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مقدمة
بــدأت كل مــن قطــر ومصــر عقــب اتفــاق العــا بتذليــل أســباب القطيعــة الــي اســتمرت 
بينهمــا أكثــر مــن ثــاث ســنوات؛ فبعــد سلســلة مــن اإلجــراءات الدبلوماســية بــن البلديــن 
لعــودة العاقــات الثنائيــة بينهمــا، التقــى الرئيــس املصــري عبــد الفتــاح السيســي بوزيــر 
اخلارجيــة القطــري الشــيخ حممــد بــن عبــد الرمحــن، يف ٢5 مــن شــهر مايــو/أاير املاضــي، 
وتبعــه توجيــه دعــوة لــزايرة الدوحــة مــن أمــر قطــر الشــيخ متيــم بــن محــد للرئيــس املصــري 

عبــد الفتــاح السيســي.

أتيت هــذه الدعــوة ابلتــوازي مــع حتــركات سياســية ودبلوماســية حلكومــي قطــر ومصــر 
علــى املشــهد اإلقليمــي؛ فقــد جــاءت عقــب جولــة وزيــر اخلارجيــة القطــري، الــي مشلــت 
عــدداً مــن بلــدان املنطقــة وعلــى رأســها ليبيــا والســودان، فضــًا عــن التحــركات املصريــة 
املتواصلــة للدعــم اإلقليمــي هلــا يف أزمــة ســد النهضــة، إضافــة إىل النشــاط الدبلوماســي 
الــدويل الــذي تزعمتــه مصــر وأســهمت فيــه قطــر ألجــل التوصــل إىل وقــف إطــاق النــار 

يف غــزة يف شــهر مايــو/أاير املاضــي.

يبحــث تقديــر املوقــف يف الســياقات الــي أدت إىل عــودة العاقــات بــن قطــر ومصــر، 
وأســباب ودوافــع الطرفــن يف حتقيــق التفامهــات بينهمــا، وانعكاســات املصاحلــة السياســية 

بــن البلديــن علــى أهــم ملفــات املنطقــة العربيــة الســاخنة.
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سياقات التفاهم بني قطر ومصر

بدأ البلدان بعودة تدرجيية- ما تزال مستمرة- لتطبيع العاقات الدبلوماسية بينهما، 
وميكن حصر أهم احملطات الي مر هبا البلدان ابآليت:

التوقيع على بيان املصاحلة اخلليجية

منــذ بــدأت األزمــة اخلليجيــة يف 5 يونيو/حزيــران ٢017 بــن الــدول األربــع )الســعودية 
واإلمــارات والبحريــن ومصــر( مــع قطــر، مل تتمكــن الوســاطة الكويتيــة مــن حتقيــق أي 
شــيء يذكــر إلعــادة مل مشــل الفرقــاء اخلليجيــن، إال أن إدارة ترامــب يف آخــر أايم عهدهــا 

عمــدت إىل تكثيــف الضغــط علــى مجيــع الفرقــاء إلهنــاء ســريع لألزمــة.

وهــو مــا حــدث ابلفعــل؛ إذ مت التوقيــع علــى بيــان العــا يف 5 يناير/كانــون الثــاين 
املاضــي الصــادر عــن القمــة اخلليجيــة احلاديــة واألربعــن مــن قبــل وزراء خارجيــة الــدول 
اخلمــس لعــودة النشــاط السياســي بينهــم، ورفــع احلصــار الــذي فرضتــه الــدول األربــع علــى 

قطــر، مقابــل تنــازل الدوحــة عــن القضــااي الــي رفعتهــا ضــد دول احلصــار.

ويعــد توقيــع وزيــري خارجيــة قطــر ومصــر علــى بيــان العــا املفتــاح األساســي البتــداء 
خطــوات املصاحلــة بينهمــا، حيــث اســتؤنفت الرحــات اجلويــة املباشــرة بــن قطــر ومصــر 
يف 18 يناير/كانــون الثــاين، بعــد احلظــر الــذي فرضــه اجلانبــان علــى الرحــات واألجــواء 
بينهمــا، وتبعــه ختفيــف حــدة احلمــات اإلعاميــة بينهمــا، وهــو مــا عكــس رغبــة يف إجنــاز 

الطرفــن مللــف التصــاحل بينهمــا.

التقارب السعودي- القطري والرتكي-املصري

عقــب اتفــاق العــا اختــذت كل مــن الســعودية وقطــر قــراراً بعــودة العاقــات بينهمــا 
كجــزء ال يتجــزأ مــن توحيــد الصــف اخلليجــي يف مواجهــة األخطــار املهــددة ألعضائــه، 

https://fikercenter.com/position-papers/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
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وال ســيما مــع التوقــع اخلليجــي لسياســة جديــدة للــوالايت املتحــدة األمريكيــة يف الشــرق 
األوســط مــع قــدوم ابيــدن للبيــت األبيــض.

ســاهم هــذا التقــارب بتهيئــة األجــواء يف املنطقــة ملزيــد مــن التفامهــات، أتبعــه حتــركات 
تركيــة حنــو إهنــاء اخلــاف بينهــا وبــن مصــر، واختــذت عــدداً مــن اإلجــراءات إلظهــار 
رغبتها يف فتح صفحة جديدة مع حليف قوي يف املنطقة، حسب تصرحيات املسؤولن 
األتــراك. القاهــرة بدورهــا اســتجابت للخطــوات الرتكيــة، وردت عليهــا ابلتفاعــل اإلجيــايب، 
وهــو مــا مهــد األجــواء إلعــان إهنــاء اخلــاف وإعــادة النشــاط الدبلوماســي بــن البلديــن.

وهبــذا يبــدو التقــارب بــن قطــر ومصــر نتيجــة طبيعيــة للتفامهــات الــي تشــهدها املنطقــة 
يف الفــرتة األخــرة، وخطــوة مســلماً هبــا إلعــادة ترتيــب املشــهد السياســي يف املنطقــة علــى 

ضــوء املصــاحل املشــرتكة للفاعلــن األساســين يف منطقــة الشــرق األوســط.

املباحثات الدبلوماسية الثنائية

أوىل اخلطــوات الدبلوماســية بــن قطــر ومصــر كانــت يف الكويــت يف ٢3 فرباير/شــباط 
املاضــي، وذلــك ابلتقــاء وفديــن مــن اجلانبــن لبحــث آليــات تنفيــذ »اتفــاق العــا«. تبــع 
ذلــك لقــاء وزيــر اخلارجيــة القطــري بوزيــر اخلارجيــة املصــري يف القاهــرة يف مطلــع شــهر 
مــارس/آذار، علــى هامــش اجتماعــات اجمللــس الــوزاري جلامعــة الــدول العربيــة، ومــن مث 
قــدوم وفــد قطــري إىل القاهــرة يف 9 مــارس/آذار املاضــي هبــدف تنســيق آليــات عــودة 

العاقــات املصريــة القطريــة.

ويف منتصــف الشــهر نفســه جــرى اتصــال بــن وزيــري الداخليــة القطــري واملصــري، 
ملناقشــة ســبل تطويــر التعــاون يف عــدد مــن القضــااي األمنيــة الــي جتمــع البلديــن، مث اتصــال 
أمــر قطــر الشــيخ متيــم بــن محــد ابلرئيــس املصــري عبــد الفتــاح السيســي لتهنئتــه حبلــول 
رمضــان، يف 1٢ أبريل/نيســان املاضــي، ليكــون أول اتصــال رائســي بــن البلديــن منــذ 

https://fikercenter.com/position-papers/%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D9%80%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87-1
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القطيعــة السياســية يف شــهر يونيو/حزيــران ٢017، وخطــوة فاصلــة لتطويــر العاقــات بــن 
الطرفــن يف خمتلــف اجلوانــب الثنائيــة واإلقليميــة.

وقــد تبــع التهنئــة لقــاء وزيــري خارجيــة البلديــن يف هنايــة شــهر مايــو/أاير يف القاهــرة، يف 
إطــار جولــة وزيــر اخلارجيــة القطــري يف املنطقــة هبــدف تطويــر العاقــات الثنائيــة بــن قطــر 

ودول املنطقــة الــي متــت زايرهتــا، وفيهــا ُســلِّم الرئيــس املصــري دعــوة رمسيــة لــزايرة قطــر.
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أبعاد التفامهات بني قطر ومصر
أتيت املصاحلــة بــن البلديــن يف الوقــت الــذي تشــهد فيــه املنطقــة تغــراً يف قواعــد العــداء 
والتحالــف بــن قواهــا، وهــو مــا يرجــح والدة حمــاور إقليميــة جديــدة واســتقطاب خمتلــف 
عــن ذي قبــل، الســبب الرئيســي يف هــذا التغــر يرجــع إىل تبــدل مصــاحل الفاعلــن وخارطــة 
املتحالفــن الرئيســين بشــكل دراماتيكــي ســريع يف املنطقــة نتيجــة التفاعــل بــن قــوى 

املنطقــة وطموحاهتــا مــع الواقــع اجلديــد يف املشــهد السياســي اإلقليمــي واخلارجــي.

هيكلة جديدة خلارطة التحالفات اإلقليمية

شهدت منطقة الشرق األوسط حتركات عديدة إلعادة صياغة العاقات والتحالفات 
بن أطرافها، فبعد إعان الرائســة األمريكية العودة إىل هنج تعزيز التحالفات مع الدول 
الــي تنســجم مــع قيمهــا، واتبــاع سياســة الدبلوماســية يف معاجلــة املشــاكل الدوليــة ومنهــا 
قضــااي منطقــة الشــرق األوســط كملــف إيــران النــووي وحــرب اليمــن والقضيــة الفلســطينية، 
رأت قــوى املنطقــة أن عليهــا إعــادة ترتيــب سياســاهتا اخلارجيــة مبــا حيقــق مصاحلهــا، 

متأقلمــة بذلــك مــع الواقــع اجلديــد يف املشــهد الــدويل.

بــن  التفامهــات  خارطــة  يف  جديــدة  لصياغــة  االنطاقــة  مبنزلــة  العــا  قمــة  كانــت 
خمتلــف قــوى املنطقــة، وتنقلــت التفاعــات اإلقليميــة املباشــرة وغــر املباشــرة بــن عــدد 
مــن حكومــات املنطقــة كتلــك املفاوضــات الرمسيــة الــي مجعــت الســعودية وقطــر، ومصــر 
وتركيــا، والســعودية وتركيــا، بــل إن املفاوضــات السياســية وصلــت إىل مرحلــة متطــورة 
ابلتقــاء خصــوم املنطقــة كالســعودية وإيــران، والســعودية وســورية، بعــد أن كانــت هــذه 

املفاوضــات ضــرابً مــن املســتحيل يف مرحلــة ســابقة قصــرة.

وكجــزء مــن إعــادة هيكلــة التفامهــات يف املنطقــة ابدرت حكومتــا كل مــن قطــر ومصــر 
حنــو املصاحلــة والتنســيق بينهمــا، وتاشــت مســببات العــداء أو ُحيــدت جانبــاً، وارتفعــت 
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عناصــر الوفــاق أو مت اســتجاهبا بــن الطرفــن مبــا حيقــق املصلحــة العليــا لــكل منهمــا. 

هــذا االتفــاق بــن اجلانبــن ينســجم مــع طبيعــة التحالفــات يف املنطقــة العربيــة الــي تتميــز 
بكوهنــا حتالفــات مرنــة وال حتتــاج إىل أطــر مؤسســية اثبتــة وتنظيمــات خاصــة، وإمنــا تقتصــر 
علــى االســتجابة لضــرورة إقليميــة أو خارجيــة، وبغــرض حتقيــق مصلحــة مشــرتكة يف أحــد 

اجلوانب األمنية أو االقتصادية أو السياســية.

البعد االقتصادي

تعــاين مصــر مؤخــراً عــدداً مــن األزمــات االقتصاديــة واألوضــاع املعيشــية املرتديــة، وهــذا 
مــا جيعــل احلكومــة املصريــة تتفاعــل مــع أي عوامــل تســهم يف تقليــص الضــرر علــى الواقــع 
االقتصــادي املصــري، ولعــل الوعــود القطريــة مبنــح تعويضــات ملصــر عقــب اتفــاق العــا 
دفــع القاهــرة إىل التفاعــل اإلجيــايب مــع الدوحــة يف إعــادة فتــح جمــال العمــل املشــرتك 

بينهمــا.

مــن جهــة مقابلــة، يــرى اجلانــب القطــري مصــر كوجهــة جذابــة تتيــح فرصــاً اســتثمارية 
واقتصاديــة عديــدة، ســواء مــن حيــث األيــدي العاملــة أو املوقــع االســرتاتيجي أو البيئــة 
اجلاذبــة لاســتثمار، وهــو مــا يدفــع بقطــر إىل العــودة إىل االســتثمار جمــدداً يف مصــر بعــد 

التوقــف الــذي جــرى عــام ٢017 نتيجــة اخلــاف بينهمــا.

إن الدافــع االقتصــادي لــكا اجلانبــن، ويف ظــل االضطــراابت االقتصاديــة العامليــة، 
ســوف يســهم يف تثبيــت التفامهــات السياســية بينهمــا، وذلــك لكــون قطــر متتلــك أكثــر 
من ٢٢0 شــركة ونشــاطاً اقتصادايً يف مصر، مملوكة للحكومة أو لرجال أعمال قطرين، 
فضــًا عــن العمالــة املصريــة يف قطــر الــي تصــل إىل قرابــة 400 ألــف عامــل، يرســلون 

العملــة الصعبــة بشــكل مســتمر إىل بلدهــم األم. 
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املكاسب األمنية

يواجــه اجلانــب املصــري تدهــوراً يف عاقاتــه مــع دول الغــرب بســبب امللــف احلقوقــي 
الشــائك ملصــر وأعــداد املعتقلــن السياســين وســلب حــرايت التعبــر والصحافــة، وهــذا مــا 
يدفــع اجلانــب املصــري إىل زايدة حلفائــه بعيــداً عــن الغــرب. قطــر مــن جهــة أخــرى ترغــب 
يف االســتفادة مــن ثقــل مصــر يف املنطقــة فيمــا يتعلــق ابجلوانــب األمنيــة اخلاصــة بقطــر، 

وكذلــك التنســيق األمــي املشــرتك إلدارة ملفــات املنطقــة األمنيــة.

القاهــرة عنــد تســريع تفامههــا مــع قطــر رغبــت بشــكل كبــر يف حتييــد آلــة اإلعــام 
القطريــة، الــي أســهمت بــدور كبــر يف تعريــة انتهــاكات النظــام املصــري احلقوقيــة أمــام 
الــرأي العــام الــدويل، وابءت كل حمــاوالت النظــام املصــري يف معاجلــة صورتــه ومسعتــه 

ابلفشــل أمــام مــا أديــن بــه عامليــاً. 
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انعكاسات التقارب بني قطر ومصر على ملفات املنطقة العربية
جتلــت مثــار التقــارب الــذي مجــع بــن اجلانــن ســريعاً يف املشــهد العــريب، فقــد مثــل وقــف 
إطاق النار يف غزة الذي محل اســم مصر وشــاركت به قطر، جتســيداً حلالة الوفاق الي 
توصلــت إليهــا قطــر ومصــر. وأهــم امللفــات الــي رمبــا يكــون للتقــارب االنعــكاس األبــرز 

عليهــا مــا أييت:

امللف اخلليجي

عكســت األزمــة اخلليجيــة مــدى التأثــر الســليب لانقســام العــريب علــى اســتقرار اخلليــج 
وأمنــه القومــي، وممــا ال شــك فيــه أن املصاحلــة اخلليجيــة ســامهت بشــكل كبــر يف تقليــل 
حــدة االســتقطاب بــن احملــاور املتنازعــة، وعدلــت مــن أجــواء العــداء والنــزاع يف املنطقــة.

ويف هــذا الســياق مــن احملتمــل أن املصاحلــة اخلليجيــة قــد تســاهم يف إعــادة ترتيــب 
البيــت اخلليجــي، هبــدف ســعي دول اخلليــج للعمــل املوحــد مــع دول املنطقــة يف القضــااي 
الــي متــس وجــوده، وال ســيما التهديــد اإليــراين، وكذلــك لتحقيــق اســتقرار أكــرب لألنظمــة 

القائمــة يف اخلليــج واملنطقــة بشــكل عــام.

أيضــاً قــد تنعكــس التفامهــات احلاليــة علــى مســتوى التقــارب الســعودي-اإلمارايت، 
الــذي بــدأت معاملــه ابلــربوز يف حــرب اليمــن وأظهــر حالــة االنقســام بــن الرؤيــة الســعودية 

واإلماراتيــة يف حــل أزمــة احلــرب يف اليمــن. 

إن التفاعــات اإلقليميــة اجلاريــة أظهــرت مامــح لنشــوء حلــف رابعــي )ســعودي-
مصري-قطري-تركــي(، والــذي إذا مــا أنشــئ فقــد يغــر مامــح املشــهد السياســي ككل 
يف املنطقــة، وهــو مــا قــد جيعــل اإلمــارات حتلــق جانبــاً عــن حتالفــات املنطقــة، وعــن محايــة 

املصــاحل املشــرتكة لدولــه.
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امللف الفلسطيين

كان لكل من قطر ومصر دور مهم يف وقف التصعيد األخر بن املقاومة الفلسطينية 
والكيــان اإلســرائيلي، علــى اعتبــار أهنمــا أكثــر األطــراف اإلقليميــة قابليــة للتواصــل مــع كل 

أطراف النزاع، وال سيما املقاومة الفلسطينية.

أظهر عدوان الكيان اإلســرائيلي األخر على غزة مكانة مصر ومركزيتها يف السياســة 
اإلقليميــة، وأمهيــة دورهــا الوســيط بــن خمتلــف األطــراف اإلقليميــة، وهــو مــا أمهلــه اجلانــب 

اإلمــارايت يف عاقتــه األخــرة مــع الكيــان اإلســرائيلي.

إذ مثلــت القضيــة الفلســطينية ووقــف العــدوان علــى غــزة نقطــة التقــاء للجانبــن لتنســيق 
اجلهــود وتفعيــل الدبلوماســية الثنائيــة بينهمــا، كمــا أن اجلانــب اإلعامــي لــكا الطرفــن 
أشــاد بــدور الطــرف اآلخــر وجهــوده يف معاجلــة الصــراع القائــم، وهــو مــا يظهــر إمكانيــة 
التعــاون املشــرتك املســتقبلي بينهمــا يف قضــااي وملفــات تتعلــق مبعاجلــة القضيــة الفلســطينية 

وإجيــاد حــل عــادل للشــعب الفلســطيي.

مــن املرجــح أن تنعكــس التفامهــات احلاليــة بــن قطــر ومصــر بتجميــد تطبيــع جديــد 
مــع الكيــان اإلســرائيلي مــع دول عربيــة وإســامية، ولــو يف لفــرتة مؤقتــة، وعــودة تدرجييــة 

للتنســيق العــريب املشــرتك يف القضيــة األوىل اجلامعــة هلــم »القضيــة الفلســطينية«.

ملف سد النهضة

تبــذل كل مــن مصــر والســودان جهــوداً حثيثــة يف معاجلــة أزمــة ســد النهضــة، ومنهــا 
اســتمالة األطــراف اإلقليميــن والدوليــن لدعــم مطالبهمــا املشــروعة يف النســبة املتفــق 
عليهــا يف ميــاه هنــر النيــل. ويف الــزايرة األخــرة للوزيــر القطــري أظهــرت قطــر مســاعيها 
لتقــدمي كل مــا يلــزم إلجنــاز مفاوضــات ســد النهضــة مــع اجلانــب اإلثيــويب، وال ســيما أن 
هــذه الــزايرة أتــت بعــد أايم مــن القــرار اإلمــارايت بســحب مبادرتــه للمصاحلــة بــن اخلرطــوم 

https://fikercenter.com/position-papers/%D9%87%D9%84-%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
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وأديــس أاباب يف ملفــات احلــدود وســد النهضــة.

تبــدو املبــادرة القطريــة الــي محلهــا وزيــر خارجيتهــا يف جولتــه األخــرة أكثــر جديــة 
هبــدف تعزيــز عاقــات بــاده مــع مصــر والســودان، فاملبــادرة كانــت مباشــرة مــع اجلهــات 
الرمسيــة للبلديــن، ومل تنكــر حــق القاهــرة واخلرطــوم يف أمنهمــا املائــي، علــى عكــس املبــادرة 
اإلماراتيــة الــي ســحبتها مؤخــراً لرفــض حكومــي مصــر والســودان بنودهــا الــي جتاهلــت 
حقــوق البلديــن، فضــًا عــن إصدارهــا بيــاانً بشــأن األزمــة أقــرب إىل كونــه يســاوي بــن 

الضحيــة واجلــاد.

امللف اللييب

حتتل قطر ومصر دوراً جوهرايً يف إدارة امللف اللييب، إال أهنما حتمان رؤى متعارضة 
يف دعــم فريقــن متقاتلــن علــى الســاحة الليبيــة؛ فمصــر الــي متتلــك شــريطاً حــدودايً طويــًا 
مــع ليبيــا دعمــت خليفــة حفــرت وميليشــياته منــذ بــدء االنشــقاق الليــيب محايــًة ملصاحلهــا 

القوميــة، ورعايــًة ألجنــدة حماربــة الثــورات العربيــة ورموزهــا القائمــة.

قطــر بدورهــا تتمتــع بعاقــات شــراكة سياســية واقتصاديــة وأمنيــة مــع اجلانــب الليــيب 
لتعزيــز  مــن االتفاقيــات  الوفــاق، حيــث ســبق أن وقعــت قطــر عــدداً  املمثــل حبكومــة 
عاقاهتــا مــع ليبيــا، كان آخرهــا االتفاقيــة األمنيــة لتعزيــز التعــاون يف اجملــال األمــي بينهمــا 

يف شــهر نوفمرب/تشــرين الثــاين مــن العــام املاضــي.

لذلــك، يف حــال توصلــت حكومتــا قطــر ومصــر إىل توافــق واضــح املعــامل بينهمــا فــإن 
ذلــك ســينعكس إجيابيــاً علــى مســار املصاحلــة الوطنيــة القائمــة يف ليبيــا، والــذي إىل اآلن 

يســر وفــق اجلــدول املقــرر لــه بنــاء علــى اتفــاق املصاحلــة الوطنيــة الليبيــة.

https://fikercenter.com/position-papers/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89
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خامتة
يبــدو أن كًا مــن قطــر ومصــر قــد أخــذات علــى عاتقهمــا التنســيق اجلــاد واحلــازم ألجــل 
الــي  التزمتــا- حــى اآلن- ابحلــدود  بينهمــا، فكلتامهــا  فيمــا  للعاقــات  عــودة طبيعيــة 
وضعهــا اتفــاق العــا، وقــررات تــرك ملفــات اخلــاف جانبــاً، وحتركتــا حنــو معاجلــة القضــااي 

الــي تشــغلهما ابتســاق ثنائــي جيــد. 

ويف حال قرر الرئيس السيسي تلبية دعوة األمر متيم بن محد، فإن موازين التحالفات 
اجلديــدة يف املنطقــة قــد تتجــه حنــو مزيــد مــن التدعيــم والتثبيــت للتفامهــات اجلاريــة، وحتقيــق 

مستوى أعلى من االتزان يف العاقات البينية بن دول املنطقة.



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:  .٢

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:




