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تفسيرات متعددة لتصاعد التوتر
ميكــن تفســر تحريــض أذربيجــان عــى إغــاق ممــر التشــن 

ــة: مــن خــال الرجــوع إىل العوامــل التالي

1- التنفيــذ املنقــوص التفــاق وقــف إطــاق النــار: اشــتبكت 
أرمينيــا وأذربيجــان يف أوائــل التســعينيات عندمــا تفــكك 
االتحــاد الســوفييتي، مــن أجــل الســيطرة عــى ناجــورين 
كارابــاخ، وهــي منطقــة ذات أغلبيــة أرمينيــة، يقطنهــا حــوايل 
120 ألــف شــخص، وانفصلــت عــن أذربيجــان، وانتهــى هــذا 
الــراع الــذي أودى بحيــاة 30 ألــف شــخص، بانتصــار األرمــن، 
ــة اندلعــت بــن  ــاً ثاني ــم، غــر أن حرب وســيطرتهم عــى اإلقلي
الطرفــن يف عــام 2020 أودت بحيــاة 6500 شــخص وســمحت 
لباكــو باســتعادة جــزء مــن أراضيهــا املحتلــة، لكــن يف 9 نوفمرب 
ــار  ــاق الن ــف إط ــاق لوق ــزاع إىل اتف ــا الن ــل طرف 2020 توص
بوســاطة مــن موســكو، ونــر قــوات روســية لحفــظ الســام 

ــن. ــن الجانب وفــض االشــتباك ب

ومبوجــب االتفــاق، انســحبت أرمينيا مــن أرايض أذربيجانية 
ــا، فقــد انســحبت مــن منطقــة كالباجــار يف 25  كانــت تحتله
نوفمــرب 2020، ومنطقتــي آغــدام والتشــن يف 20 نوفمــرب، و1 
ــوايل، كــا نــص االتفــاق عــى إنشــاء  ديســمرب 2020 عــى الت
ــا  ــن أرميني ــط ب ــي يرب ــرات ل ــر التشــن بعــرض 5 كيلوم مم
وإقليــم ناجــورين كارابــاخ )أرتســاخ(، وأن تقــوم قــوات حفــظ 

الســام الروســية بحايتــه. 

كــا نــص االتفــاق يف البنــد التاســع منــه عــى عــدم إغــاق 
ــة  ــوم جمهوري ــك أن تق ــة، وكذل ــرق االقتصادي ــرات والط املم
ــق  ــن املناط ــط ب ــذي يرب ــق ال ــن الطري ــان أم ــا بض أرميني
الغربيــة مــن أذربيجــان وإقليــم ناختشــيفان، ممثــاً يف ممــر 
زانجيــزور، غــر أن هــذا الجــزء مــن االتفــاق مل تلتــزم أرمينيــا 

بتنفيــذه. 
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اتهمــت أرمينيــا، فــي 26 ينايــر 2023، أذربيجــان باّتبــاع “سياســة تطهيــر عرقــي”، وإجبــار األرمــن علــى 
مغــادرة منطقــة ناجورنــي كارابــاخ االنفصاليــة، وذلــك فــي إشــارة إلــى قيــام عشــرات مــن النشــطاء البيئييــن 
المدعوميــن مــن الدولــة األذربيجانيــة بإغــاق طريــق ســتيباناكيرت – غوريــس، وهــو الممــر البــري الوحيــد 
الــذي يربــط أرمينيــا بكارابــاخ، والمعــروف بـ”ممــر التشــين”، وذلــك بحجــة أن أرمينيــا تقــوم بعمليــات تعديــن 
غيــر قانونيــة تحــدث أضــرارًا بيئيــة. ورفضــت باكــو االتهامــات، معتبــرة أنهــا “ال أســاس لهــا، وأنهــا زائفــة 

وســخيفة”، كمــا تزعــم أن “أنشــطة المحتجيــن فــي ممــر التشــين ال تعرقــل حركــة المــرور”.

صــراع الممــرات:  هــل يتســبب إغــاق ممــر التشــين فــي تجــدد الحــرب بيــن أرمينيــا وأذربيجــان؟, العــدد 1744، 31 ينايــر 2023، أبوظبــي: 
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمة.
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صراع املمرات:  
هل يتسبب إغالق ممر التشني يف جتدد احلرب بني أرمينيا وأذربيجان؟
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2- الضغــط لفتــح “ممــر زانجيــزور”: يتمثــل الســبب الرئيــي 
وراء إغــاق معــرب التشــن برغبــة باكــو يف الضغــط عــى أرمينيا 
لتنفيــذ البنــد التاســع مــن اتفــاق وقــف إطــاق النــار الــذي تم 
إبرامــه يف نوفمــرب 2020، والــذي مبوجبــه بــات يتوجــب عــى 
أرمينيــا إنشــاء “ممــر زانجيــزور” عــرب أراضيها، لربــط أذربيجان 
بإقليــم ناختشــيفان، الذي يتمتــع بحكم ذايت ويخضع للســيادة 
األذريــة، إذ أن إقليــم ناختشــيفان ليــس متصــاً جغرافيــاً 
بأذربيجــان إال مــن خــال األرايض األرمينيــة، غــر أن فتــح 
مثــل هــذا املمــر، مــن املمكــن أن يــؤدي إىل فصــل إيــران عــن 
أرمينيــا، ولذلــك فشــل يف رؤيــة النــور بســبب معارضــة أرمينيــا 
وإيــران لــه. وبنــاًء عليــه، تهــدف باكــو إىل ربــط فــك حصــار 

ممــر التشــن بفتــح ممــر “زانجيــزور”.

ــا أن الهــدف  ــة ألذربيجــان: تدعــي أرميني 3- اتهامــات أرميني
الرئيــي مــن وراء إقــدام أذربيجــان عــى إغــاق معــرب 
“التشــن” هــو رغبتهــا يف الحصــول عــى تنــازالت إضافيــة مــن 
ــل  ــة. وتتمث ــل األزم ــات لح ــا املفاوض ــال دخوله ــان ح يريف
هــذه التنــازالت يف اســتحداث نقطــة تفتيــش جمركيــة تراقــب 
البضائــع واملــواد التــي متــر مــن كارابــاخ إىل أرمينيــا، بجانــب 
إنهــاء “اســتغال املــوارد الطبيعيــة” مــن قبــل أرمــن كارابــاخ 
ــية،  ــام الروس ــظ الس ــاً إلدارة حف ــة حالي ــق الخاضع يف املناط
ــة  ــان املنطق ــان لحرم ــب أذربيج ــن جان ــة م ــك يف محاول وذل
مــن االســتثارات والتنميــة، ومــن ثــم تفريــغ ســكان كارابــاخ 
مــن األرمــن، وأخــراً، طــرد الجاعــات املســلحة األرمينيــة مــن 
ــن  ــي م ــش األرمن ــن انســحاب الجي ــاخ. فعــى الرغــم م كاراب
ــب  ــرب 2020، تطال ــايث نوفم ــان الث ــع البي ــد توقي ــة بع املنطق
باكــو بحــل جيــش دفــاع كارابــاخ، والــذي يوفــر الحايــة 

ــتقبل. ــل أذري يف املس ــام أي توغ ــم أم لإلقلي

التصعيد األرميني ضد روسيا
ــى  ــط ع ــوات للضغ ــن الخط ــدد م ــي ع ــا بتبن ــت أرميني قام
حليفتهــا روســيا بســبب مواقفهــا التــي تعتربهــا منحــازة 

ألذربيجــان، وذلــك عــى النحــو التــايل:  

1- تدويــل أرمينيــا الــراع: بــادرت أرمينيــا لاســتنجاد بالقــوى 
الدوليــة، إذ قدمــت شــكوى إىل مجلــس األمــن الــدويل، تُعــرب 
فيهــا عــن قلقهــا مــن محــاوالت التضييــق عــى ســكان كاراباخ، 
واكتفــى مروســاف جينــكا، مســاعد األمــن العــام لألمــم 
املتحــدة املســؤول عــن أوروبــا وآســيا الوســطى وأمريــكا، 
فقــط بالتحذيــر مــن احتــال اســتئناف الــراع املســلح بــن 
أرمينيــا وأذربيجــان، وإمكانيــة وقــوع خســائر كبــرة يف صفوف 

املدنيــن.

ويعــول رئيــس وزراء أرمينيــا، نيكــول باشــينيان، عــى 

ــا  ــدة وفرنس ــات املتح ــل الوالي ــة، مث ــدول الغربي ــاعدة ال مس
ــا جــاء عــى  ــاده، غــر أن واشــنطن اكتفــت، ك وغرهــا لب
لســان مندوبهــا الدائــم يف األمــم املتحــدة، روبــرت وود، 
باإلعــراب عــن “قلقها العميــق” إزاء اســتمرار الحواجــز املُعيقة 
الســتخدام “ممــر التشــن” ألســباب إنســانية. وحــذت فرنســا 
حــذو واشــنطن، فأعربــت ناتــايل برودهرســت، نائبــة مندوبهــا 
ــرب.  ــن إغــاق املع ــا” م ــن، عــن “قلقه ــس األم ــم يف مجل الدائ
أمــا روســيا فقــد نــأت بنفســها عــن أي مســؤولية عــن إغــاق 
املعــرب، ووصفــت مــا جــرى بأنــه “خــاف بــن باكــو ويريفــان 
حــول تطويــر رواســب خــام يف كارابــاخ “، معربــة أيضــاً عــن 

قلقهــا مــن تعطيــل ممــر التشــن. 

2- رفــض اســتضافة منــاورات روســية: أعلنــت أرمينيــا، يف 10 
ــة  ــكرية ملنظم ــاورات عس ــتضافة من ــا اس ــر 2023، رفضه يناي
ــذي  ــف العســكري، ال ــن املشــرك، وهــو التحال معاهــدة األم
ــكو  ــن موس ــتيائها م ــة اس ــى خلفي ــك ع ــيا، وذل ــوده روس تق
ــن  ــر التش ــح مم ــان وفت ــد أذربيج ــا ض ــدم تدخله ــبب ع بس
ــوزراء  ــس ال ــرر رئي ــا ب ــاخ. ك ــو كاراب ــا بناجورن ــذي يربطه ال
األرمنــي موقفــه بــأن هــذا التحالــف العســكري “رفــض إدانــة 
ترفــات أذربيجــان”، وأن روســيا مل تضطلع بدورهــا كـ”ضامنة 
ألمــن” أرمينيــا. ويبــدو أن أرمينيــا تســعى إىل مارســة ضغــوط 
مقابلــة عــى موســكو لدفعهــا للتحــرك ضــد أذربيجــان لفتــح 

املمــر.  

3- اســتدعاء االتحــاد األورويب: أرســل االتحــاد األورويب “مهمــة 
مدنيــة” إىل أرمينيــا عــى طــول الحــدود مــع أذربيجــان “لبنــاء 
الثقــة” بــن البلديــن واملســاهمة يف ترســيم الحــدود، حســبا 
أعلنــت األطــراف املعنيــة، يف أكتوبــر 2022، وهــم رئيــس 
الــوزراء األرمنــي، نيكــول باشــينيان، والرئيــس األذربيجــاين، 
إلهــام علييــف، والرئيــس الفرنــي، إميانويــل ماكــرون، ورئيــس 
ــدأ  ــرر أن تب ــن املق ــال. وكان م ــارل ميش ــس األورويب، ش املجل
ــذه  ــارت ه ــام. وأث ــس الع ــن نف ــر م ــا يف أكتوب ــة عمله اللجن
الخطــوة غضــب موســكو، وذلــك بالنظــر إىل أن البعثة مشــكلة 
ــاد األورويب،  ــركة لاتح ــاع املش ــن والدف ــة األم ــار سياس يف إط
ــة كــا  ــي ذات طبيعــة عســكرية، وليســت مدني ــايل فه وبالت
يدعــى االتحــاد األورويب، وذلــك وفقــاً لوجهــة نظــر موســكو.

وانتهــت مهــام هــذه املهمــة يف ديســمرب 2022، غــر 
ــل  ــه سرس ــر 2023، أن ــن، يف 23 يناي ــاد األورويب أعل أن االتح
بعثــة مراقبــة مكونــة مــن 100 جنــدي للحــدود بــن أرمينيــا 
وأذربيجــان، وذلــك دون تحديــد موعــد محــدد لذلــك. وجاءت 
هــذه الخطــوة بنــاًء عــى ضغــوط مارســتها أرمينيــا، وذلــك يف 
محاولــة مــن جانبهــا لحايتهــا مــن أي هجــات مــن جانــب 
ــة غــر مســلحة، كــا  أذربيجــان ضدهــا، غــر أن هــذه البعث
أن عددهــا محــدود للغايــة، ولذلــك مــن املســتبعد أن تتمكــن 



العدد 1744 3|31 يناير 2023

هل يتسبب إغالق ممر التشين في تجدد الحرب بين أرمينيا وأذربيجان؟

مــن ردع أذربيجــان عــن شــن أي هجــوم مســتقبيل إذا كانــت 
تخطــط لذلــك.

أبعاد الدور الروسي 
ــدو أن  ــن، ويب ــع الجانب ــة م ــات قوي ــكو بعاق ــظ موس تحتف
مصالحهــا تتمثــل يف تنفيــذ اتفــاق وقــف إطــاق النــار بشــكل 
كامــل، وهــو مــا ترفضــه أرمينيــا، ويعمــل االتحــاد األورويب عى 
اســتغال ذلــك لزعزعــة العاقــة بــن أرمينيــا وروســيا، وإحداث 
ــه عــى النحــو  ــا ميكــن تفصيل ــن، وهــو م ــن الجانب شــقاق ب

التــايل:  

1- تفهــم موســكو موقــف أذربيجــان: أوعــزت أذربيجــان إىل 
ــت  ــك يف الوق ــن، وذل ــر التش ــاق مم ــن بإغ ــطاء البيئي النش

الــذي مل تتحــرك فيــه قــوات حفــظ 
ــح  ــم، وفت الســام الروســية لتفريقه
املمــر، وهــو مــا دفــع رئيــس وزراء 
أرمينيــا، نيكــول باشــينيان، إىل اتهــام 
قــوات حفــظ الســام بعــدم تنفيــذ 

املهمــة التــي أوكِلــت إليهــا. 

ــاً،  ــيا ضعيف ــل روس ــاء رد فع وج
ــد  ــة خفــض التصعي إذ أكــدت أهمي
وفتــح املمــر، غــر أنهــا مل تتخــذ 
ــك  ــي بذل ــة، وه ــوات عملي أي خط
تقــرب مــن املوقــف األذربيجــاين 
ــع إىل  ــا يرج ــو م ــا، وه ــد أرميني ض
ــة موســكو يف مارســة ضغــوط  رغب
عــى األخــرة لدفعهــا إىل تنفيــذ 
بنــود اتفــاق وقــف إطــاق النــار 
ــي  ــذي يق ــه، وال ــت ب ــذي التزم ال

ــور.  ــر زانزيج ــح مم بفت

ــه  ــاء لقائ ــينيان أثن ــا أن باش ك
االجتــاع  هامــش  عــى  ببوتــن 
التقليــدي غــر الرســمي لرؤســاء 
الــدول املشــاركة يف كومنولــث الدول 
بطرســربج،  ســانت  يف  املســتقلة، 
خــال الفــرة مــن 26 وحتــى 27 
ــرب  ــه أن مع ــد ل ــمرب 2022، أك ديس
التشــن ليــس تحــت ســيطرة قــوات 
حفــظ الســام الروســية، يف حــن 
أمــن  غريغوريــان،  أرمــن  أكــد 
مجلــس األمــن يف أرمينيــا، أن روســيا 
متــارس ضغوطــاً عــى بــاده مــن 

أجــل إمــداد ممــر عــرب أراضيهــا الســيادية ألذربيجان، يف إشــارة 
إىل ممــر زانزيجــور، وكذلــك للضغــط عــى أرمينيــا لانضــام 

إىل دولــة الوحــدة الروســية البياروســية. 

ــا  ــب أرميني ــة مــن جان ــادات العلني وتكشــف هــذه االنتق
للموقــف الــرويس عــن أن الكرملــن متواطــئ يف الحصــار 
األذربيجــاين عــى إقليــم ناجــورين كارابــاخ، وذلــك لفــرض 
ضغــوط عــى أرمينيــا إلجبارهــا، إمــا عــى فتــح ممــر زانزيجور، 

ــدة. ــة الوح ــام إىل دول أو االنض

2- إضعــاف النفــوذ الــرويس يف املنطقة: تعد الواليــات املتحدة 
األمريكيــة واالتحــاد األورويب باشــينيان بأقــى قدر مــن الدعم، 
دون أن متتلــك القــدرة وال الرغبــة يف الدفــاع عــن أرمينيــا حقــاً، 
ــوذ  ــاف النف ــة إضع ــة مبحاول ــا مرتبط ــدو أن تحركاته ــل يب ب
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الــرويس عــى أرمينيــا، أو خلــق جبهــة جديــدة مــن التوتــر بــن 
أرمينيــا وروســيا. 

ويبــذل األوروبيــون محاوالتهــم الخاصــة للتوســط بــن 
ــاطة مل  ــذه الوس ــر أن ه ــهور، غ ــذ ش ــان من ــا وأذربيج أرميني
ــاد  ــا أن االتح ــن، ك ــن الجانب ــات ب ــة الخاف ــح يف حلحل تنج
األورويب، مثلــه مثــل روســيا، ال يرغــب يف تبنــي سياســات 
ــاز  ــة وأن الغ ــا، خاص ــا تركي ــن ورائه ــان، وم ــب أذربيج تغض
ــة لاتحــاد األورويب،  ــة البديل ــل أحــد مصــادر الطاق األذري ميث

ــرويس. ــاز ال ــى الغ ــاده ع ــص اعت ــي تقل والت

ومــع ذلــك، قــام االتحــاد األورويب باإلعــان عن إرســال بعثة 
مدنيــة ملراقبــة الحــدود املتنــازع عليها بــن أرمينيــا وأذربيجان، 
يف مطلــع ينايــر 2023، وهــي الخطــوة التــي اعتربهــا الكرملــن، 
يف 26 ينايــر 2023، خطــوة يســعى مــن خالها االتحــاد األورويب 
ــذ  ــود الوســاطة الروســية”، فضــاً عــن تنفي ــض جه إىل “تقوي
ــال  ــف ش ــدة وحل ــات املتح ــدة الوالي ــاد األورويب ألجن االتح
ــا  ــاء م ــرويس يف فض ــوذ ال ــاف النف ــة إىل إضع ــي الرامي األطل

بعــد االتحــاد الســوفيتي.

ــى  ــد ع ــا تعتم ــإن أرميني ــر، ف ــب اآلخ ــى الجان ــن ع ولك
ــرك،  ــاع املش ــاق للدف ــا اتف ــه يجمعه ــرويس، إذ أن ــم ال الدع
وهــي االتفاقيــة التــي ترفــض موســكو تنفيذهــا، إال فيــا 
ــا  ــت تحتله ــي كان ــا، وليــس األرايض الت ــأرايض أرميني ــق ب يتعل
أرمينيــا يف أذربيجــان، كــا تحتفــظ موســكو بوجــود عســكري 
ــة،  ــة مدرع ــلحاً، و90 مركب ــاً مس ــه 1960 جندي ــلح قوام مس

ــار.  ــاق الن ــف إط ــاق وق ــب اتف مبوج

ــاد األورويب  ــوات االتح ــتدعاء ق ــن اس ــا م ــدف أرميني وته
ــاء  ــا عــى إنه ــد عــى قدرته إىل الضغــط عــى روســيا، والتأكي
ــر  ــك األم ــا، وإن كان ذل ــرويس يف أرميني ــكري ال ــود العس الوج
ســوف يكــون صعبــاً، وذلك بســبب أن انتشــار القوات الروســية 
ــان  ــن أذربيج ــار ب ــاق الن ــف إط ــاق وق ــى اتف ــاًء ع ــاء بن ج
ــوات الروســية ســوف يصعــد  ــا. كــا أن انســحاب الق وأرميني
مــن تهديــدات أذربيجــان إىل أرمينيــا، خاصــة وأن األخــرة 
ماتــزال تعتمــد عــى التســليح الــرويس، وليــس مــن املتوقــع أن 
يتجــه االتحــاد األورويب للدفــاع عــن أرمينيــا، وتهديــد مصالحــه 

القويــة مــع أذربيجــان. 

3- مصالــح روســيا القويــة مــع أذربيجــان: وقــع الرئيــس 
فادميــر بوتــن اتفاقيــة تعــاون شــاملة مــع نظــره األذربيجاين، 
إلهــام علييــف يف فربايــر 2022، لتعميــق التعــاون الدبلومــايس 
ــن  ــاع أي م ــى امتن ــة ع ــص االتفاقي ــا، وتن ــكري بينه والعس
الدولتــن عــن تبنــي مواقــف ميكــن أن تتســبب يف رضر 
للطــرف اآلخــر، أو تهــدد الراكــة االســراتيجية بينهــا، كــا 
ينــص االتفــاق كذلــك عــى أن الجانبــن قــد ينظــران يف إمكانية 

ــم املســاعدة العســكرية لبعضهــا البعــض. تقدي

ومبوجــب النقطــة 25 مــن االتفــاق، توافــق أذربيجــان 
ــادي  ــاط اقتص ــأي نش ــام ب ــن القي ــاع ع ــى “االمتن ــيا ع وروس
يتســبب يف رضر مبــارش، أو غــر مبــارش ملصالــح الطــرف 
اآلخــر”، وهــو مــا يكشــف عــن حــرص موســكو عــى االحتفاظ 
بعاقــات قويــة مــع أذربيجــان، ويجعــل مــن الصعــب عليهــا 

ــة.  ــب األرميني ــاع للمطال االنصي

سيناريوهات محتملة لألزمة 
ــيناريوهات  ــل الس ــن، تتمث ــرب التش ــاق مع ــتمرار إغ ــع اس م

ــايل: ــة يف الت ــل األزم ــة لح املحتمل

1- انــدالع حــرب جديــدة: يتمثــل هــذا الســيناريو يف انــدالع 
حــرب جديــدة بــن أرمينيا وأذربيجــان، غر أن مثل هــذا الخيار 
يعــد مســتبعداً، خاصــة وأن أرمينيــا خــرت جــزءاً كبــراً مــن 
األرايض األذريــة التــي كانــت تحتلهــا يف املواجهــات العســكرية 
الســابقة يف 2020. ومــن جهــة أخــرى، فإنــه ليــس مــن مصلحة 
ــة وأن  ــا، خاص ــد أرميني ــرب ض ــن ح ــوء إىل ش ــان اللج أذربيج
األوىل حققــت جانبــاً كبــراً مــن مصالحهــا يف الحــرب الســابقة، 
ومبوجــب اتفــاق وقــف إطــاق النــار، كــا تحظــى أذربيجــان 
بعاقــات قويــة مــع موســكو، واالتحــاد األورويب، خاصــة يف ظل 

اعتــاد األخــر عــى الغــاز األذري. 

2- جمــود الوضــع الراهــن: يتمثــل هــذا الســيناريو يف نجــاح 
ــا مــن خــال السياســات الســابقة يف مارســة ضغــوط  أرميني
عــى أذربيجــان، وذلــك لدفعهــا إىل فتــح معــرب التشــن، ومــن 
ــف  ــاق وق ــذ اتف ــتكال تنفي ــا باس ــن مطالبه ــازل ع ــم التن ث
إطــاق النــار، والــذي يقــي بفتــح ممــر زانجيــزور. وياحظ أن 
مثــل هــذا الســيناريو ســوف يكــون صعبــاً، وذلــك بالنظــر إىل 
أن األطــراف اإلقليميــة والدوليــة املعنيــة، مثــل روســيا واالتحاد 
األورويب ال ترغــب يف مارســة ضغــوط عــى أذربيجــان بســبب 

ارتباطهــا بحجــم مصالــح قويــة معهــا.

ــح  ــى فت ــاق ع ــم االتف ــد يت ــة: ق ــوية جزئي ــل لتس 3- التوص
ممــر التشــن املغلــق يف محاولــة لتهدئــة األزمــة، عــى أن يتــم 
البحــث يف مرحلــة تاليــة يف تنفيــذ الجــزء املتبقــي مــن االتفاق، 
واملتعلــق بفتــح ممــر زانجيــزور، غــر أن رفــض أرمينيــا فتــح 

املمــر قــد يــؤدي إىل تكــرار األزمــة مســتقباً. 

ويف الختــام، ميكــن القــول إن دخــول االتحــاد األورويب طرفــاً 
يف املعادلــة يف الــراع األذربيجــاين األرمينــي ســوف يزيــد 
التوتــر بــن موســكو وأرمينيــا مــن جانــب، كــا أنــه لــن يكفــل 
لألخــرة تحقيــق هدفهــا املتمثــل يف الضغــط عــى أذربيجــان 
ــم  ــن تفاق ــد م ــا يزي ــو م ــرورة، وه ــر التشــن بال ــح مم لفت

األزمــة بــن الجانبــن. 
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبــي، بدولــة اإلمــارات 

العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل، التــي أصبحــت متثــل إشــكالية 

حقيقيــة باملنطقــة، يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

املرحلــة الحاليــة، مــن خال رصــد وتحليل وتقديــر »املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات االقتصادي ــة، والتوجه ــات األمني ــية واالتجاه السياس

والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق 

الــرق األوســط عمومــاً.

تقديرات المستقبل
تحليــات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات اإلقليميــة والدوليــة املؤثرة 

عــى منطقــة الــرق األوســط والتــي تدخــل يف مجــاالت اهتــام برامــج املركــز، وهــي: 

التحــوالت السياســية، واالتجاهــات األمنيــة، والتوجهــات االقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــات املجتمعيــة.


