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مقدمة
جــاء إعــان وزيــر اخلارجيــة الرتكــي مولــود جاويــش أوغلــو، يف منتصــف أبريل/نيســان 
اجلــاري، عــن اســتمرار خطــوات تطبيــع العاقــات مــع مصــر، مــن خــال اســتئناف الــزايرة 
علــى مســتوى وزراء اخلارجيــة مطلــع شــهر مايــو/أاير املقبــل، بصفتــه إحــدى اخلطــوات 
الــي متهــد لكســر حالــة اجلمــود والقطيعــة بــن البلديــن الــي اســتمرت قرابــة مثانيــة أعــوام.

جــاء هــذا التقــارب عقــب املوقــف اإلجيــايب الــذي اختذتــه مصــر؛ ابحــرتام حــدود اجلــرف 
القــاري الرتكــي أثنــاء طرحهــا مناقصــة للتنقيــب عــن الغــاز يف شــرقي املتوســط يف مــارس/

آذار املاضــي، وهــو مــا مهــد حلــدوث مثــل هــذا التقــارب، خصوصــاً أن الطرفــن يــدركان 
أن التغــرات الــي شــهدهتا املنطقــة تتطلــب إعــادة حتســن العاقــات مــن أجــل محايــة 

املصــاحل االســرتاتيجية لــكا البلديــن. 

يبحــث تقديــر املوقــف يف الســياقات الــي أدت إىل هــذا التقــارب؟ ومــا دوافــع 
كال الطرفــن؟ ومــا التحــدايت الــي تواجهــه؟ ومــا حمــددات مســتقبل هــذا التقــارب؟
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سياق التقارب  
ال ميكــن فهــم طبيعــة التقــارب الرتكــي- املصــري دون النظــر إىل التغــرات السياســية 
الدوليــة وإىل التغــرات اجليوسياســية علــى املســتوى اإلقليمــي، ولعــل الســبب األبــرز يف 
حالــة عــدم الثبــات يف بنيــة التحالفــات وتناقضاهتــا يف بعــض املراحــل يعــود إىل غيــاب 
مشــروع إقليمــي جامــع، مقابــل وجــود حالــة مــن التجــاذابت اجليوسياســية الــي تدفــع كل 
طــرف إىل إعــادة حســاابته كل مــرة مــن أجــل البحــث عــن مصلحتــه أواًل، وتتلخــص أبــرز 

العوامــل الــي أدت إىل التقــارب الرتكي/املصــري يف النقــاط التاليــة:

قدوم إدارة أمريكية جديدة
شــكل فــوز الرئيــس األمريكــي جــو ابيــدن حالــة جديــدة دفعــت حتالفــات املنطقــة إىل 
إعــادة التشــكل، إذ إن سياســة ترامــب الــي اســتثمرت التوتــرات جلــي مزيــد مــن األرابح 
مقابــل تــرك مســاحة أوســع ملنــاورات الــدول، ســتختلف بقــدوم إدارة ابيــدن الــذي حــرص 
منــذ قدومــه علــى انتهــاج سياســة جــي األرابح مــن خــال التهدئــة القائمــة علــى تنفيــذ 

سياســات صارمــة حيــال حتــركات بعــض الــدول يف املنطقــة.

حتقق املصاحلة اخلليجية
ســاعدت املصاحلــة اخلليجيــة الــي جــرت يف 5 يناير/كانــون الثــاين املاضــي مبدينــة العــا 
الســعودية يف هتدئــة حالــة االســتقطاب اإلقليمــي بشــكل عــام، وهــو مــا انعكــس بشــكل 
مــا علــى سياســة احملــاور الــي تعيشــها املنطقــة منــذ بدايــة الربيــع العــريب قبــل حــوايل ١0 
ســنوات، إذ أعطــت هــذه املصاحلــة فرصــة لألطــراف املختلفــة إلعــادة النظــر يف خارطــة 
التحالفــات، مــع إمكانيــة كســر حالــة العــداء الصريــح، كمــا حــدث يف العاقــات الرتكيــة/

الســعودية، مبــا قــد ميهــد حلــدوث تقــارب يف املســتقبل بــن البلديــن. وهــذا التغــر الــذي 
طــرأ علــى العاقــة بــن البلديــن أســهم إىل حــد مــا يف حــدوث تقــارب تركــي/ مصــري يف 

وقــت الحــق.
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التطبيع اإلمارايت - اإلسرائيلي
شــكلت اخلطــوات املتســارعة للتطبيــع اإلمــارايت/ اإلســرائيلي علــى وجــه اخلصــوص 
املســمار األخــر يف نعــش القوميــة العربيــة واملصــاحل املشــرتكة، جــاء هــذا التطبيــع يف وقــت 
تبتعــد فيــه سياســات أبو ظــي عــن القاهــرة، إذ مثَّــل التقــارب اإلمــارايت مــع ثاثــي احتــاد 
إيســت ميــد- الــذي يتكــون مــن الكيــان اإلســرائيلي واليــوانن وقــرص- دافعــاً للتقــارب 
الرتكي/املصــري، فاملشــروعات املزمــع إجراؤهــا بقيــادة اإلمــارات مــع الكيــان اإلســرائيلي 
يف جمــاالت الطاقــة، وتتجــاوز املصــاحل املصريــة، ســواء يف قنــاة الســويس أو يف طموحــات 
مصــر لتســييل الغــاز، تشــر إىل أن حتالــف الثــورات املضــادة مل يعــد كافيــاً ليخلــق قاعــدة 

للمصــاحل املشــرتكة بــن البلديــن.
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األبعاد والدوافع
علــى الرغــم مــن حالــة العــداء واجلمــود الــي صبغــت العاقــة بــن أنقــرة والقاهــرة فقــد 
ابدر الطرفــان إىل إعــادة تطبيــع العاقــة بينهمــا مــا إن وجــدا فرصــة لذلــك؛ نظــراً حلجــم 
التحــدايت الــي فرضتهــا الســياقات املســتجدة يف املنطقــة، إضافــة إىل الدوافــع الــي حتــرك 

كل طــرف.

الدوافع الرتكية
تواجــه أنقــرة عزلــة إقليميــة، مقابــل كثــرة اخلصــوم يف الشــرق األوســط، وهــو مــا يدفعهــا 
إىل كســر هــذه احلالــة وحتقيــق اخرتاقــات دبلوماســية جديــدة، ومــن أهــم دوافعهــا مــن 

خــال هــذا التقــارب: 

-  حاجــة تركيــا إلجيــاد حليــف قــوي يف منطقــة شــرق املتوســط ميكنهــا مــن جــي مثــار 
تقارهبا مع ليبيا، إضافة إىل أتثرها اقتصادايً، شــأهنا شــأن الدول األخرى، آباثر كوروان، 
وهــو مــا دفعهــا ألن تبــادر إىل التقــاط املبــادرة اإلجيابيــة مــن املوقــف املصــري؛ ابحــرتام 
حدودهــا املائيــة يف مناقصاهتــا، والســعي لتحويلهــا إىل تقــارب حقيقــي قــد يفضــي إىل 
عاقــة اســرتاتيجية، خصوصــاً أن كا البلديــن يشــرتكان يف كثــر مــن التحــدايت وامللفــات 

االســرتاتيجية؛ علــى غــرار ملــف الطاقــة يف شــرق املتوســط، وامللــف الليــي.

-  الرغبــة الرتكيــة يف محايــة مصاحلهــا االســرتاتيجية، فبالنســبة مللــف شــرق املتوســط 
ميثــل تقارهبــا مــع مصــر ورقــة ضغــط قويــة جتــر هبــا اليــوانن علــى اجللــوس للتفــاوض وتقــدمي 
تنــازالت حقيقيــة، والتخلــي عــن ســقفها العــايل، وحســم امللفــات اخلافيــة يف املتوســط 
وحبــر إجيــة. فعلــى الرغــم مــن أن أنقــرة متكنــت خــال الفــرتة الســابقة مــن التموضــع يف 
مناطــق وجبهــات عــدة، حمققــة اخرتاقــات مهمــة تصــب يف جمــال اســتعادة دورهــا اإلقليمــي 

الفاعــل، فمــا زالــت تواجــه حتديــن:
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التحــدي األول: يتعلــق بتوجهــات السياســة األمريكيــة احلاليــة الــي حتــاول أن حتجــم 
ذلــك النفــوذ، إضافــة إىل أهنــا تواجــه حمــوراً إقليميــاً مكــوانً مــن اليــوانن والكيــان الصهيــوين 
وبعــض الــدول العربيــة ومدعومــاً مــن فرنســا، متعارضــاً معهــا يف خمتلــف قضــااي املنطقــة، 
و/أو  خلخلتــه  األخــرة  اآلونــة  يف  حتــاول  ولذلــك  املتوســط،  شــرق  ملــف  وخصوصــاً 

إضعافــه.

التحــدي الثــاين: مــن جهــة أخــرى يشــار إىل أنــه علــى الرغــم مــن أن نفوذهــا يف ليبيــا 
يعــزز مــن مكانتهــا وقدراهتــا يف شــرق املتوســط مبوجــب اتفاقيــات التعــاون الثنائيــة، فــإن 
تقارهبــا مــع مصــر ســيعزز مــن جهودهــا يف إجيــاد موطــئ قــدم هلــا مبــا مينحهــا جانبــاً مــن 
ثــروة الغــاز يف املنطقــة. كمــا أهنــا تــدرك أن احلكومــة الليبيــة املعــرتف هبــا لــن تتمكــن مــن 
بســط الســيطرة علــى مجيــع أراضــي ليبيــا ابلعمــل العســكري، لذلــك فــإن مــن مصلحتهــا 
أن تســهم يف اســتقرار ليبيــا ابلتوافــق مــع مصــر علــى امللفــات املشــرتكة بــن البلديــن يف 
الســاحة الليبيــة، ألن ذلــك يســهم يف إضعــاف حفــرت وتفــكك جبهتــه، خصوصــاً بعــد أن 

ظهــر الصــدع يف التحالــف املصري/اإلمــارايت الــذي كان يدعمــه.

الدوافع املصرية
تواجــه القاهــرة عــدداً مــن امللفــات املعقــدة، وتبحــث عــن حتالفــات جديــدة مــن جــراء 
اخلــذالن الــذي تعرضــت لــه مــن حليفتهــا اإلمــارات بعــد تقــارب األخــرة مــع الكيــان 

اإلســرائيلي علــى حســاب املصــاحل املصريــة.

 ١-   تراجــع دور مصــر اإلقليمــي سياســياً وتراكــم التحــدايت الداخليــة الــي تواجههــا، 
ســواء تلــك املتعلقــة مبلــف ســد النهضــة واآلاثر املرتتبــة عليــه، أو مــا يتعلــق برتاجــع وضعهــا 
االقتصــادي وحاجتهــا املاســة إىل إجيــاد بدائــل متكنهــا مــن تغذيــة وســد عجــز ميزانيتهــا، 
وهــو مــا تتوجــه إليــه اإلدارة السياســية احلاليــة مــن خــال مناقصــات التنقيــب يف شــرق 

املتوســط، وهــو مــا يعــد أحــد أبــرز الدوافــع الــي حتــرك تقارهبــا األخــر مــع تركيــا.
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 2-   حرمــان مصــر مــن مشــاريع الطاقــة يشــكل دافعــاً رئيســياً لتقارهبــا مــع تركيــا، 
إذ اســتـُْبِعدت مــن أنشــطة ومشــاريع احتــاد شــرق املتوســط الــذي يضــم كًا مــن )الكيــان 
اإلســرائيلي وقــرص واليــوانن(، كمــا جــرى جتاهلهــا يف مطلــع العــام 2020 يف اتفاقيــة 
ضمت الثاثي إضافة إىل إيطاليا من أجل تدشــن مشــروع خط أانبيب شــرق املتوســط 
»إيســت ميــد« )EastMed(، يف الوقــت الــذي كانــت أتمــل فيــه القاهــرة أن تتحــول إىل 
مركز إقليمي للطاقة، إضافة إىل جتاهلها، يف 8 مارس/آذار 202١، عندما وقع الثاثي 
)الكيــان اإلســرائيلي وقــرص واليــوانن( اتفاقــاً لتطويــر أطــول وأعمــق كابــل كهرابئــي يف 
العــامل، يربــط بــن أورواب وآســيا حتــت ســطح البحــر. ويف ١٦ مــن أبريل/نيســان اجلــاري 
ُعقــد لقــاء رابعــي شــهدته قــرص وضــم وزيــر خارجيتهــا ونظريــه اإلســرائيلي واليــوانين 
واملستشــار الدبلوماســي لرئيــس اإلمــارات، يف حــن اســتبعدت مصــر جمــدداً؛ يف رســالة 

واضحــة ابالعــرتاض علــى تقارهبــا األخــر مــع أنقــرة.

 3-   الرغبــة املصريــة يف االســتفادة مــن التقنيــات التكنولوجيــة الرتكيــة املتطــورة فيمــا 
يتعلــق ابلبحــث الســيزمي، املتعلــق ابكتشــاف مكامــن النفــط والغــاز وحتديــد امتداداهتــا، 
بشــكل حيقــق هلــا إمكانيــة االســتفادة مــن صفقــات التنقيــب مبــا يســهم يف ســد العجــز 
الــذي تعــاين منــه، إضافــة إىل االســتفادة مــن الغــاز الــذي سُيســَتخرج، مبــا قــد حيقــق 

مشــاريعها يف أن تكــون مركــزاً إقليميــاً للطاقــة.
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حمددات مستقبل التقارب
عقــب تواصــل مجــع بــن وزيــر اخلارجيــة مولــود جاويــش أوغلــو ونظــره املصــري ســامح 
شــكري صــرح األول عــن بــدء عهــد جديــد مــن العاقــة بــن البلديــن، يف حــن مل يظهــر 
أي تعليــق مــن األخــر، وهــذا يشــر إىل أن التقــارب ال يــزال يف خطواتــه األوىل، وأن مثــة 

حمــددات ترســم مســتقبله: 

-  يعتمــد جنــاح التقــارب الرتكي/املصــري علــى حجــم الفوائــد الــي ســتنعكس علــى 
الطرفن، مع األخذ يف احلسبان حجم اآلاثر السلبية الي ستصاحب الفوائد املتحققة، 
ففي حن يبدو أن كا الطرفن رابح من هذه العاقة يبدو أن وضع مصر أكثر حرجاً 
مــن الوضــع الرتكــي؛ نظــراً للتحــدايت الداخليــة الــي تعصــف هبــا مــن جهــة، وإمكانيــة 
خســارهتا لعضويتهــا يف منتــدى شــرق املتوســط، خصوصــاً إن أدى هــذا التقــارب إىل 

خطــوات تضــر مبصلحــة أعضــاء املنتــدى، مــن جهــة أخــرى.

-  حالة اهلشاشة وعدم اليقن الي تصبغ التحالفات القائمة حالياً يف منطقة شرق 
املتوســط جتعــل مــن الصعوبــة مبــكان- خصوصــاً علــى مصــر- االلتــزام مبوقــف حمــدد، 
خصوصــاً إذا مل يكــن هنالــك مــا يضمــن هلــا حقوقهــا، لكــن يبقــى التقــارب احلــذر وحماولــة 
تبــي خطــوات صغــرة مــن أجــل احلفــاظ علــى التــوازن بــن املخــاوف واملصــاحل أســلوابً 
شــائعاً يف مثــل هــذه الظــروف، وهــو مــا تتبنــاه مصــر يف تقارهبــا مــع تركيــا، فهــي حتــاول أن 
تكســب تركيــا مــن خــال احــرتام احلــدود الرتكيــة يف مناقصتهــا، لكنهــا ابملقابــل ال تبــدي 

احلمــاس املــوازي للجانــب الرتكــي، وهــذا يؤكــد موقفهــا الصعــب مقارنــة برتكيــا.

-  حالــة العــداء بــن تركيــا وأعضــاء منتــدى شــرق املتوســط ختلــق حالــة مــن الوضــوح 
لديهــا ابلنســبة للمقــارابت واألهــداف الــي تريدهــا مــن تقارهبــا مــع مصــر، فهــي مــن 
خــال هــذا التقــارب تســتطيع أن حتســم كثــراً مــن امللفــات العالقــة الــي ســيكون هلــا 

انعكاســات نوعيــة علــى مصاحلهــا االســرتاتيجية.
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-  علــى الرغــم مــن أن كلتــا الدولتــن تنطلقــان مــن دوافــع اقتصاديــة أيضــاً للمضــي يف 
هذا التقارب، نرى أن مصر أكثر حاجة إليه من أجل احلســم يف حتدايت داخلية على 
غــرار ملــف عجــز امليزانيــة الــذي حتــاول اإلدارة القائمــة حاليــاً ســده مــن خــال مناقصــات 
التنقيــب، وحــى تســتفيد مــن هــذه املناقصــات حتــاول مصــر أال تكســب أي عــداوة تزيــد 

مــن ثقــل التحــدايت الــي تواجههــا، وهــو مــا ســيؤثر كثــراً يف حــدود هــذا التقــارب.

-  حالــة التنافــس بــن البلديــن تشــكل عائقــاً للمضــي قدمــاً يف هــذا التقــارب، وهــذا 
مــا يفســر تعليــق املوقــف املصــري علــى تصرحيــات اجلانــب الرتكــي أبنــه مــن املبكــر احلديــث 

عــن ترســيم احلــدود البحريــة قبــل حســم ملفــات معينــة بــن البلديــن.

-  حالــة التقــارب تشــكل إزعاجــاً علــى املــدى القصــر وحتــدايً علــى املــدى البعيــد 
لكثــر مــن األطــراف، ال لــدول شــرق املتوســط وحســب، بــل لــدول أخــرى علــى غــرار 
فرنســا، الــي تــرى أن هــذا التقــارب يهــدد مصاحلهــا يف منطقــة الشــرق األوســط ومشــال 
إفريقيــا، وأمــام حالــة جتمهــر العــداوات يبــدو أنــه مــن الصعــب علــى كلتــا الدولتــن أن 
جتاهبــه، لكنهــا علــى األقــل- ابحتادهــا- تســتطيع أن تعرقــل تلــك املشــاريع الــي هتــدد 

االســرتاتيجية. مصاحلهــا 
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خامتة
تشــهد املنطقــة حالــة ســيولة يف بنــاء التحالفــات، ففــي حــن تلعــب املصــاحل املشــرتكة 
دوراً أساسياً يف أتسيس قاعدة جلمع األطراف ذات املصلحة، تدفع املخاوف األطراف 
املتباينــة إىل بنــاء حتالفــات مقابلــة. وابلنظــر إىل احملــددات الــي اســُتعِرضت يبــدو أنــه مــن 
املبكــر احلديــث عــن ترســيم حــدود حبريــة بــن البلديــن؛ إذ ال يــزال التقــارب يف مراحلــه 
املبكــرة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك يبــدو أن هــذا التقــارب ســيكون لــه أثــر يف زايدة حالــة 
عــدم اليقــن بــن أطــراف التحالفــات القائمــة علــى غــرار منتــدى شــرق املتوســط، وقــد 
يفضــي إىل تشــكل حتالــف مقابــل يضــم الــدول األخــرى الــي ُهشــت مصاحلهــا، ســيكون 
لــه أثــر يف تــوازن املصــاحل يف املنطقــة، لكــن تشــكل مثــل هــذا التحالــف مرهــون مبــدى 

جديــة التقــارب احلــايل وحــدوده املمكنــة.



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:   .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:




