400 وملفــات أخــرى داخليــة وإقليمية.

وألن حكومــي البلديــن كل منهمــا حباجــة إىل األخــرى، وليســتا على 
اســتعداد خلســارة كل ســبل التعــاون بينهمــا، فقــد تظهــر مؤشــرات 
ــة  ــان معاجل ــدأ الطرف ــا، إذ يب ــة بينهم ــات الثنائي ــن العالق ــى حتس عل
امللفــات البســيطة الشــائكة بينهمــا، الــي تدفــع إىل املضــي يف حلحلــة 
القضايــا اجلوهريــة بــن البلديــن، ولكــن خطــوات حتســن العالقــات 
قــد تأخــذ وقتــً يطــول عــن الواليــة الرئاســية جلــو بايــدن يف حكــم 

الواليــات املتحــدة األمريكيــة.



مرك��ز م�ص��تقل غ��ر ربح��ي، ُيِع��ّد الأبح��اث العلمي��ة وامل�ص��تقبلية، وي�ص��اهم يف �صناع��ة الوع��ي 
وتعزي��زه واإ�ص��اعته م��ن خ��ال اإقام��ة الفعالي��ات والن��دوات ون�ص��رها ع��ر تكنولوجي��ا الت�صال، اإ�ص��هامًا 

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:   .1

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:




