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تشهد العالقات املصرية ـ التركية 
تــقــاربــا مــلــمــوســا، فــكــمــا اكتسبت 
الــتــصــريــحــات الــســيــاســيــة روحـــا 
إيـــجـــابـــيـــة راعــــــــت األصـــــــــول الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
ــمــــرت فــي  ــتــ ــتــــركــــة، فـــقـــد اســ واملــــصــــالــــح املــــشــ
ــور االتـــــصـــــال الـــســـيـــاســـي بــن  ــطــ ــة تــ ــبــ مــــواكــ
ــعــد تــصــريــحــات املــتــحــدث باسم 

ُ
الــبــلــديــن، وت

حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، عــمــر جــيــلــك، في 
مطلع يــونــيــو/ حــزيــران الـــجـــاري، عــن تطور 
كاشفا  ــرًا 

ّ
مــؤش السياسي  االتــصــال  مستوى 

ـــي تــأتــي  ــ ــات، وهـ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــة املـ ــراريــ ــمــ ــتــ عــــن اســ
اتــســاع نطاق  ضمن ســيــاقــاٍت متضافرة عــن 
امللفات املفتوحة للتداول. وبجانب الطبيعة 
الــهــادئــة لــلــمــشــاورات الــتــركــيــة ـ املــصــريــة من 
الالفت هيمنة الشؤون اإلقليمية على جدول 
الهامشية،  األحـــداث  األعــمــال، بجانب بعض 
مستقبل سياستهما  بشأن  الــجــدل  يثير  مــا 
الخارجية وموقع عوامل التوتر فترة ما بعد 

2013 من مصفوفة املصالح املشتركة.

السياقات الراهنة
ليبيا  انتهاء حرب طرابلس في  مع تداعيات 
إبــريــل/ نيسان 2020، ثم تشكيل حكومة  في 
على  البلدين  حــرص  ظهر  الوطنية،  الــوحــدة 
ــي ســيــاســة مــنــضــبــطــة، تـــقـــوم عــلــى منع 

ّ
تــبــن

التوتر ومعالجة أسباب الحرب في ليبيا. ولم 
يونيو/  ليبيا،  بــشــأن  الــقــاهــرة  إعـــالن  يشكل 
البلدين،  بــن  خالفية  مسألة   ،2020 حــزيــران 
على الرغم من ظهور بعض القراءات بإمكانية 
اندالع حرب مصريةـ  تركية، فقد تم استيعابه 
ضمن سياقات التدخل الدولي، وليس مشكلة 
 لــلــتــدخــل 

ً
ــم يــتــضــمــن خـــطـــة ثـــنـــائـــيـــة، حـــيـــث لــ

الــعــســكــري، بـــل ســاهــمــت نــتــائــجــه فـــي تمييز 
املوقف املصري عن فرنسا واإلمارات وفتحت 

الطريق أمام تسارع االتصاالت مع تركيا.
ــدأت الــســيــاســة  ــ ــاري، بـ ــجــ ــام الــ ــع مــطــلــع الـــعـ ومــ
الــتــركــيــة تتخذ مــواقــف واضــحــة لــلــتــقــارب مع 
مــصــر، كــانــت بــدايــتــهــا فـــي تــصــريــح املــتــحــّدث 
باسم رئاسة الجمهورية، أشار فيها إلى أهمية 
مصر في العالم اإلسالمي وميراثها الحضاري، 
ثم تلتها تصريحاٌت مماثلة لوزير الخارجية، 
تضمنت توضيحا عن وجود مساراٍت سياسيٍة 
مع مصر واالنتقال إلى مرحلة اللقاءات الفنية. 
ترافقت هذه التصريحات مع توجه الدولة إلى 
اتخاذ إجراءات أولية لضبط النشاط اإلعالمي 
للمعارضن املصرين، أو منعه، وفي منتصف 
تــصــريــحــات  ــارت  ــ ــ أشـ نــيــســان 2021،  ــل/  ــريــ إبــ
تـــركـــيـــة إلـــــى وجــــــود تــغــيــر فــــي الــــعــــالقــــات مــع 
»الــعــهــد الــجــديــد«  ــم التعبير عــنــه بـــ مــصــر، وتـ
 

ٌ
فــي الــعــالقــات السياسية، حيث جــرى اتــصــال

بإمكانية   
ً
بــدا متفائال الخارجية،  بن وزيـــري 

املضي في استئناف العالقات العادية. وبشكل 
عـــــام، تــمــاثــلــت تــصــريــحــات ســيــاســيــي تــركــيــا 
فـــي أهــمــيــة تــطــويــر الــعــالقــات مـــع مــصــر، وقــد 
أشـــــــاروا، فـــي ســيــاقــات مــخــتــلــفــة، إلــــى املــيــراث 
التاريخي والقيم املشتركة. وكان الفتا حديث 
وزيــــر الـــدفـــاع، مــايــو/ أيــــار 2021، عــن األبــعــاد 
وليبيا  تــركــيــا  الــثــالثــيــة  لــلــعــالقــات  السياسية 
ومــصــر. وعــلــى مــســار مــــواٍز، بــدا تقديم رئيس 
الوزراء املصري، مصطفى مدبولي، في إبريل/ 
نيسان 2021، الشكر للرئيس التركي أردوغان 
على إدارة مجموعة الثماني اإلسالمية تعبيرًا 
ــى الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة.  ــ عــــن تـــمـــاثـــل الـــنـــظـــر إلـ
كــمــا تــحــدث وزيــــر الــخــارجــيــة، ســامــح شــكــري، 
ــة عـــالقـــات وبـــدء  ــامـ عـــن حــــرص بـــــالده عــلــى إقـ
الوّدية  التصريحات  واعتبر  تركيا،  مع  حــوار 
مــحــل تــقــديــر واهــتــمــام بــاالنــتــقــال مـــن مرحلة 
إلــى االنفتاح السياسي،  ــرات السياسية 

ّ
املــؤش

الدولي،  القانون  وإقامة عالقات، وفقا لقواعد 
وفـــي مقدمتها عـــدم اإلضـــــرار، وتــتــم صياغته 
للتالقي حول  تمهد  مــشــاوراٍت سياسيٍة  عبر 
االنفتاحي  املــنــاخ  املــشــتــركــة. ســاهــم  املصلحة 
فــي الـــدخـــول فــي اجــتــمــاعــات تــمــهــيــديــة، حيث 
اســتــجــابــت الــقــاهــرة عــبــر تــرتــيــب اجــتــمــاع في 
5 ـ 6 مايو/ أيــار املــاضــي، وذلــك على مستوى 
سياسي لم يحدث منذ ثماني سنوات فائتة، 
وأمنية  دبلوماسية  شخصيات  فيه  شــاركــت 
العالقات  تطوير  رفيعة، الستكشاف خطوات 
في  نتائجها  ــدرت  وصــ واإلقــلــيــمــيــة،  الثنائية 
ـــراٍت إيجابية في 

ّ
بــيــان مــشــتــرك، تضمن مـــؤش

الثنائية واإلقليمية، ال سيما  العالقات  نطاق 
الــوضــع فــي ليبيا وســوريــة والــعــراق والسالم 
واألمــن في شرقي املتوسط. وقد تالزمت هذه 
الــخــطــوة مـــع تشكيل بــرملــانــي الــبــلــديــن لجنة 
ــا لــلــمــحــادثــات  صــــداقــــة، لــتــمــثــل مــــســــارًا داعــــمــ

السياسية. 

سياقات تشكيل 
السياسة الخارجية

مـــشـــكـــالٍت  ــلــــدان  ــبــ الــ عـــــام 2013، شـــهـــد  بـــعـــد 
للسلطتن  تــحــّديــا  شكلت  داخــلــيــة  سياسية 
الــقــائــمــتــن، وكـــانـــت تــتــطــلــب بــــدء مـــحـــاوالت 
ســـريـــعـــة ملــعــالــجــتــهــا، فـــقـــد وضـــعـــت نــتــائــج 
انتخابات يونيو/ حزيران 2015 تركيا أمام 
تـــحـــّديـــات جـــديـــدة، تــتــعــلــق بــظــهــور الــجــنــاح 
ــزاب  ــ الـــســـيـــاســـي لـــحـــزب الـــعـــمـــال ضـــمـــن األحــ

املــمــثــلــة فـــي الـــبـــرملـــان، وعــــدم قــــدرة »الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة« عــلــى تشكيل الــحــكــومــة مــنــفــردًا، 
ــــادت إلــى  مـــا مـــّهـــد لــســلــســلــة حـــــوادث عــنــف قـ
اندالع محاولة انقالبية في 15 يوليو/ تموز 
2016. وعلى إثر هذه األزمات، اتجهت تركيا 
الرئاسي  النظام  إلى  التحول  السير في  إلى 
الشعبي في 2017، ومــا تاله  االستفتاء  عبر 
مـــن انــتــخــابــات فـــي 2018، فــقــد شــّكــلــت هــذه 
تجاه  الــدولــة  قــوة  لتركيز   

ً
أرضــيــة التغيرات 

ومّكنتها  القريبة،  الــحــدود  على  التهديدات 
مــن مــراجــعــة ســيــاســاتــهــا اإلقــلــيــمــيــة، بحيث 
ــبــــادئ الــســالمــة  ــقـــوم فــــي مــجــمــلــهــا عـــلـــى مــ تـ
ــــرام  ــتـ ــ ــراق، واالحـ ــ ــعــ ــ ــ ــة وال ــوريـ اإلقـــلـــيـــمـــيـــة لـــسـ
املتبادل وتطوير العالقات الثقافية مع شمال 
أفريقيا. وفي هذا السياق، قامت استراتيجية 
العالقات  توسيع  على  الخارجية  السياسة 
املتبادلة،  املكاسب  الدبلوماسية على قاعدة 
أو  الثنائية  بالعالقات  يرتبط  مــا  فــي  ســواء 
كتعزيز  املشتركة،  املصالح  وفــق  الجماعية، 
ــارة ومــكــافــحــة الـــتـــهـــديـــدات املــتــمــاثــلــة  ــتـــجـ الـ
ــقـــوق  ــان حـ ــ ــمــ ــ ــي مــــكــــافــــحــــة اإلرهـــــــــــــاب وضــ ــ فــ

الفلسطينين في قضايا الحل النهائي.
وكــشــف الــبــرنــامــج االنــتــخــابــي فــي 2018 عن 
ــــود الـــدولـــة الــقــويــة شـــرطـــا الزمـــا  أهــمــيــة وجـ
عناصر  وتقوم  الخارجية.  السياسة  لنجاح 
التكنولوجيا  تــطــويــر  جــانــبــن؛  عــلــى  الــقــوة 
في  الذاتي  واالعتماد  الطاقة  واردات  لتقليل 
إلى جانب توّسع نطاق  الدفاعية،  السياسة 
التعليمية  املـــنـــح  مـــن خــــالل  الــنــاعــمــة  الـــقـــوة 
واملساعدات االقتصادية. مهدت هذه األسس 
لـــبـــدء تـــحـــّول فـــي الــســيــاســة الــتــركــيــة تــجــاه 
الــشــرق األوســـط وشــمــال أفريقيا، حيث كان 
مـــن الـــواضـــح أن هــنــاك تــركــيــزًا عــلــى تطوير 

العالقات الدبلوماسية وبرامج التنمية.  
انتخابات »مجلس  وفــي سياٍق مــواز، وبعد 
ــة الــكــبــيــر« فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني  األمـ
تــقــيــيــم وضـــع  ــى  ــ إلــ ــا  ــيـ ــركـ تـ ــهـــت  اتـــجـ  ،2015
املعارضة املصرية، وانعكاسه على سياستها 
الــخــارجــيــة، وخــصــوصــا مــا يتعلق بــوجــود 
مشروع سياسي أو املراهنة على اإلسالمين، 
فـــي ظـــل تــصــاعــد مــشــكــالتــهــم إقــلــيــمــيــا. كــان 
 فـــي غـــيـــاب حـــد أدنـــى 

ً
ــاه الـــعـــام مـــاثـــال االتــــجــ

 يمكن البناء عليه، سواء 
ً
يمثل قيمة مضافة

مـــن وجــهــة مــحــدوديــة الـــرأســـمـــال الــســيــاســي 
ــداف املــعــارضــن. ســاهــمــت تلك  أو تــبــاعــد أهــ
املــنــاقــشــات فـــي احــتــفــاظ الــســيــاســة الــتــركــيــة 

 20( املتوسط  العالقة بن ضفتي  تعزيز  إلــى 
+ 15( لتمثل منصة للحوار واملشاركة وزيادة 
االســتــثــمــارات األوروبـــيـــة والــقــدرة الصناعية 
فـــي جــنــوب املـــتـــوســـط، غــيــر أن مــــرور الــشــرق 
األوسط بمشكالٍت أمنيٍة حال دون نجاح حل 
الصراعات والنزاعات املسلحة، وظل استبعاد 
ســـوريـــة ولــيــبــيــا مـــن االنــــدمــــاج اإلقــلــيــمــي من 

مصادر التوتر. 

مالمح األجندة
يمكن الــقــول إن مــســار الــســيــاســات الــداخــلــيــة 
ــار بــطــريــقــة مــتــمــاثــلــة تــدفــع  ــ ــة سـ ــيـ ــارجـ والـــخـ
إلــى البحث عــن شــركــاء فاعلن فــي السياسة 
مايو/  اجتماعات  إلــى  وبــالــعــودة  اإلقليمية. 
أيار املاضي، يمكن مالحظة أن جدول األعمال 
يعكس رؤية استراتيجية للعالقة بن البلدين 
ال تقتصر على معالجة االختالفات الجارية، 
فــبــالــنــظــر إلــــى نــوعــيــة املـــلـــفـــات، يــتــضــح أنــهــا 
ُكل 

َّ
التش سياسات  عــن  للبحث  طريق  بمثابة 

رئيسية؛  ملفات  ثالثة  درجــت 
ُ
أ فقد  اإلقليمي، 

ارتـــبـــط األول بــقــضــايــا شــــرق املـــتـــوســـط ومــا 
يــتــعــلــق بـــهـــا مــــن تـــرســـيـــم الــــحــــدود الــبــحــريــة 
ــــذه الــقــضــيــة  ــــعــــد هـ

ُ
والــتــنــقــيــب عــــن الــــغــــاز. وت

 مــنــذ 2003، غــيــر أنـــهـــا تــصــاعــدت في 
ً
ــثــــارة ُمــ

السنوات املاضية على خلفية تشكيل منتدى 
غـــاز املــتــوســط، ومــشــاركــة دول غــيــر مشاطئة 
ــــدى، وظـــــهـــــور مـــيـــول  ــتـ ــ ــنـ ــ ــات املـ ــاعــ ــمــ ــتــ فـــــي اجــ
لترسيم  الــيــونــانــي  التعريف  لتفضيل  أولــيــة 
الــــحــــدود، غــيــر أن تــوجــهــات مــصــر إلــــى ربــط 
تركيا  بن  اتفاقية  بوجود  النهائي  الترسيم 
واليونان، وقد دعمت هذه الخطوة مناخ الثقة 
لــفــتــح نــقــاٍش حـــول إمــكــانــيــة تــرســيــم جماعي 
انفتحت  السياق،  البحرية. وفي هذا  للحدود 
اليونان  مــن  كــل  على  التركية  الديبلوماسية 
ــال املــخــتــلــفــة  ــ ــكـ ــ ــا، بــــهــــدف طـــــرح األشـ ــرنــــســ وفــ
لتسوية النزاعات البحرية. وكان امللف الثاني 
قــائــمــا عــلــى تــنــاســق الـــســـيـــاســـات فـــي لــيــبــيــا، 
والــتــالقــي حـــول دعـــم الــحــل الــســيــاســي. وبعد 
انتهاء أزمة الحرب على طرابلس في إبريل/ 
أكبر  التالقي  نيسان 2020، صــارت مساحات 
مـــا يــمــكــن، وخــصــوصــا بــعــد تــشــكــيــل حكومة 
ــــف إطــــالق  ــتــــمــــرار وقـ الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة واســ
النار، فقد اتجه البلدان إلى البحث عن فرص 
الــــتــــعــــاون االقــــتــــصــــادي، وإثــــــــارة املــنــاقــشــات 
املسلحن  األجــانــب ودمــج  باملرتزقة  الخاصة 
وجمع السالح. لم تشغل االتفاقيات التركية ـ 
الليبية السابقة حيزًا ملموسا من املناقشات، 
وذلـــك العــتــبــار وجـــود حــكــومــٍة ممثلٍة للدولة 
اتفاقيات متعّددة مع  في ليبيا، يمكنها عقد 
املناقشات  تنحصر  ولذلك،  املختلفة.  البلدان 
ــات الـــســـلـــمـــيـــة ومـــعـــالـــجـــة  ــاقــ ــيــ ــم الــــســ ــ ــ فـــــي دعـ

املشكالت األمنية.
ويتعلق امللف الثالث بقضايا األمن اإلقليمي. 
الــوجــود  إلــى مسألة  وقــد أشـــارت املباحثات 
التركي في شمالي سورية والعراق، باعتبار 
تسويتها جزءًا من حل الصراعات اإلقليمية. 
ويمكن النظر إلى شمول جدول األعمال مثل 
رًا على فرص عملية تشُكل 

ّ
هذه القضايا مؤش

ســيــاقــات إقليمية تــســاهــم فــي رســـم خــرائــط 
الــقــوة والــنــفــوذ. ويــكــشــف، فــي الــوقــت نفسه، 
املشتركة ملناقشة قضايا  األرضية  عن توفر 
على  الطرفان  يتالقى  ناحية،  فمن  إقليمية. 
أهــمــيــة الــســالمــة اإلقــلــيــمــيــة وضــمــان فاعلية 
ســلــطــة الـــدولـــة فـــي كـــل مـــن الـــعـــراق وســوريــة 
ناحية  ومـــن  األمــنــيــة.  مهامها  لتسلم  ــارًا  إطــ

أخــــــرى، ســـاهـــم رفــــض مــصــر طــلــبــا أمــيــركــيــا 
مــــن شـــرق  فــــي 2018  انـــســـحـــابـــهـــا  بــتــغــطــيــة 
ب دخول البلدين في اختبار 

ّ
سورية في تجن

عسكري، يــؤدي حتما إلــى هــدر ما تبقى من 
رصيد سياسي.

الفاعلية االنتشارية
ومنذ إعــالن تركيا ومصر عن إجـــراءات بناء 
الــثــقــة، تمهيدًا لــبــدء مــحــادثــات شــامــلــة، حدث 
تناسق متزامن في سياستهما اإلقليمية، فقد 
امللفات  الــدور اإلقليمي وفتح  تزايدت فاعلية 
املــغــلــقــة. وقـــد ظــهــر ذلـــك فــي مــســاعــي مراجعة 
ـــم مــســار  ــ ــلـــيـــج، ودعــ ــعــــالقــــات مــــع دول الـــخـ الــ
عوامل  لتحييد  توطئة  الخليجية،  املصالحة 
التوتر. وقد ساهمت السياسة املصرية تجاه 
الــــعــــدوان اإلســرائــيــلــي عــلــى »األقــــصــــى«، كما 
السعودية وبلدان  انفتاح تركيا على  يساهم 
التركية  للسياسة  السهل  الهبوط  فــي  أخــرى 
وترابطها مع القضايا األساسية. وبالرجوع 
قوة  تمثل  الخارجية،  السياسة  محتوى  إلــى 
التقارب  فــي   مشتركا 

ً
عــامــال الــدولــة  السلطة/ 

تحّول  صياغة  من  تمّكنا  حيث  البلدين،  بن 
واسع في سياستهما اإلقليمية، فكما تمّكنت 
مــصــر مــن مــراجــعــة ســيــاســاتــهــا تــجــاه ليبيا، 
ومــقــاومــة مـــبـــادرة الــســالم األمــيــركــيــة، صفقة 
الـــقـــرن، وتـــســـارع الــتــطــبــيــع، اســتــجــابــت تركيا 
لــلــتــغــيــر فـــي الــعــالقــات مـــا بـــن دول الــخــلــيــج، 
وتــــوســــيــــع الــــنــــقــــاش بــــشــــأن نــــــزاعــــــات شــــرق 
املتوسط واالنفتاح على االتحاد األوروبي. قد 
الدولية نقطة  املناقشات  يشّكل االنخراط في 
اخــتــبــاريــة إلمــكــانــيــة تــنــاســق تــركــيــا ومــصــر 
ــى املـــصـــالـــح املـــشـــتـــركـــة. وهـــنـــا،  ــ فــــي الـــنـــظـــر إلـ
ليبيا،  فــي مؤتمر برلن 2 حــول  أهمية  تبدو 
واملــزمــع انــعــقــاده فــي أواخـــر يونيو/ حزيران 
الــفــرص املستقبلية  الــجــاري، فــي الكشف عــن 
للعالقة ما بن البلدين، وخصوصا ما يرتبط 
باالنخراط الفاعل في سياسات حوض البحر 
املــتــوســط، وتــضــيــيــق الــفــجــوة بـــن مـــا ُيــعــرف 
ــــك عــبــر بـــنـــاء صيغة  بــاملــركــز والـــهـــامـــش، وذلـ
املتكافئة،  الــعــالقــات  أســـاس  على  املتوسطية 
وخــصــوصــا بــعــد تـــراجـــع مـــشـــروع »االتـــحـــاد 
من أجل املتوسط« والتصّدعات الداخلية في 
االتــحــاد األوروبــــي، مــا يــطــرح إمكانية تقليل 
إقليميا.  موضوعا  لتكون  األوروبية  املركزية 
ويــشــكــل وضــــع ســـوريـــة والــــعــــراق حــالــة فـــراغ 
جــيــوســيــاســي لــكــل مـــن تــركــيــا ومـــصـــر، ســـواء 
بسبب الجوار الحدودي أو إخراج البلدين من 
اإلشــارات  الرغم من  اإلقليمي. وعلى  الــتــوازن 
ــن الـــتـــدخـــل الـــتـــركـــي في  ــّررة عـ ــكـ ــتـ املـــصـــريـــة املـ
شــمــالــي ســـوريـــة والــــعــــراق، ثــمــة احــتــمــال بــأن 
مــصــادر  بتأميم  تتعلق  حولهما  املــنــاقــشــات 
الــتــهــديــد املــنــبــعــثــة مـــن املــنــظــمــات اإلرهــابــيــة، 
الدولية  الــتــرابــطــات  تعميق  بعد  وخــصــوصــا 
لـــحـــزب الــعــمــال الـــكـــردســـتـــانـــي. كـــذلـــك تــرتــبــط 
ــــرى يمثل  أيـــضـــا بــــأن تـــزايـــد نـــفـــاذ أطـــــراف أخـ
تــهــديــدًا إضــافــيــا يــســمــح بــاهــتــزاز الــتــوازنــات 
اإلقليمية، فمن جهٍة، كشفت السنوات املاضية 
عـــن الـــتـــرابـــط بـــن انــهــيــار ســلــطــة الـــدولـــة في 
ــعـــراق، وتــنــامــي الضغوط  كــل مــن ســوريــة والـ
الــدولــيــة على االســتــقــرار الــداخــلــي فــي تركيا. 
تــداعــيــات حصار  ومــن جهة أخـــرى، ساهمت 
الــعــراق ثــم غـــزوه فــي 2003، وانــتــشــار الحرب 
األهــلــيــة واملــجــمــوعــات املــتــطــرفــة فــي ســوريــة، 
فـــي حـــــدوث فـــوضـــى إقــلــيــمــيــة، تـــرتـــب عليها 
تــنــامــي مــصــادر تــهــديــد مــتــجــّددة، لــم تقتصر 
على ظهور مشاريع تقسيم للدولتن، بل ُيعد 
لكل  املباشر  الحكم  النفوذ/  تحت  وقوعهما 
من روسيا وإيــران، بجانب النفوذ األميركي، 
أزمـــاٍت متتابعة بسبب   إضافيا إلثــارة 

ً
عامال

الــتــقــســيــم الـــفـــعـــلـــي لــــســــوريــــة، بــحــســب حــالــة 
االنفصالية  واملــحــاوالت  الرئاسة،  انتخابات 

للتنظيمات الكردية في شمالي البلدين. 
ــدو هــــــذه املــــنــــاقــــشــــات غـــيـــر عـــــاديـــــة، فــهــي  ــبــ تــ
ــات  ــعــــالقــ ــة الــ ــيــ ــرقــ ــلــــى بــــحــــث تــ ــتـــصـــر عــ ــقـ ال تـ
الدبلوماسية أو االقتصادية، بل ُيعد شمولها 
رًا جليا على تغير النظر 

ّ
قضايا إقليمية مؤش

في استثمار ميزات املوقع واإلمكانات الذاتية 
لصياغة نسق للعالقات اإلقليمية، يقوم على 
التعاون بن البلدين، غير أن اختالف املصالح 
اإلقليمية يعمل على  الدولية تجاه املشكالت 
تعطيل التقارب املصري ـ التركي، وخصوصا 
مــا يتعلق بــالــنــفــوذيــن األمــيــركــي والـــروســـي، 
 عن 

ً
في ملفات سورية والعراق وليبيا، فضال

مـــحـــاوالت الــتــأثــيــر عــلــى شــؤونــهــا الــداخــلــيــة. 
ويمكن الــقــول إن املــضــي فــي مــشــوار مراجعة 
العالقات الثنائية واملصالح املشتركة يرتبط 
ــــدرة عـــلـــى تــحــيــيــد  ــقـ ــ بــتــمــاســك الــــدولــــتــــن، والـ
التصريحات  املباشرة. وبتحليل  غير  القيود 
املتبادلة والبيانات الصحافية، يتضح وجود 
للمضي في تطوير مسارات جدول  استعداد 
لم  الثنائية  الــعــالقــات  أن  األعــمــال، خصوصا 
تذبذب  خلفية  على  التوتر  مستوى  تتجاوز 
نــتــائــج الــربــيــع الــعــربــي، وأنــــه لــيــس هــنــاك ما 
القائم  األيــديــولــوجــي  بالخالف  وصفه  يمكن 
عــلــى الـــســـيـــاســـات الـــقـــومـــيـــة، أو الــســعــي إلــى 
تــصــديــر أفـــكـــار مــخــالــفــة أو ظـــهـــور مــشــاريــع 

هيمنة.
)كاتب وباحث مصري(

تناسق متزامن في التوجهات اإلقليمية

التقارب التركي ـ المصري 
السياقات السياسية

مع مطلع العام 
الجاري، بدأت السياسة 
التركية تتخذ مواقف 

واضحة للتقارب مع 
مصر

يلوح في األجواء تقارب مصري تركي بعد ســنوات من القطيعة السياســية، ال ســيما بعد زيارة وفد تركي القاهرة في شــهر 
مايو/ أيار الماضي. تحاول القراءة التالية اإلضاءة على هذا الملف في ظل التطورات اإلقليمية

نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال خالل لقاء مع نظيره المصري في القاهرة، مايو الماضي )خالد دسوقي/فرانس برس(

تركيا  من  لكل  جيوسياسي  فراغ  حالة  والعراق  سورية  وضع  يشكل 
التوازن  من  البلدين  إخــراج  أو  الحدودي  الجوار  بسبب  سواء  ومصر، 
التدخل  عن  المتكرّرة  المصرية  اإلشــارات  من  الرغم  وعلى  اإلقليمي. 
المناقشات  بــأن  احتمال  ثمة  والــعــراق،  سورية  شمالي  في  التركي 
المنظمات  من  المنبعثة  التهديد  مصادر  بتأميم  تتعلق  حولهما 
العمال  لحزب  الدولية  الترابطات  تعميق  بعد  خصوصًا  اإلرهابية، 
الكردستاني. كما ترتبط أيضًا بأن تزايد نفاذ أطراف أخرى يمثل تهديدًا 

إضافيًا يسمح باهتزاز التوازنات اإلقليمية.
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املــصــريــة، واقتصرت  املــعــارضــة  عــن  بمسافٍة 
على منح تسهيالٍت إدارية والسماح بأنشطٍة 
ال ترقى إلى مستوى التضامن السياسي، برز 
بــارزًا ومنفردًا   

ً
النشاط اإلعــالمــي عمال فيها 

بالنشاط السياسي. وفي تماثل زمني، بدأت 
الــدولــة.  لسلطة  التمكن  فــي   2015 فــي  مــصــر 
واالنتخابات  الدستورية  التعديالت  وشّكلت 
على  السياسي  التشكيل  أدوات  التشريعية  
أساس هندسة حزمٍة واسعٍة من التشريعات، 
وخصوصا املتعلقة بالتعامل مع خصومها، 
الكيانات اإلرهابية،  ولم تقتصر على قوانن 
بل شملت حزمة من التشريعات االقتصادية 
ــوازاة  ــ بــخــلــفــيــة الــلــيــبــرالــيــة الـــجـــديـــدة. وفــــي مـ
ــــاب  ســلــســلــة مـــن املــحــاكــمــات ومــكــافــحــة اإلرهـ
في سيناء. في سياق هذه العمليات، انتقلت 
االنكماش الستعادة  الخارجية من  السياسة 
الــتــأثــيــر واالشـــتـــبـــاك اإلقــلــيــمــي. وهـــنـــا، يمكن 
ــبـــن؛ يــتــمــثــل األول فــي  ــانـ الـــجـ إلـــــى  اإلشـــــــــارة 
أنـــه، عــلــى الــرغــم مــن كــثــافــة الــــدور الخليجي، 
قرارها،  استقالل  هامش  على  مصر  حافظت 
مـــن خـــالل االحــتــفــاظ بــمــســافــة عـــن االنـــخـــراط 
الثاني،  في الصراعات اإلقليمية. أما الجانب 
ــي الــتــعــامــل  فـــقـــد شـــهـــدت تـــغـــيـــرًا مـــلـــمـــوســـا فــ
ــــات الــســيــاســيــة، بحيث اتــجــهــت إلــى  مــع األزمـ
الــبــحــث عــن حــلــول سياسية فــي ليبيا ودعــم 
الــعــالقــات  وتــطــويــر  الفلسطينية،  املــصــالــحــة 
ــة سد  مــع الـــســـودان، والــســيــر نــحــو تقييم أزمـ
الــنــهــضــة. وغــيــر االتـــحـــاد مــن أجـــل املــتــوســط، 
اتــجــهــت مصر  تــشــريــن األول 2017،  أكــتــوبــر/ 
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