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:التعريف بالمركز
ً
أوال
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نظــرًا لمــا تعانيــة المنطقــة العربيــة مــن تحديات على المســتويين الفكري والحضاري؛ نتيجــة لضعف الروافع 

والروافــد الفكريــة التــي مــن شــأنها اإلســهام فــي رفــع الوعــي واالســتمرار الحضــاري للشــعوب العربيــة، 

جــاءت فكــرة تأســيس مركــز الفكــر االســتراتيجي للدراســات؛ وهــو عبــارة عــن مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر 

ربحيــة، ُتِعــدُّ الدراســات واألبحــاث العلميــة المتعلقــة بالمنطقــة العربيــة وفــق معاييــر ومنهجيــات عالميــة، 

إضافــة إلــى تقديــم استشــاراٍت واســتطالعاِت رأي فــي عــدة مجــاالت وفــق رؤيتــه.

ويحــرص المركــز فــي أبحاثــه- باإلضافــة إلــى المهنيــة- علــى أن تكــون شــاملة لمراحــل الحــدث )أو الظاهــرة(، 

ودراســة بواعثهــا التاريخيــة، وتوصيــف واقعهــا؛ للوصــول إلــى إدراك شــامل لمآالتهــا المســتقبلية.

وقــد أظهــر المركــز خــالل األعــوام الماضيــة تميــزًا بــارزًا فــي مجــال االستشــراف، مــا يعنــي بالضــرورة أن 

المدخــالت التحليليــة كانــت دقيقــة، وهــو مــا شــجع علــى انتشــار أعمــال المركــز وتداولهــا بيــن النخــب العربيــة 

وصنــاع القــرار، فضــالً عــن وســائل اإلعــالم بشــقيها الفضائــي والعنكبوتــي. 

الفكرة والتعريف
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تنطلــق رؤيــة المركــز مــن استشــعار القائميــن عليــه بأهميــة الوعــي الفكري ودوره فــي صناعة األمــم والحضارات، 

لــذا كانــت رؤيتــه تتمثــل فــي: »رفــع مســتوى الوعــي الفكــري فــي المجتمعــات العربية«. 

رؤيـــة المركـــــــــز
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ً
 ودوليا

ً
قياس الرأي العام إقليميا
تجاه قضايا محددة

أهداف المركــــــز

مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من 
خالل إعداد األبحاث، وتقديم االستشارات

اإلسهام في نشر الوعي الثقافي

التأصيل العلمي  للقضايا السياسية 
المستجدة.
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بالرغــم مــن العــبء الثقيــل الــذي تشــكله أهــداف 

المركــز ، الســيما المتعلقــة برفــع  الوعي الفكري 

األخــرى،   التحديــات  إلــى  باإلضافــة  والحضــاري 

الوســائل  مــن  مجموعــة   المركــز  حــدد  فقــد 

المأمولــة،  بالنســبة  تحقيقهــا  علــى  القــادرة 

ومنهــا:

واالستشــارات 	  واألبحــاث  بالدراســات  االعتنــاء 

والتقاريــر بمــا يتناســب مــع رؤيــة المركــز.

التواصل والتنســيق مع المراكز والمؤسســات 	 

البحثيــة العربية والعالمية. 

بمــا 	  الفكريــة  األطيــاف  بقضايــا  االهتمــام   

الســلمي،  التعايــش  لضروريــات  يؤصــل 

الفاعلــة. والمشــاركة 

الفكريــة 	  والنــدوات  المؤتمــرات  إقامــة 

النقــاش. وحلقــات 

رعاية الشباب الباحثين المتميزين.	 

وسائل المركز
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مجاالت العمل

تتنوع مجاالت العمل في المركز بتعدد أهدافــــه وأقســـــامه، وبتنوع أنشطتــه وبرامجه ومجاالته، وفق ما يـأتي:

ُيعــد المركــز الدراســات واألبحــاث 

فــي  العلميــة  المنهجيــة  وفــق 

مجــاالت تخصــص المركــز، وهــي :

الدراسات السياسية.	 

فــي 	  المتخصصــة  الدراســات 

الفكريــة. واألطيــاف  التيــارات 

الحضاريــة 	  الدراســات 

. يــة لتنمو ا و

دراسات الفكر اإلسالمي.	 

يســعى المركــز لتقديم االستشــارات 

اختصــاص  مجــاالت  فــي  والحلــول 

للجهــات  واهتماماتــه،  المركــز 

خــالل  مــن  واألهليــة؛  الرســمية 

قيــاس الــرأي العــام تجــاه القضايــا 

السياســية  واألحــداث  الفكريــة 

واالجتماعيــة، والشــؤون الثقافيــة، 

بالتعــاون مــع فريــق علمــي ُمــدرَّب 

. متخصــص و

نشــر  فــي  المركــز  يســهم 

الدراســات واألبحــاث مــن خــالل 

النشــر. وســائل 

االستشارات وقياس الرأي النشـــــــــــراألبحاث والدراسات
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الحيادية والموضوعية واتباع المنهجية واألمانة العلمية. 	 

اعتماد الوضوح والشفافية وحسن النوايا في التعامل.	 

التواصل، واعتماد مبدأ الحوار.	 

السعي للتميز من خالل المهنية العالية في األداء، والحرص على اإلبداع والتجديد.	 

التدرج في التوسع بمجاالت عمل المركز وأنشطته، والحرص على التخصص.	 

قيــــم المركز



يعمــل المركــز الفكــر االســتراتيجي للدراســات مــن 

خــالل خطــوط مختلفــة هــي:

الدراسات.

األبحاث.	 

أوراق سياسية.	 

تقدير الموقف.	 

الموقع اإللكتروني.	 

السوشيال ميديا.	 

المشاركة في المعارض.	 

النشر والتوزيع.	 

الشراكات ومذكرات التفاهم. 	 

العضويات في المنظمات العالمية.	 

التقييم والتدريب.	 

خطوط العمل



الهيكل اإلداري

وحدة الدراسات
 واألبحاث

المساعد اإلداري

المدير 
التنفيذي

وحدة الرصد
 والتحليل

وحدة 
العالقات العامةالترجمــــــــــة

الشبكات االجتماعيةالموقع اإللكتروني

النشر والتوزيعاإلدارة اإللكترونية

مدير 
المركز

الهيئة االستشاريةالشؤون المالية



اإلصـــــــــدارات
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:األعمال واإلنجازات
ً
ثانيا



اختيــرت   ،2018 عــام  خــالل  والدراســات  األبحــاث  مــن  العديــد  للدراســات  االســتراتيجي  الفكــر  مركــز  أصــدر 

موضوعاتهــا بعنايــة بالغــة؛ حرصــًا علــى تقديــم القيمــة المضافــة، وتلبيــة احتيــاج معرفي-علمــي فــي تلــك 

المجــاالت الشــائكة ، ونظــرًا لذلــك فقــد واجــه الفريــق البحثــي كثيــرًا مــن الصعوبــات خــالل مرحلــة البحــث، 

لكنهــا- وبشــهادة لجــان التحكيــم العلمــي- قدمــت إضافــات نوعيــة، ورفــدت المكتبــة العربيــة بمــواد جديــدة 

فــي موضوعاتهــا ودقيقــة فــي منهجيتهــا، وقــد ثبــت ذلــك مــن خــالل ازديــاد الطلــب علــى إصــدارات المركــز، 

وتفاعــل زوار معــارض الكتــب التــي شــارك فيهــا المركــز خــالل عــام 2018 مــع جنــاح المركــز، وهــي: 

اإلصـــــــــدارات
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األذرع المسلحة اإليرانية في المنطقة العربية

تتنــاول الدارســة أهــم المليشــيات الشــيعية اإليرانيــة 

بهــا،  معّرفــة  العربــي،  الفضــاء  فــي  تتحــرك  التــي 

وبنشــأتها، ومراحــل تطورهــا، ومنطلقتهــا العقديــة 

وامكاناتهــا  التنظيميــة،  وهيكلتهــا  والفكريــة، 

العســكرية، ومصــادر تســليحها الداخليــة والخارجيــة 

ــرز المعــارك  ــة، ويعــرج أيضــا علــى أب ــدا اإليراني وتحدي

المســلحة،  التنظيمــات  هــذه  خاضتهــا  التــي 

وانعكاســاتها علــى دولهــا سياســيا ومجتمعيــا، ومــا 

يتوجــب علــى الحكومــات حيالهــا الحتــواء مخاطرهــا، 

والحــد مــن انــزالق غيرهــا مــن الحــركات الشــيعية نحــو 

اإليرانــي. والتوظيــف  العنــف 
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السعودية وتركيا .. تحديات الماضي وفرص المستقبل 

والتركيــة  الســعودية  الخارجيــة  السياســة  الدراســة  تتنــاول 

مــن حيــث المنطلقــات واألهــداف، وتناقــش طبيعــة العالقــات 

السياســية  واألبعــاد  تغيرهــا،  ومراحــل  التركيــة،  الســعودية 

بيــن  الثنائيــة  للعالقــات  واألمنيــة  والثقافيــة  واالقتصاديــة 

العالقــة  فــي  المؤثــرة  الملفــات  أهــم  وتتنــاول  البلديــن، 

بيــن البلديــن؛ مثــل العالقــة مــع الشــرق األوســط والواليــات 

ــا، والموقــف مــن الربيــع  المتحــدة األمريكيــة وإيــران وإفريقي

الفلســطينية.. والقضيــة  العربــي 
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تتنــاول الدارســة أهــم المليشــيات الشــيعية اإليرانيــة 

بهــا،  معّرفــة  العربــي،  الفضــاء  فــي  تتحــرك  التــي 

وبنشــأتها، ومراحــل تطورهــا، ومنطلقتهــا العقديــة 

وامكاناتهــا  التنظيميــة،  وهيكلتهــا  والفكريــة، 

العســكرية، ومصــادر تســليحها الداخليــة والخارجيــة 

ــرز المعــارك  ــة، ويعــرج أيضــا علــى أب ــدا اإليراني وتحدي

المســلحة،  التنظيمــات  هــذه  خاضتهــا  التــي 

وانعكاســاتها علــى دولهــا سياســيا ومجتمعيــا، ومــا 

يتوجــب علــى الحكومــات حيالهــا الحتــواء مخاطرهــا، 

والحــد مــن انــزالق غيرهــا مــن الحــركات الشــيعية نحــو 

اإليرانــي. والتوظيــف  العنــف 

الديمغرافية السعودية 
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دليل الباحث السياسي 
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النفوذ اإليراني في اليمن .. والفرص الموهوبة

تبحــث الدراســة منطلقــات النفــوذ اإليرانــي فــي اليمــن، 

وأهدافــه،  وأدواتــه  باســتراتيجياته  التعريــف  خــالل  مــن 

وكذلــك  إطــاره،  فــي  تخلــق  الــذي  العــام  والســياق 

مــن  وُيترجــم  يعتمدهــا  التــي  واآلليــات  السياســات 

خاللهــا، وعــرض أهــم محــددات السياســة اإليرانيــة فــي 

اليمــن، واستشــراف مآالتهــا المســتقبلية. وتســتمد هــذه 

ــران  ــدور الــذي باتــت إي الدراســة أهميتهــا مــن أهميــة ال

تمارســه فــي المنطقــة، وارتباطــه بالتنافــس الحــاد مــع 

عــدد مــن القــوى الدوليــة واإلقليميــة، وفــي مقدمتهــا 

التركيــة. والجمهوريــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
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الدبلوماسية الكويتية .. المقومات واألدوار

ومحدداتهــا،  الخارجيــة  الكويــت  دولــة  سياســة  الدراســة  تناولــت 

مبينــة المؤسســات المســاهمة فــي صناعتهــا، والعوامل الداخلية 

والخارجيــة المؤثــرة فيهــا، وكيــف تتعامــل مــع الملفــات المتشــابكة 

فــي أجنــدة الــدول اإلقليميــة والدوليــة. وركــزت الدراســة علــى 

مجــال الدبلوماســية الكويتيــة التــي توصــف بدبلوماســية الوفــاق 

والتوســط، باســتعراض مقوماتهــا المتعــددة وأدوارهــا المتنوعــة 

خــالل المرحلــة الماضيــة. واختتمــت الدراســة باســتنتاجات وتوصيــات، 

بهــدف تعزيــز دور الكويــت المســتقبلي.
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مأزق االنتقال السياسي في ليبيا 

تســعى هــذه الدراســة السياســية إلــى تقديــم قــراءة 

 لحالــة الصــراع فــي األزمــة الليبيــة، 
ً
 وشــموال

ً
أكثــر عمقــا

منــذ انــدالع ثــورة فبرايــر 2011، مــن خــالل تحليــل النزاعــات 

المســلحة الناشــئة التــي حّولــت الثــورة الليبيــة إلــى حــرب 

أهليــة، وإلــى مخبــر بالوكالــة تتنــازع فــي نطاقــه القــوى 

الليبيــة  الثــورة  تأثــر  كذلــك  الدراســة  وتتنــاول  الدوليــة. 

مختلــف  بيــن  المتغّيــرة  والتحالفــات  الصــراع  بمســارات 

، وتأثرهــا كذلــك باالختــراق 
ً
الفاعليــن السياســيين محليــا

الدبلوماســي والدعــم المالــي واللوجيســتي األجنبــي 

المتنازعــة.  السياســية  والقــوى  المســلحة  للجماعــات 

منطلــق  مــن  الليبيــة  لألزمــة  كذلــك  الدراســة  وتتعــرض 

األمنيــة.  وتداعياتهــا  خلفياتهــا 
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االستثناء المغربي | بحث في خصوصية التحول الديمقراطي في المغرب

البراغماتــي للمؤسســة  التفاعــل  الدراســة أشــكال  تناقــش هــذه 

الملكيــة المغربيــة وباقــي الفاعليــن السياســيين مــع المتغيــرات 

الوطنيــة واإلقليميــة فــي ســنوات مــا بعــد 2011، وتتطــرق إلــى 

 
ً
مرتكــزات تجربــة الحكــم )التشــاركي( فــي النمــوذج المغربــي مــرورا

الدينيــة  المرجعيــة  والتنميــة( ذي  العدالــة  )حــزب  حكــم  بمرحلــة 

المعتدلــة. وتناقــش إشــكالية عــدم نضــج الفاعليــن السياســيين، 

ازديــاد  إلــى جانــب  المرحلــة،  اســتعدادهم الســتحقاقات  وضعــف 

 ،
ً
ودوليــا  

ً
محليــا الســادس(،  )محمــد  للملــك  القياديــة  الكاريزمــا 

 فــي المشــهد السياســي، ومــا 
ً
 ورمزيــا

ً
وقــوة حضــوره دســتوريا

يعيشــه المغــرب مــن تحــّول ديمقراطــي بهــدوء كإصالحــات نــادى 

بهــا الشــارع ودفعــت إليهــا المؤسســة الملكيــة اســتجابة لموجــة 

ثــورات مــا يعــرف بالربيــع العربــي.
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صراع النفوذ في شرق إفريقيا 

تعــرض هــذه الدراســة المالمــح الكبــرى لمنطقــة شــرق 

مــن  المنطقــة  لتلــك  االســتراتيجية  واألهميــة  إفريقيــا، 

الناحيــة التاريخيــة، والعمــق التاريخــي للحضــور العربــي 

االســتعماري  المخــزون  وتأثيــر  فيهــا،  اإلســالمي 

رصــدت  وقــد  أفريقيــا.  شــرق  دول  فــي  األوروبــي 

اســتراتيجيات تموقــع أبــرز القــوى اإلقليميــة والدوليــة 

ثــم  النفــوذ،  علــى  الصــراع  ديناميــات  وأبــرز  بالمنطقــة، 

اختتمــت بتحليــل واستشــراف الترابــط االســتراتيجي بيــن 

إفريقيــا.  شــرق  ودول  العربــي  الخليــج  منطقــة 



29  السياسات الضريبية الجديدة في السعودية | الدوافع واالنعكاسات

االقتصاديــة  الجوانــب  الدراســة  هــذه  تناقــش 

واالجتماعيــة الناتجــة عن انتهاج سياســة التطبيقات 

العربيــة  المملكــة  فــي  الجديــدة  الضريبيــة 

الضريبيــة  السياســات  تأثيــر  وترصــد  الســعودية، 

ــر النســبي للدعــم فــي المواطــن  الجديــدة والتحري

اإلنفــاق،  أهمهــا  أمــور،  عــدة  ضمــن  الســعودي 

السياســات  فــرض  مــن  المحتمــل  التأثيــر  وتناقــش 

األجانــب. العمــال  علــى  الجديــدة  الضريبيــة 
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تتنــاول الدراســة قضيــة مركزيــة يمكــن اختزالهــا فــي تفكيك 

المجتمــع  تجــاه  الغربــي  العــام  الــرأي  ــالت 
ّ
تمث وتحليــل 

الســعودي. وتســعى لتقديــم مختلف المرجعيــات الثقافية 

 وبعمــق فــي إنتــاج أفــكار نمطيــة عــن 
ً
التــي أثــرت تاريخيــا

مــن جهــة  الغربيــة  الذهنيــات  فــي  الســعودي  المجتمــع 

أولــى، واســتعراض حالــة التناقــض لــدى صنــاع الــرأي العــام 

الغربــي بمراوحتهــم بيــن خطــاب الفانتازيــا االستشــراقية 

والنفعيــة البراغماتيــة تجــاه الثقــل االســتراتيجي للمملكــة 

أخــرى. وبنــاء علــى ذلــك  الســعودية، مــن جهــة  العربيــة 

أولهــا  كبــرى،  محــاور  ثالثــة  علــى  الدراســة  توزعــت  فقــد 

الثقــل االســتراتيجي للمملكــة الســعودية، وثانيهــا التقابــل 

بيــن اإلســالم والغــرب وتأثيــره فــي الذهنيــات الغربيــة، أمــا 

ثالثهــا فــكان التركيــز علــى التمثــالت الغربيــة للســعودية 

بتحليــل عينــات مــن الخطــاب الثقافــي األمريكــي واأللمانــي 

واإلســباني. 
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حركة النهضة إشكاليات السلطة والحكم بعد الثورة التونسية 

الداخليــة  والعوامــل  الظــروف  الدراســة  هــذه  تناقــش 

والخارجيــة التــي أســهمت فــي نشــوء )حركــة النهضــة( 

وخطابهــا  ومشــروعها  أفكارهــا،  وتطــور  تونــس،  فــي 

التعريــف  إلــى  كذلــك  الدراســة  وترمــي  السياســي. 

بأبــرز مؤسســيها، وعالقــة الحركــة باألنظمــة التونســية 

المختلفــة التــي تعاقبــت علــى حكــم تونــس؛ مــن بورقيبــة 

الثــورة.  بــن علــي حتــى مــا بعــد  العابديــن  بزيــن   
ً
مــرورا

 دور حركــة النهضــة فــي دعــم 
ً
وتناقــش الدراســة أيضــا

عمليــة التحــول الديمقراطــي فــي تونــس بعــد الثــورة، 

والتحديــات التــي واجهــت الحركــة أثنــاء وجودهــا فــي 

 نقــاط قــوة وضعــف الحركــة، 
ً
الســلطة، لتســتعرض أخيــرا

الثــورة  تلــت  التــي  األخيــرة  المرحلــة  فــي  بالخصــوص 

التونســية.
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تنطلــق الدراســة مــن ســيناريو محتمــل لعــزل الرئيــس ترامــب 

فــي القوانيــن الدســتورية الحاكمــة لخيــار التنحيــة، وأشــكال 

التفاعــل بيــن إدارة البيــت األبيــض والكونغــرس كمــا حصلــت 

 مــع عــّدة رؤســاء آخريــن. وتركــز الدراســة علــى إعــادة 
ً
تاريخيــا

التنحيــة فــي ظــّل  اســتقراء األبعــاد السياســية لســيناريو 

حــّدة االســتقطاب بيــن المعارضيــن والمســاندين لسياســات 

الرئيس ترامب، باإلضافة إلى المتغّيرات الداخلية والدولية 

التــي مــن شــأنها تحديــد شــكل التحالفــات داخــل الكونغــرس 

األمريكــي المعنــّي باتخــاذ قــرارات التنحيــة، ومــن ثــم تقــدم 

الدراســة قــراءة أكاديميــة لجميــع ســيناريوهات العــزل التــي 

حصلــت فــي التاريــخ السياســي المعاصــر للواليــات المتحــدة 

العامــة  المؤاخــذات  تحديــد  إلــى  باإلضافــة  األمريكيــة، 

التــي تحيــط بــإدارة ترامــب، واســتقراء عميــق لــردود الفعــل 

المســاندة والمناهضــة لعزلــه. 
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ــات المشــهد السياســي الماليــزي  ــاول الدراســة دينامي تتن

وفــق مــا تشــكل عليــه فــي خضــم االنتخابــات التشــريعية 

جريــت بتاريــخ 9 مايو/أيــار 2018، التــي 
ُ
الرابعــة عشــرة التــي أ

بصفتــه  محمــد  مهاتيــر  لعــودة   
ً
مجــددا المجــال  مّهــدت 

قــوة فارقــة ومحــددة للمــزاج العــام للســلوك االنتخابــي. 

لذلــك تتعــرض هــذه الدراســة للمقاربــات الكبــرى للحكــم كمــا 

ماليزيــا  فــي  الحزبيــة  القيــادات  مختلــف   
ً
تاريخيــا لهــا 

ّ
تتمث

إلــى  تســعى  ثــم  ومــن  الماضيــة.  العقــود  مــدى  علــى 

دراســة أبــرز األحــزاب والتيارات السياســية الفاعلــة والمؤثرة 

فــي المشــهد السياســي الماليــزي مــا بعــد انتخابــات 2018، 

بتقييــم تاريخــي ألبــرز قياداتهــا وتوجهاتهــم، إلــى جانــب 

رصــد أهــم نقــاط القــوة والضعــف لديهــا. 



برنامج االبتعاث في السعودية34

 التأثيرات الثقافية والعلمية على المجتمع السعودي

برنامــج  وتاريــخ  وضــع  لمناقشــة  الدراســة  هــذه  تســعى 

وتداعيــات  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  فــي  االبتعــاث 

المســتوى  علــى  البرنامــج  هــذا  أحدثــه  الــذي  التأثيــر 

االجتماعــي والثقافــي نتيجــة لســفر المبتعثيــن إلــى الخارج، 

واحتكاكهــم بواقــع أكاديمــي وثقافــي واجتماعــي مغايــر 

الســعودية. والبيئــة  للواقــع   
ً
تمامــا

وترمــي هــذه الدراســة للكشــف عــن حجــم المــوارد البشــرية 

المــوارد  حجــم  االبتعــاث، وكذلــك  برنامــج  فــي  المنخرطــة 

الماليــة المخصصــة لــه، متناولــة بالتحليــل التأثيــرات والتحول 

والبيئــة  العمــل  ســوق  علــى  والمنعكــس  المصاحــب 

ــل المبتعثيــن  ــات التــي تقاب ــة، كمــا تناقــش العقب األكاديمي

العالقــات  مخرجــات  فــي  مهمــة  بوابــة  ولكونــه  للخــارج. 

العالقــات  أبعــاد  الدراســة  ســتتناول  الخارجيــة  الســعودية 

الســعودية الخارجيــة مــع أبــرز دول االبتعــاث، وتأثيرهــا فــي 

ســير البرنامــج.
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اســتطاع فريــق مركــز الفكــر االســتراتيجي للدراســات تنفيــذ مــا ُطــرح فــي الخطــة مــن أوراق سياســية بدايــة 

عــام 2018، وهــي أوراق بحثيــة متوســطة الحجــم، تبحــث موضوعــًا مــن الموضوعــات، أو قضيــة معينــة، بصــورة 

علميــة رصينــة، تشــكل مســاهمة جديــدة وفريــدة فــي المجــال المعرفــي الــذي تبحثــه، وتشــتمل علــى رصــد 

وتحليــل واستشــراف، وتختتــم بكتابــة أهــم التوصيــات. وقــد أصــدر المركــز خــالل عــام 2018 )12( اثنتــا عشــرة 

ورقــة سياســية تناولــت الموضوعــات التاليــة:

األوراق السياسية
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صراع النفوذ في شرق إفريقيا

الدبلوماسية الكويتية .. المقومات واألدوار

السياسات الضريبية الجديدة في السعودية .. الدوافع واالنعكاسات

النفوذ اإليراني في اليمن .. والفرص الموهوبة

األبعاد السياسية والقانونية لعزل ترامب

حركة النهضة .. إشكاليات السلطة والحكم بعد الثورة التونسية

التجربة البرلمانية الكويتية

برنامج االبتعاث في السعودية: التأثيرات الثقافية والعلمية على المجتمع السعودي

عودة المهاتيرية: األحزاب والتيارات السياسية في ماليزيا بعد انتخابات 2018

حكم الشيعة في العراق

األحزاب التركية 2018-2002

الصومال بين الواقع والطموح

العنــــــــوان
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تقديـــــر موقف

حــرص المركــز مــن خــالل أوراق )تقديــر الموقــف( علــى التعاطــي مــع الملفــات واألحــداث المتســارعة فــي 

المنطقــة العربيــة ومحيطهــا بديناميكيــة تواكــب ســرعة وحجــم التحــوالت الجيوسياســية والتدافــع أو الصراعات 

الداخليــة. ويعتبــر تقديــر الموقــف ورقــة بحثيــة تتنــاول حدثــًا طارئــًا أو ظاهــرة مســتجدة، مــن خــالل رصــد فواعلها، 

وتحليــل دوافعهــا، واستشــراف مآالتهــا. وقــد أصــدر المركــز خــالل عــام 2018 أربعــة وعشــرين )24) تقديــر موقــف، 

بمعــدل اثنيــن فــي كل شــهر.
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تاريخ النشرالعنــــــــــــــــــــوان

05 /1 2018/0االحتجاجات في إيران | األسباب والمآالت

31 /01 /2018االنتخابات الرئاسية المصرية .. السيناريوهات والتداعيات

12 /02 /2018سياقات الدور السعودي في أحداث عدن األخيرة

21 /2 2018/0التصــعـيـد في ســوريـــا | الـدوافع والسيناريوهـات

20 /03 /2018خلفيات إقالة تيلرسون وتداعياتها على السياسة الخارجية األمريكية

22 /03 /2018مراوحة الصراع في اليمن واحتمالية التدخل الروسي

13 /4 2018/0التدخل العسكري التركي شمال سوريا | دوافع الضرورة أم االستراتيجية

08 /05 /2018االنتخابات التركية المزدوجة | حسابات الربح والخسارة

16 /05 /2018حدود التصعيد بين إسرائيل وإيران عقب انسحاب الواليات المتحدة من االتفاق النووي

24 /5 2018/0االنتخابات العراقية | وفرص تشكيل الحكومة

31 /5 2018/0  االنتخابات الماليزية وسيناريوهات المرحلة القادمة

19 /06 /2018خيارات معركة الحديدة ومآالتها بعد مواجهات المطار

تقديرات الموقف خالل العام 2018
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24 /07 /2018مستقبل النفوذ اإلماراتي في اليمن

26 /07 /2018تركيا .. النظام الرئاسي والتوجه الخارجي

01 /08 /2018احتجاجات العراق .. األسباب والمآالت

10 /08 /2018العقوبات األمريكية على تركيا وأثرها على العالقة بين البلدين

13 /08 /2018هجمات الحوثيين في البحر األحمر .. السياقات والتداعيات

21 /08 /2018غزة | إمكانية الهدنة الطويلة في ظل التصعيد المتقطع

03 /09 /2018ترامب | بين العزل والبقاء

24 /09 /2018اتفاقية سوتشي .. المكاسب والتحديات

18 /10 /2018تعز .. ديناميات األحداث ومستقبل المدينة

24 /10 /2018مستقبل العالقة بين واشنطن وأنقرة بعد إطالق القس األمريكي



ليبيا 
تركيا
مصر

فلسطين
سوريا

السعودية 
العـــــــراق

اليمن
قطر

اإلمارات

إيران
روسيا

الروهينغا
أمريكا

جغرافية القضايا التي تناولها المركز لعام 2018
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ــم موقــع المركــز بمــا يتناســب مــع توســع عمــل المركــز ويتماشــى مــع المواصفــات الحديثــة للمواقــع؛ مــن  ُصمِّ

حيــث ســرعة التصفــح، ورفــع مســتوى الحمايــة واألمــان، واالســتجابة الســريعة للتصفــح، والتحديثــات المتعلقــة 

بالتطويــر التكنولوجــي.

وقــد شــهد الموقــع زيــادة فــي نســبة الزيــارات تقــدر بـــ200% مقارنــة بالعــام الماضــي، وتقــدم المركــز علــى 

مســتوى محــركات البحــث، إذ يظهــر فــي الصفحــة األولــى لمحــرك البحــث جوجــل مــن خــالل أكثــر مــن 60 كلمــة 

مفتاحيــة.

البحثيــة الخاصــة  لــزواره االطــالع علــى آخــر أخبــار المركــز ونشــاطاته وإصداراتــه، واألعمــال  ويتيــح الموقــع 

بالمركــز؛ كاألبحــاث واألوراق السياســية وتقديــر الموقــف. ويعــد موقــع المركــز مــن أغنــى مواقــع مراكز األبحاث 

ــزواره إمكانيــة التحميــل المجانــي لألبحــاث واألوراق السياســية وتقديــرات الموقــف؛ حرصــًا  العربيــة، ويوفــر ل

علــى توســيع دائــرة المســتفيدين.

الموقع األلكتروني
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ــر وفيســبوك، تهتمــان بنشــر إصــدارات المركــز  ــان علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي؛ فــي تويت للمركــز صفحت

للمتابعيــن والمهتميــن فــي تلــك الشــبكات، والتواصــل مــع متابعــي المركــز بشــكل يومــي؛ مــن خــالل التغريــدات 

التــي تتــراوح مــا بيــن 20 – 30 تغريــدة يوميــًا، واإلجابــة عــن تســاؤالت المتابعيــن واستفســاراتهم.

وقــد حققــت صفحــات المركــز فــي وســائل التواصــل االجتماعــي تقدمــًا ملموســًا؛ إذ ارتفــع عــدد المتابعيــن فــي 

فيســبوك مــن 120 ألــف متابــع نهايــة عــام 2017 إلــى أكثــر مــن 250 ألــف متابــع، وارتفعــت نســبة المتابعيــن علــى 

صفحــة تويتــر مــن 28 ألــف متابــع إلــى 42 ألفــًا.

صفحات التواصل االجتماعي 
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 شــارك مركــز الفكــر االســتراتيجي 

فــي   2018 عــام  خــالل  للدراســات 

العديــد مــن المؤتمــرات العلميــة، 

أهمهــا:

مؤتمــر بنــاء الســالم واألمــن فــي 

الشــرق األوسط

بالباحــث  ممثَّــالً  المركــز،  شــارك 

فــي  اللــه،  جــار  عاتــق  األســتاذ 

واألمــن  الســالم  بنــاء  )مؤتمــر 

الــذي  األوســط(،  الشــرق  فــي 

واســتمر  إســطنبول  فــي  أقيــم 

17-18 مــن شــهر  يوميــن، بتاريــخ 

أبريل/نيســان. وقــد عــرض األســتاذ 

عاتــق جــار اللــه فــي اليــوم األول 

ورقتــه التــي كانــت بعنــوان: )فــرص 

اليمــن(. فــي  الســالم  وتحديــات 

فــي  األبحــاث  مراكــز  مؤتمــر 

الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا 

فــي إطــار برنامــج مراكــز األبحــاث 

المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات 

بنســلفانيا  لجامعــة  التابــع 

المركــز،  مديــر  شــارك  األمريكيــة، 

الحبيشــي،  الكريــم  عبــد  األســتاذ 

لمراكــز  الســنوي  المؤتمــر  فــي 

المشاركة في المؤتمرات 
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األبحــاث فــي الشــرق األوســط 

الــذي  إفريقيــا،  وشــمال 

ــة الحمامــات  أقيــم فــي مدين

أكتوبــر/  5  -3 بيــن  بتونــس، 

تشــرين األول 2018، بمشــاركة 

ــكا  ــا وأمري 44 مركــزًا مــن أوروب
األوســط. والشــرق 

الخليجــي  التركــي  المنتــدى 

للدفــاع واألمــن 2018 )مؤتمــر 

إســطنبول األمنــي 2018(

ــالً بالباحــث  شــارك المركــز، ممثَّ

فــي  الصفــاري،  مطهــر 

مؤتمــر )أمــن تركيــا والخليــج(، 

مدينــة  فــي  أقيــم  الــذي 

إســطنبول بيــن 7-9 نوفمبــر/

2018. وقــدم  الثانــي  تشــرين 

المؤتمــر ورقــة  الباحــث فــي 

بعنــوان )مســتقبل أمــن الخليج 

وإيــران(.
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الدوليــة  الكتــاب  معــارض  فــي  المشــاركة  علــى  للدراســات  االســتراتيجي  الفكــر  مركــز  يحــرص 

للمســاهمة فــي نشــر الوعــي فــي المجتمعــات العربيــة، التــي تمثــل رؤيــة المركــز، والتواصــل 

مــع جمهــوره فــي مختلــف الــدول بصــورة مباشــرة. وقــد شــارك المركــز خــالل عــام 2018 فــي 

تســعة معــارض دوليــة هــي:

المشاركة في معارض الكتاب
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تاريخ االنتهاءتاريخ البدءالمعرض
2018/01/272018/02/10القاهرة – مصر

2018/02/212018/03/04مسقط -سلطنة عمان

2018/03/092018/03/18معرض إسطنبول العربي

2018/09/092018/09/21معرض إسطنبول تركي عربي

2018/10/102018/10/20معرض أربيل للكتاب

2018/10/312018/11/10الشارقة -اإلمارات العربية

2018/10/102018/11/14معرض الكويت 

2018/11/282018/12/08معرض الدوحة 
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شــهد هــذا العــام توســعًا علــى مســتوى نقــاط البيــع والتوزيــع لمنتجــات المركــز، فخــالل هــذا العــام اســُتحدثت 

)23( نقطــة بيــع موزعــة علــى )12( دولــة، وهــي كالتالــي:

االنتشار ونقاط التوزيع 
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البريد اإللكترونيالهاتفالوكيلالبلد

السعودية

00966502177294daralmimna@gmail.comمكتبة الميمنةالمدينة المنورة

00966556386231alasadi2000@hotmail.comالمكتبة األسديةمكة المكرمة

الرياض

00966562336631dar-atlas@hotmail.comدار األطلس الخضراء

00966567333417d.alhijaz@gmail.comمكتبة دار الحجاز

00966505422022المكتبة التراثية

00966504395716مكتبة محمد األمين الشنقيطيجدة
00966126894558Khaled_hyje@hotmail.com

0096522256147آفاق للنشر والتوزيعالكويت
0096560494678sales@aafaq.com.kw

00971507487480info@eppdco.comشركة اإلمارات للنشراإلمارات
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البريد اإللكترونيالهاتفالوكيلالبلد

قطر
0097444440459 دار الثقافة

0097430033362Thaqafa2014@gmail.com

0097431422201Kalemat2022@gmail.comمكتبة كلمات

0096824591646alghshamoman@gmail.comدار بيت الغشامسلطنة عمان

00201112221521 دار الكلمةمصر
00201061302552daralkalema_pdp@hotmail.com

009611552847info@daralmahaja.comمكتبة المحجة البيضاءلبنان  )بيروت(

00212661202856مكتبة دار األمانالمغرب
00212537263787

ahmed.essayegh@gmail.com
libdarelamane@yahoo.fr
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البريد اإللكترونيالهاتفالوكيلالبلد

تركيا  )إسطنبول(

00902122965015مكتبة توتيل / منطقة تقسيم
00905378681259muhammed.madani@totilpublication.com

دار األصول العلمية  
منطقة الللي

00905384231680
00905378167783info@dar-alusool.com

00905356502249Beyruti.kitab@gamil.comدار البيروتي / منطقة الاللي

00902125310185info@Pagesbookstorecafe.comمكتبة صفحات / منطقة الفاتح

90212522227600مكتبة الشامي
00905557016602mavlutceylan@gmail.com

00966112172704http://warqat.comموقع ورقاتمواقع ٕالكترونية

00966115102772http://jamalon.com     موقع جملون

009647504662863مكتبة دار التفسير للنشر والتوزيعالعراق )أربيل(
009647504605122tafseeroffice@yahoo.com

00989121792343مكتبة ٔاوزٕايران

دار كنوز المعرفة االردن



سلطنة عمان

قطر

السعودية

خارطــــــة نقــــــاط البيع





وفــي مســعى لالســتفادة مــن تجــارب مراكــز األبحــاث 

ذات األهــداف المتســقة مــع أهــداف المركــز ، وتبــادل 

الخبــرات، وتعزيــز حضــور المركــز فــي بيئــة األبحــاث 

مذكــرات  خمــس  المركــز  ــع  وقَّ والعالميــة،  العربيــة 

تفاهــم مــع مراكــز مــن دول مختلفــة، وهــي:

مركز الدراسات االستراتيجية )األردن(.	 

والدبلوماســية 	  االســتراتيجية  الدراســات  مركــز 

)تونــس(.

مركــز الشــرق األوســط للدراســات االســتراتيجية 	 

ــا(. )تركي

مركز الدراسات اإليرانية )تركيا(.	 

منتدى الفكر العربي ) األردن(.	 

الشراكات ومذكرات التفاهم
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العضــــــــــويات

حصل المركز على عضويات في مؤسسات بحثية عالمية وهي:
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