
وحدة الرصد والتحليل

تقدير  موقف

بعد التطورات األخيرة
إلى أين تتجه العالقات العربية التركية؟

www. fikercenter.com



المحتويات

3  ......................................................................................................................................... المقدمة

سياقات التقارب في العالقات العربية التركية .............................................................  3

التقاربات العربية-العربية في المنطقة.......................................................................  3

4  ................................................................ المباحثات العربية التركية عقب قمة العال

5  ............................................................ زيارة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ألنقرة

5  ........................................................................ أبعاد تفاهمات العالقات العربية التركية 

6  .................................................................................................................. األبعاد السياسية 

7  ................................................................................................................. األبعاد االقتصادية

األبعاد األمنية والعسكرية ................................................................................................  7

8  ................................................................ محددات مستقبل العالقات العربية التركية 

8  ................................................................................ حجم المصالح المتحققة لألطراف 

9  .......................................... حسم التحديات المرتبطة بالعالقات العربية التركية 

الحد من التأثيرات الخارجية في العالقات العربية التركية ..................................  9

تأثير عاملي إيران والكيان اإلسرائيلي في العالقات اإلقليمية ............................  9

الخاتمة............................................................................................................................................  10



3 w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

تقدير موقف بعد التطورات األخيرة  |  إلى أين تتجه العالقات العربية التركية؟

المقدمة

تشــهد العالقــات العربيــة التركيــة تطــورًا ملحوظــً فــي اآلونــة األخيــرة بعــد الزيــارة 

الرســمية لولــي عهــد أبو ظبــي الشــيخ محمــد بــن زايــد إلــى أنقــرة فــي 24 مــن شــهر 

نوفمبــر/ تشــرين الثانــي المنصــرم. وقــد ســبق الزيــارة عــدد مــن المباحثــات الهاتفيــة 

والحضوريــة علــى مســتوى وزراء الخارجيــة ورؤســاء الجهــاز األمنــي للبلديــن، بهــدف تقريــب 

وجهــات النظــر إلعــادة ترتيــب الملفــات البينيــة، وإنهــاء الخالفــات السياســية، وتعزيــز فــرص 

التعــاون التجــاري بينهمــا.

تبــع الزيــارة تأكيــد الرئيــس التركــي أردوغــان حــرص أنقــرة علــى االرتقــاء بعالقاتهــا مــع 

إلــى  رســمية  زيــارات  إلجــراء  وســعيها  ومصــر،  الســعودية  العربيــة  المملكــة  مــن  كل 

ــي  ــا يعن ــو م ــن، وه ــؤولين بحرينيي ــع مس ــتوى م ــة المس ــات رفيع ــة مباحث ــارات، وإقام اإلم

واســتراتيجياتها.  مقوماتهــا  فــي  جديــدة  مرحلــة  التركيــة  العربيــة  العالقــات  دخــول 

يحــاول تقديــر الموقــف البحــث فــي التقاربــات الجاريــة فــي العالقــات العربيــة التركيــة، 

ومســتقبل هــذه التقاربــات علــى ملفــات المنطقــة المشــتركة والخاصــة.

سياقات التقارب في العالقات العربية التركية

ــات  ــر التحالف ــي، وتتغي ــي واإلقليم ــهد العالم ــي المش ــرات ف ــداث والمتغي ــارع األح تتس

السياســية نتيجــة إعــادة ترتيــب العالقــات لــدول اإلقليــم فيمــا بينهــا، وكــذا عالقاتهــا مــع 

ــن  ــدة تضم ــراكات جدي ــيق لش ــم التنس ــي اإلقلي ــة ف ــاول كل دول ــي. إذ تح ــم الخارج العال

مــن  عــدد  ظهــور  إلــى  أدى  مــا  وهــو  الداخلــي،  واســتقرارها  االســتراتيجية  مصالحهــا 

ــة. ــم المختلف ــن دول اإلقلي ــدة بي ــات جدي ــات وتفاهم ــة تقارب ــياقات لخريط الس

ومن أبرز سياقات التقارب في العالقات العربية التركية، اآلتي:

التقاربات العربية-العربية في المنطقة

انعكســت نتائــج انتخابــات الواليــات المتحــدة التــي أجريــت فــي نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 

ــب  ــن أن أغل ــم م ــى الرغ ــا، فعل ــة وجواره ــة العربي ــة للمنطق ــاحة الداخلي ــى الس 2020 عل

الــدول المتنافســة فــي المنطقــة فضلــت فــوز دونالــد ترامــب بجولــة ثانيــة لرئاســة الواليــات 
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ذلــك،  عكــس  جــاءت  األمريكيــة  الرئاســية  االنتخابــات  نتائــج  فــإن  األمريكيــة،  المتحــدة 

ومكنــت جــو بايــدن مــن الفــوز برئاســة الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

فقــد أســهمت سياســة الواليــات المتحــدة وانســحابها مــن المنطقــة فــي إعــادة رســم 

عالقــات الــدول العربيــة وتجديدهــا بمــا يتــالءم مــع الوضــع المســتجد؛ فظهــرت تقاربــات 

داخــل البيــت الخليجــي، وُوقعــت اتفاقيــة العــال المنهيــة للخــالف الخليجــي، واتجهــت دول 

مثــل مصــر وقطــر نحــو التفاهمــات السياســية، ووقعــت الســعودية وعمــان عــددًا مــن 

اتفاقيــات التعــاون فيمــا بينهــا، وغيرهــا مــن التفاهمــات العربية-العربيــة.

المباحثات العربية التركية عقب قمة العال

امتــدت اتصــاالت الطــرف التركــي مــع عــدد مــن األطــراف العربيــة عقــب اتفــاق المصالحة 

المباحثــات  اســتمرت  وقــد  الماضــي،  الثانــي  يناير/كانــون  فــي  عقــد  الــذي  الخليجيــة 

العربيــة التركيــة علــى مــدى أشــهر طويلــة بغيــة التوصــل إلــى تفاهمــات تراعــي المســتجد 

ــى  ــت أول ــال، كان ــبيل المث ــى س ــر، عل ــراف. مص ــع األط ــن جمي ــتركة بي ــات المش ــي العالق ف

األطــراف العربيــة التــي اســتقبلت دعــوة تركيــا لالنخــراط فــي تفاهمــات سياســية، وذلــك مــن 

خــالل اســتئناف الزيــارة علــى مســتوى وزراء الخارجيــة مطلــع شــهر مايو/أيــار الماضــي، 

الــذي تبعتــه سلســلة مــن التفاهمــات بيــن الجانبيــن المصــري والتركــي فــي مختلــف 

القضايــا المشــتركة بينهمــا، والتــي ال تــزال تناقــش الملفــات العائقــة، مــع تقديــم تنــازالت 

تســمح بوجــود تنســيق بيــن البلديــن يعتمــد علــى أســس اســتراتيجية واضحــة.

اإلمــارات أيضــً كانــت علــى نفــس مســتوى التفاهمــات مــع الجانــب التركــي، حيــث 

بــدأت اتصالهــا مــع أنقــرة فــي أبريــل/ نيســان الماضــي باتصــال هاتفــي جمــع وزيــري 

خارجيــة البلديــن، ثــم تبعتــه زيــارة لــم تكــن متوقعــة لمستشــار األمــن الوطنــي اإلماراتــي 

ــطس/ ــهر أغس ــف ش ــان منتص ــى بأردوغ ــث التق ــرة، حي ــى أنق ــد إل ــن زاي ــون ب ــيخ طحن الش

آب الماضــي.

اتخــذت الخطــوات ذاتهــا بيــن الســعودية وتركيــا، وأجــرى وزيــر الخارجيــة التركــي مولــود 

جاويــش أوغلــو زيــارة رســمية إلــى الريــاض فــي مايو/أيــار المنصــرم، فــي ســعي مــن الجانــب 

ــات  ــود العالق ــن جم ــنوات م ــد س ــعودية بع ــع الس ــوار م ــاوض والح ــد للتف ــي للتمهي الترك

ــي  ــي ف ــس الترك ــعودي بالرئي ــك الس ــع المل ــال جم ــارة اتص ــبق الزي ــد س ــن. وق ــن البلدي بي
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نوفمبر/تشــرين الثانــي 2020 عشــية القمــة االفتراضيــة لمجموعــة العشــرين التــي نظمتهــا 

الريــاض، وكذلــك التفاهمــات الســعودية التركيــة لشــراء طائــرات مســيرة مــن نــوع بيرقــدار

ــر أن  ــا أظه ــو م ــرم، وه ــارس/آذار المنص ــي م ــلحة ف ــتطالعية والمس ــختيها االس TB 2 بنس

العالقــات الســعودية التركيــة فــي طريقهــا نحــو التفاهــم المســتمر، واتبــاع دبلوماســية 

الحــوار بغيــة التوصــل إلــى معالجــة الملفــات العالقــة.

ــي،  ــب اإليران ــد للجان ــل امت ــط، ب ــي فق ــب الترك ــى الجان ــي عل ــارب العرب ــر التق ــم يقتص ل

وذلــك عبــر جــوالت التفــاوض بيــن الســعودية وإيــران بتنســيق عراقــي، والمباحثــات المباشــرة 

بيــن اإلمــارات وإيــران، لتشــكل بذلــك بدايــة مرحلــة جديــدة مــن التفاهمــات المتبادلــة بيــن 

الــدول الفاعلــة فــي اإلقليــم.

زيارة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ألنقرة

تركيــا كانــت دومــً هــي المبــادرة فــي اتخــاذ خطــوات التقــارب، ولذلــك تعــد زيــارة ولــي 

ــة  ــات العربي ــركات التفاهم ــي تح ــا ف ــن نوعه ــى م ــة األول ــوة العربي ــي الخط ــد أبو ظب عه

التركيــة الجاريــة، وهــو مــا قــد يفتــح بــاب زيــارات مماثلــة مــن الجانــب العربــي لتركيــا، 

ــة. ــي المنطق ــائد ف ــارب الس ــاخ التق ــر من ــي تطوي ــهم ف ويس

ــر،  ــع مص ــة م ــوات مماثل ــاذ خط ــي باتخ ــس الترك ــات الرئي ــارة تصريح ــت الزي ــد أعقب فق

والســعودية، ودول خليجيــة أخــرى. وهــو مــا يظهــر أن آفاق تعزيــز العالقات العربيــة التركية 

تســير علــى نحــو إيجابــي، وُتتخــذ إجــراءات متتاليــة بهــذا الصــدد، ولكــن مــا ميــز المباحثــات 

اإلماراتيــة التركيــة أنهــا تســير بُخطــا ســريعة، مغلبين بذلــك المصالــح االقتصاديــة، ومرحلين 

الخالفــات السياســية، ولــو مؤقتــً.

أبعاد تفاهمات العالقات العربية التركية

تتنــوع دوافــع التقــارب فــي العالقــات العربيــة التركيــة بيــن مختلــف أطرافهــا، إال أن 

العامــل المشــترك فيهــا هــو ظهــور الحاجــة إلــى تجميــد الخالفــات التــي اســتنزفت 

جميــع األطــراف كثيــرًا، أو تخفيفهــا بنســبة أقــل. وتحمــل تفاهمــات العالقــات العربيــة 

ــذه  ــم ه ــن أه ــة، وم ــة واألمني ــية واالقتصادي ــاد السياس ــن األبع ــددًا م ــة ع ــة الجاري التركي

األبعــاد:
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األبعاد السياسية

ــات  ــريع التفاهم ــي تس ــا ف ــكل م ــهم بش ــة تس ــي المنطق ــة ف ــارب الجاري ــات التق ملف

الثنائيــة بيــن مختلــف المكونــات السياســية داخــل المنطقــة العربيــة وجوارهــا. فبعــد 

التفاهمــات الســعودية القطريــة رأينــا المباحثــات المصريــة التركيــة، والســعودية اإليرانيــة، 

والقطريــة اإلماراتيــة، والتركيــة اإلماراتيــة، ونحوهــا مــن المباحثــات، كسلســلة متعاقبــة 

تســعى كل األطــراف فيهــا إلــى خلــق منــاخ عــام فــي المنطقــة يلبــي احتياجــات الدولــة 

ــات. ــن المتطلب ــا م ــية وغيره السياس

وفــي حــال اســتمرت وتيــرة التفاهمــات الثنائيــة بيــن دول المنطقــة بشــكل طــردي، 

فإنــه مــن المتوقــع أن تــؤدي إلــى تشــكيل تعــاون إقليمــي لحلحلــة ملفــات المنطقــة 

الشــائكة، ومنهــا الملــف الســوري، وذلــك مــن خــالل التنســيق المشــترك بيــن تركيــا واإلمارات 

الخطــة  تفعيــل  وإمكانيــة  النهضــة،  ســد  وملــف  إيــران،  إلــى  باإلضافــة  والســعودية 

اإلماراتيــة لتســوية النــزاع اإلثيوبــي مــع القاهــرة والخرطــوم، واالســتفادة مــن المبــادرة 

الصــدد. هــذا  فــي  التركيــة 

فضــاًل عــن إمكانيــة التعــاون بتقديــم جميــع األطــراف المؤثــرة فــي الشــأن الليبــي 

تنــازالت تخفــف حــدة االســتقطاب، خاصــة بعــد أن تحولــت المعركــة فــي ليبيــا إلــى 

ــوز  ــى الف ــة إل ــرب الميداني ــي الح ــابقً ف ــة س ــادات المتنازع ــعي القي ــية، وس ــة سياس معرك

باالنتخابــات الرئاســية القادمــة. اليمــن أيضــً قــد يشــكل ملــف تعــاون عربــي تركــي، كنقطــة 

تعــاون اســتراتيجي يمهــد لحلــول إنهــاء الحــرب فــي اليمــن، وعــودة االســتقرار الداخلــي إليــه، 

وتأثيــره إيجابــً علــى االســتقرار فــي المنطقــة.

ومــع عــودة المباحثــات إلــى العالقــات العربية التركيــة يمكن القول إن حدة االســتقطاب 

مــن  لعــدد  فرصــة  شــكلت  والتــي  وتركيــا،  العربيــة  الــدول  بيــن  ســائدة  كانــت  التــي 

ــن أن  ــن الممك ــه م ــة، إال أن ــي المنطق ــا ف ــيع نفوذه ــي توس ــة ف ــوذ اإلقليمي ــاريع النف مش

التركيــة.  العربيــة  المفاوضــات  عــودة  بعــد  الــوراء  إلــى  قليــاًل  المشــاريع  هــذه  تعــود 

فمشــروع الكيــان اإلســرائيلي الــذي توســع كثيــرًا علــى حســاب قــوى المنطقــة يمكــن أن 

يقــل تأثيــره بعــد عــودة مباحثــات التفاهــم بيــن األطــراف العربيــة والتركيــة. كذلــك، 

ــط،  ــرقي المتوس ــة ش ــي منطق ــي ف ــدد اليونان ــن التم ــر موازي ــً أن تتغي ــل أيض ــن المحتم م

ــان  ــي لليون ــب العرب ــد الجان ــل تأيي ــث يق ــا، بحي ــاب تركي ــى حس ــً عل ــً عربي ــى دعم ــذي تلق ال
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بهــذا الجانــب، أو تجنــب إظهــار مواقــف مؤيــدة للجانــب اليونانــي بدرجــة أقــل.

األبعاد االقتصادية

تــدرك حكومــات المنطقــة متطلبــات الوضــع االقتصــادي الراهــن، فآثــار جائحــة كورونــا لــم 

تنفــك عــن اقتصاديــات الــدول، وتقلبــات الســوق العالميــة أضــرت كثيــرًا بــدول المنطقــة، ال 

ســيما مــع حالــة التضخــم العالميــة المســتمرة حتــى اآلن.

ــات  ــل العقب ــي تذلي ــهمت ف ــتركة أس ــة المش ــح االقتصادي ــول إن المصال ــن الق ــك، يمك لذل

ــات  ــي المباحث ــر ف ــا يظه ــذا م ــة. وه ــن دول المنطق ــة بي ــات اإليجابي ــن التفاهم ــد م ــو مزي نح

ــدة  ــرة ع ــى أنق ــي إل ــد أبو ظب ــي عه ــدوم ول ــد ق ــان عن ــع الطرف ــد وق ــة، فق ــة التركي اإلماراتي

خطابــات نوايــا لالســتثمارات فــي مجــاالت الطاقــة والتمويــل والصحــة، فضــاًل عــن إنشــاء 

اإلمــارات صندوقــً بقيمــة عشــرة مليــارات دوالر لدعــم االســتثمارات فــي تركيــا.

فاإلمــارات التــي تســعى إلــى أن تصبــح قــوة اقتصاديــة صاعــدة فــي المنطقــة تــدرك أهميــة 

ــة  ــع دول ــاون م ــى تع ــة إل ــا بحاج ــا تركي ــتيراد، وبدوره ــر واالس ــالق للتصدي ــة انط ــا كنقط تركي

نفطيــة تدعــم ميزانيتهــا العامــة التــي تعانــي أضــرارًا اقتصاديــة عديــدة فــي الفتــرة األخيــرة. 

كذلــك، نجــد أن حرمــان مصــر مــن مشــاريع الطاقــة شــكل دافعــً رئيســيً لتقاربهــا مــع تركيــا 

فــي سلســلة مــن المباحثــات التــي أجراهــا الطرفــان فــي شــهر أبريل/نيســان الماضــي. حيــث 

ــرائيلي  ــان اإلس ــن )الكي ــون م ــط، المك ــرق المتوس ــاد ش ــطة اتح ــن أنش ــر م ــتبعاد مص أدى اس

ــى  ــة إل ــي بحاج ــرف الترك ــيما أن الط ــي، وال س ــري الترك ــارب المص ــى التق ــان( إل ــرص واليون وقب

التعــاون مــع مصــر لحمايــة مصالحهــا االســتراتيجي فــي منطقــة شــرقي المتوســط.

األبعاد األمنية والعسكرية

ــة  ــة، القائم ــي المنطق ــدة ف ــة الجدي ــدة األمريكي ــات المتح ــة للوالي ــتراتيجية األمني أدت االس

ــن  ــوب الصي ــي ص ــام األمريك ــز االهتم ــة، وتركي ــة العربي ــكري بالمنطق ــاط العس ــك االرتب ــى ف عل

ــا  ــا بينه ــيق فيم ــى التنس ــا عل ــة وجواره ــة العربي ــاد دول المنطق ــى اعتم ــيا، إل ــرق آس ودول ش

ــة. ــي المنطق ــتقرار ف ــالم واالس ــظ الس ــم حف لدع

علــى  الجانبيــن  حــرص  علــى  يــدل  العربيــة  التركيــة  المباحثــات  خــالل  األمنــي  التمثيــل 
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ــي  ــي اإلمارات ــن القوم ــار األم ــد زار مستش ــة. فق ــات المتبادل ــي العالق ــب ف ــذا الجان ــر ه تطوي

الشــيخ طحنــون بــن زايــد أنقــرة قبــل زيــارة ولــي عهــد أبو ظبــي، وكذلــك أشــار الرئيــس التركــي 

أردوغــان، عنــد توقيعــه التفاقيــات التعــاون مــع الجانــب اإلماراتــي، إلــى زيــارة وزيــر الخارجيــة 

التركــي ورئيــس جهــاز االســتخبارات التركــي ألبو ظبــي للتحضيــر لزيارتــه المرتقبــة فــي 

فبراير/شــباط القــادم.

التمثيــل األمنــي أيضــً حضــر فــي مشــاورات جمعــت الجانــب التركــي مــع األطــراف 

فــي  البــارزة  الخطــوة  هــو  العســكري  التنســيق  وكان  أخــرى،  عربيــة  وأطــراف  المصريــة 

ملــف التقــارب الســعودي التركــي، بعــد تقــدم الجانــب الســعودي لشــراء طائــرات عســكرية 

واســتخباراتية مــن تركيــا. وهــو مــا يرجــح إمكانيــة تخفيــف التنافــس اإلقليمــي الــذي أثــر ســلبً 

فــي العالقــات العربيــة التركيــة التــي كانــت مســتقرة ومتعاونــة فــي مرحلــة ســابقة.

محددات مستقبل العالقات العربية التركية

يشــير حجــم التفاهمــات اإلقليميــة وســرعتها إلــى رغبــة دول المنطقــة العربيــة وجوارهــا 

فــي تذويــب المســائل الشــائكة والمضــي قدمــً نحــو عالقــات تخــدم المصالــح المشــتركة 

وتقلــل مــن حالــة الصــدام الســائدة فــي المرحلــة الماضيــة. وهــذا يرجع إلــى الحالــة الجديدة 

التــي تعيشــها المنطقــة، وتجــدد خارطــة التحالفــات فــي المنطقــة بمــا يتناســب مــع الواقع 

الجديــد فــي المشــهد السياســي اإلقليمــي والخارجي.  

حجم المصالح المتحققة لألطراف

تســعى األطــراف اإلقليميــة مــن خــالل تحركاتهــا األخيــرة إلــى الحفــاظ علــى المكاســب 

التــي حققتهــا فــي الفتــرة الســابقة، والخــروج مــن ملفــات النــزاع المســتعصية بأقــل 

الخســائر، خاصــة أن مــدة النــزاع تطــول، وال ترجيــح لكفــة طــرف رابــح علــى طــرف آخــر خاســر.

ففــي حــال اتجهــت أطــراف العالقــات العربيــة التركيــة إلــى العمــل بسياســة »الــكل رابح«، 

وقــدم كل طــرف تنــازالت تحقــق التــوازن بيــن مصالــح األطــراف جميعــً، فإنــه مــن المتوقــع 

ــن  ــدرًا م ــق ق ــي، وتحق ــدم اإليجاب ــن التق ــد م ــى مزي ــة إل ــة التركي ــات العربي ــه العالق أن تتج

المتبادلــة. السياســية  التفاهمــات 
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حسم التحديات المرتبطة بالعالقات العربية التركية

ــدت  ــي امت ــزاع الت ــات الن ــن ملف ــدد م ــي بع ــع الترك ــي م ــب العرب ــات الجان ــط تفاهم ترتب

ســنوات عديــدة، فالتنافــس علــى النفــوذ بيــن دول اإلقليــم توســع بعــد ثــورات الربيــع العربــي، 

وهــو مــا أثــر ســلبً فــي عالقــات دول المنطقــة جميعــً، حيــث وجــدت دول اإلقليــم نفســها 

غارقــة فــي عــدد مــن الملفــات الشــائكة، التــي ربمــا لــن ُتحــل فــي المســتقبل القريــب دون 

إيجــاد تفاهمــات مشــتركة بيــن جميــع الفاعليــن. 

ويبــدو أن دول المنطقــة اتخــذت القــرار الصائــب فــي االتجــاه نحــو تصفيــر المشــاكل بينهــا، 

ــازالت  ــم التن ــي تقدي ــراف ف ــة األط ــدى جدي ــى م ــرًا عل ــد كثي ــج يعتم ــذا النه ــتمرار ه إال أن اس

المتبادلــة التــي تعــزز مــن اســتمرار نهــج التفاهــم الــذي تــم اتخــاذه. 

الحد من التأثيرات الخارجية في العالقات العربية التركية

ــر  ــعورها بخط ــا لش ــا بينه ــتركة فيم ــات مش ــي تفاهم ــول ف ــة الدخ ــررت دول المنطق ق

االعتمــاد علــى العوامــل الخارجيــة فــي تقريــر مصيــر أمنهــا ومصالحهــا االســتراتيجية. لذلــك، 

مــن المهــم أن تســعى جميــع األطــراف إلــى تحييــد المؤثــرات الخارجيــة التــي قــد تضــر 

ــة. ــات الحالي ــار التفاهم بمس

وفــي حــال تمكنــت العالقــات العربيــة التركيــة مــن تجــاوز مرحلــة المراهنــة علــى العناصــر 

الخارجيــة فــي تحقيــق مكاســب فوريــة لدولهــا علــى حســاب دول المنطقــة األخــرى، فــإن 

التعــاون المســتمر واالســتقرار الثابــت للمنطقــة يعــد الترجيــح المتوقــع مــن هــذه السياســة، 

وهــو مــا قــد ينعكــس علــى عالقــات اإلقليــم العالميــة؛ إذ مــن المتوقــع أن يؤثــر فــي 

التنســيق مــع العالــم الخارجــي لحلحلــة ملفــات المنطقــة الشــائكة بمســتوى أكثــر تنظيمــً، 

ــا. ــة وملفاته ــا المنطق ــي قضاي ــة ف ــالت الخارجي ــادة التدخ ــن زي ــد م ــا يح وبم

تأثير عاملي إيران والكيان اإلسرائيلي في العالقات اإلقليمية

لــدى إيــران والكيــان اإلســرائيلي مشــاريع نفــوذ فــي المنطقــة، فإيــران بعــد حــرب العــراق 

وثــورات الربيــع العربــي وســعت مــن نفوذهــا عــن طريــق أذرعهــا فــي المنطقــة، فــي حيــن 

ــك  ــر، وذل ــكل كبي ــب بش ــد ترام ــالل عه ــة خ ــي المنطق ــه ف ــرائيلي أطماع ــان اإلس ــر الكي باش

مــن خــالل موجــات التطبيــع العربــي واإلســالمي، الــذي مكــن الكيــان اإلســرائيلي مــن فتــح 
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قنــوات عديــدة داخــل العالــم العربــي واإلســالمي.

عــدة  فــي  اإلســرائيلي  والكيــان  إيــران  ُأشــركت  الجاريــة  التفاهمــات  مرحلــة  وفــي 

مفاوضــات، ســواء مــع الجانــب العربــي أو التركــي، وذلــك الرتبــاط الطرفيــن؛ اإليرانــي والكيــان 

اإلســرائيلي، بعــدد مــن ملفــات المنطقــة؛ كملــف المفاوضــات النوويــة، والملــف الســوري، 

ــات.  ــن الملف ــا م ــط، وغيره ــرق المتوس ــة ش ــف منطق ومل

لذلــك، فــإن حصــول التفاهمــات بيــن األطــراف العربيــة والتركيــة يشــكل جبهــة إقليميــة 

واحــدة تمنــح مســاحة للتفــاوض مــع الجانــب اإليرانــي واإلســرائيلي، وتقلــل مــن منــح 

التنــازالت أثنــاء التفــاوض معهمــا. ومــن ثــم فــإن تجــاوز األطــراف العربيــة التركيــة للخالفــات 

يعــزز مــن اســتتباب العالقــات المشــتركة ويقلــل مــن تأثيــر العناصــر اإلقليميــة األخــرى 

إليهــا  التوصــل  يتــم  قــد  التــي  التركيــة  العربيــة  العالقــات  مكتســبات  حســاب  علــى 

القريــب. المســتقبل  فــي 

الخاتمة

عصفــت بالمنطقــة العربيــة وجوارهــا أزمــات دراماتيكيــة علــى نحــو مســتمر خــالل الفترة 

الماضيــة، فــال يــكاد يوجــد بلــد فــي المنطقــة إال ويعانــي أزمــة داخليــة مــا، باإلضافــة إلــى 

ــاون  ــام تع ــى قي ــة إل ــت الحاج ــداث فرض ــذه األح ــرى. ه ــة األخ ــات دول المنطق ــره بأزم تأث

ــب  ــدف تقري ــك به ــة، وذل ــي المنطق ــة ف ــراف الفاعل ــن األط ــيما بي ــترك، وال س ــيق مش وتنس

المصالــح بيــن الــدول، وحــل قضايــا الصــراع المختلفــة، وفتــح آفــاق جديــدة لــدول المنطقــة 

فــي مجــاالت التعــاون السياســي واالقتصــادي والعســكري، وبمــا يعــود بالنفــع لمصلحتهــا 

ومصلحــة شــعوبها.

ــق  ــد الطري ــتقطاب وتمهي ــتوى االس ــض مس ــو تخفي ــة نح ــوى المنطق ــاه ق ــل اتج ولع

إلمكانيــة النقــاش، واالتفــاق علــى أســس تفاهمــات تحقــق األمــن واالســتقرار الداخلــي 

واإلقليمــي، يعبــر عــن نضــج سياســي لحكومــات المنطقــة. اســتثمار هــذا النضــج فــي 

تثبيــت األســس المشــتركة للعالقــات العربيــة التركيــة، وإيجــاد منــاخ تعــاون دائــم، ليســت 

ــة. ــراف العالق ــائكة ألط ــات الش ــدد الملف ــع ع ــيما م ــهلة، وال س ــة الس بالمهم

ــتوى  ــذ مس ــن تتخ ــة ل ــوى المنطق ــن ق ــات بي ــودة المباحث ــول إن ع ــن الق ــً، يمك وختام

علــى  التفــاوض  مســار  يعتمــد  ولــن  ببــطء،  تتحــرك  ودول  تتقــدم  دول  فهنــاك  واحــدًا، 

خــط وحيــد نظــرًا الختــالف الملفــات التــي تجمــع قــوى المنطقــة، ولتنــوع منهجيــات 

الــدول ورؤيتهــا الدبلوماســية فــي حســم قضايــا النــزاع. 



مركز مستقل غير ربحي، ُيِعّد األبحاث العلمية والمستقبلية، ويساهم في صناعة الوعي 

وتعزيزه وإشاعته من خالل إقامة الفعاليات والندوات ونشرها عبر تكنولوجيا االتصال، 

إسهامً منه في صناعة الوعي وتعزيزه وإثراء التفكير المبني على منهج علمي سليم

الرسالة

المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير االستراتيجي في 

المجتمعات العربية

األهداف

-  اإلسهام في نشر الوعي الثقافي.

-  قياس الرأي العام إقليميً ودوليً تجاه قضايا محددة.

-  التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

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

الوسائل

-  إعداد الدراسات واألبحاث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

-  تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، 

والمشاركة الفاعلة.

-  إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.



-  رعاية الشباب الباحثين المتميزين. 

مجاالت العمل

تتنوع مجاالت العمل في المركز وتشمل ما يلي:

1. األبحاث والدراسات: 

حيث يقوم المركز على إعداد الدراسات واألبحاث وفق المنهجية العلمية في مجاالت 

تخصص المركز، وهي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات اإلسالمية والفكرية.

- الدراسات الحضارية والتنموية.

- دراسات الفكر اإلسالمي.

2. االستشارات وقياس الرأي:

يسعى المركز لتقديم االستشارات والحلول في مجاالت اهتمام المركز للجهات 

الرسمية واألهلية، وذلك من خالل قياس الرأي العام تجاه القضايا الفكرية واألحداث 

د المهارات.   السياسية واالجتماعية، بالتعاون مع كادر علمي ُمحترف وُمتعدِّ

3. النشر: 

يسهم المركز في نشر الدراسات واألبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.

عضوية المركز في المنظمات العالمية:




