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 :(1)مقدمة

قبل ثورات الربيع العربي اختارت تركيا في ظل قيادة حزب "العدالة والتنمية"، والذي تولي مقاليد األمور في 

ستراتيجي التاريخي، الشرق األوسط، وتحديدًا الجنوبي لها، وعّززت ،  التوّجه لعمقها اال2002البالد بعد انتخابات 

تركيا عالقاتها السياسية واالقتصادية مع الدول العربية واإلسالمية، وتعاملت مع أنظمة الحكم القائمة، 

 بعيدا عن التدخل في شؤون الدول وخصوصياتها. 

توقيتها، وجدت تركيا نفسها أمام تحد قاس وحين تفّجرت ثورات الربيع العربي وفاجأت الجميع بشكلها و

واختبار صعب، في االختيار بين الحفاظ على مصالحها السياسية واالقتصادية التي نسجتها مع األنظمة 

الحاكمة، وبين التزامها األخالقي باحترام قيم الديمقراطية ومناصرة الشعوب في سعيها للحرية والكرامة 

 ظله.والنهوض بالواقع الذي تعيش في 

وقررت حكومة "العدالة والتنمية" الرهان على المستقبل، واالنحياز لقيمها وأخالقياتها، والتكيف مع الواقع 

الجديد بتعقيداته وتحدياته، مع الحرص في ذات الوقت على تحقيق مصالحها السياسية واالقتصادية، وعلى 

 استثمار ما يتيحه التحّول الجديد من فرص وما يفتحه من آفاق.

                                  
 .4102( استند هذا التقدير في كثير من محاور على ما انتهت اليه  مجموعة التفكير االستراتيجي، في تقدير أعدته، نوفمبر 1)
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وبعد مرور عامين من تحوالت الربيع العربي، اعتبر كثير من المحللين تركيا طرفا رابحا من هذه التحّوالت التي 

شهدتها المنطقة، لكنها مع انسداد األفق الميداني والسياسي للثورة في سوريا، وانقالب العسكر على 

واليمن وتونس، باتت تواجه معادالت  الديمقراطية الوليدة في مصر، واضطراب األوضاع في العراق وليبيا

ة، تستدعي تبني مقاربات سياسية حكيمة، تمّكنها من مواجهة األزمات، سياسية صعبة وتحديات حقيقي

بيئة سياسية وتقليل التكلفة والخسائر، وتوسيع مساحات التحرك وهوامش المناورة، في التعامل مع 

 خالت إقليمية ودولية إلفشال ثورات الربيع العربي.مضطربة، وحالة سيولة وفوضى واسعة، نتجت عن  تد

 

وهنا يأتي السؤال عن كيفية إدارة العالقات مع تركيا من جانب القوى الثورية المصرية، خالل المرحلتين 

 الراهنة والقادمة، بما يخدم أهداف الثورة المصرية، على المديين القريب والبعيد؟.

 

 هذه الورقة الى عدة محاورعلى النحو التالي: ولإلجابة على هذا السؤال تم تقسيم

 المحور األول: السياسة التركية: المبادئ واألهداف .1

 المحور الثاني: تركيا وتداعيات الربيع العربي .2

 المحور الثالث: مستقبل العالقات التركية: التوقعات والفرص .3

 المحور الرابع: السياسة التركية ومتطلبات إدارة المرحلة .4

مس: القوى الثورية وإدارة العالقات مع تركيا )على المستوى العاجل فقط و ليس على المحور الخا .5

 المستوى االستراتيجي الذي يجري اعداده في ورقة منفصلة(

 

 



 

 

 القوى الثورية المصرية وإدارة العالقات مع تركيا بدائل وسيناريوهات 3   51 يناير 5102

 

 :المحور األول: السياسة التركية: المبادئ واألهداف

ناء الشراكات، وتبادل اعتمدت الدبلوماسية التركية منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم، سياسة ب

المصالح وتنويع العالقات، واحتفظت بهدوئها وحساباتها الواقعية، وتجّنبت االنفعال رغم تسارع المتغيرات 

 إقليميا ودوليا، كانت محكومة في ذلك بعدد من المحددات والمبادئ واألهداف:

 

 أواًل: محددات السياسة التركية في المنطقة:

 وجود دور تركي فاعل، منها:  هناك عدة عوامل أسهمت في

 .النظر إلى تركيا كدولة جوار جغرافي مهمة وكعمق استراتيجي لألقطار العربية 

 .مشتركات دينية وطائفية وثقافية، وعالقات تاريخية مميزة 

  .وجود حالة فراغ سياسي في المنطقة في ظل انهيار النظام العربي 

 دور اإليراني الذي ينحو منحى سلبيا ويتبنى مشروعا الحاجة لدور تركي فاعل في المنطقة يوازن ال

 للهيمنة وبسط مساحات النفوذ، وينطلق من منطلقات طائفية.

  النظرة اإليجابية لدى الشعوب العربية إزاء التجربة الناجحة لحزب العدالة والتنمية في إدارة الدولة وفي

 تحقيق نهضة شاملة شّكلت نموذجا ومصدر إلهام.

 

 دئ السياسة التركية:ثانيًا: مبا

 تنطلق السياسة الخارجية التركية من عدة مبادئ أساسية، منها:

 التوازن بين األمن والديمقراطية.  -1

 تصفير المشكالت مع دول الجوار. -2

 .دبلوماسية سالم استباقية وقائية تحقق األمن للجميع واالندماج االقتصادي وتعايش الثقافات المتعددة -3

 بسياسة خارجية متعددة األبعاد، على قاعدة التكاملية ال التنافسية. االلتزام -4

لتحقيق دور أكثر فاعلية لتركيا في العالقات الدولية عبر التزام فاعل في المنظمات  دبلوماسية متناغمة -5

 اإلقليمية والدولية.
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(، حققت لتركيا 2014 - 2002ن )هذه المبادئ التي اعتمدتها الدبلوماسية التركية لفترة تزيد على عقد من الزم

نجاحات مهمة وحضورًا فاعاًل على المستويين اإلقليمي والعالمي، ووضعتها في مقدمة الدولة المؤثرة في 

  شؤون المنطقة سياسيًا واقتصاديًا واستراتيجيًا.

التوازن  ، عمل حزب العدالة والتنمية على تصحيح الخطأ، وسعى لتحقيق2002فمنذ وصوله إلى السلطة عام 

المطلوب، وانطلق من قناعة بأن االنضمام لالتحاد األوربي والتحالف مع الواليات المتحدة وما يترتب على ذلك 

 من توجهات، ال يتعارض بالضرورة مع الهوية الثقافية والتاريخية لتركيا.

عزيز العالقات مع وحرص "العدالة والتنمية" على تحقيق استقاللية القرار السياسي، وانطلق في توجهه لت

المنطقة العربية من رؤية واضحة لمكانة تركيا ودورها السياسي، أخذت بالحسبان محددات التاريخ والجغرافيا 

 والمصالح االستراتيجية العليا للدولة التركية.

أوروبا و وفي رؤية "العدالة والتنمية"، فإن الموقع الجيواستراتيجي الذي تتمتع به تركيا كجسر يربط قارتي أسيا

ويطّل على البلقان والعالم العربي والبحر األسود والبحر المتوسط، والعمق التاريخي لتركيا الذي ارتبط باإلرث 

الثقافي والحضاري، يؤهلها لتجاوز حالة التبعية واألدوار الهامشية، ويتيح لها لعب دور قيادي محوري كقوة 

" تجاوزت البعد اإلقليمي و"الدولة المركز"، وتطّلعت إلى أن إقليمية عظمى، بل إن طموحات "العدالة والتنمية

 تتحول تركيا إلى قوة عالمية مهمة.

 إنشاءوترجمت تركيا رؤيتها الجديدة للمنطقة بالسعي لتحقيق نموذج من التكامل اإلقليمي، وعملت على 

وشاركت كطرف مراقب في روابط قوية مع سورية وإيران والعراق وليبيا، وتولت قيادة المؤتمر اإلسالمي، 

اجتماعات جامعة الدول العربية، وساهمت في قوات األمم المتحدة في لبنان، وتوسطت في الصراع السوري 

اإلسرائيلي وفي الملف النووي اإليراني،  كما قدمت نفسها كوسيط حضاري بين الغرب وبين اإلسالم السياسي 

ومن الناحية االقتصادية انفتحت  تند إلى اإلرث اإلسالمي.والعالم العربي، وطرحت نفسها كقوة ديمقراطية تس

إلى ما  2002مليار دوالر عام  4.4اد إجمالي التجارة بينها وبين دول المنطقة من تركيا على المنطقة العربية، وز

 .2012مليار دوالر في العام  22يقارب 
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 ثالثًا: أهداف السياسة التركية في المنطقة:

عالقات جيدة مع الحكومات والشعوب في آن واحد، وأظهرت اهتماما واضحا بأن تحظى  حرصت تركيا على نسج

وكان واضحا أن السياسة التركية تسعى لتحقيق سياساتها بالقبول، وحرصت على تأكيد رغبتها بالشراكة، 

 جملة أهداف رئيسة في المنطقة، من أبرزها:

وة مركزية تسهم في تحقيق االستقرار، وكطرف فاعل تأكيد حضور تركيا وتكريس مكانتها اإلقليمية، كقـ 1

 .في معالجة األزمات والصراعات في المنطقة

 ـ تحقيق شراكة استراتيجية مع دول المنطقة.2

 ـ تحقيق مصالح تركيا االقتصادية وتعزيز التبادل التجاري مع دول المنطقة. 3

 قة، وتقديم نموذج ديمقراطي حداثي معتدل.ـ اإلسهام في مشروع التحّول والتغيير الديمقراطي في المنط4

 ـ كسر حّدة التطرف الديني والقومي داخل الحدود وفي اإلقليم.5

 ـ معالجة مشكلة األقليات القومية والحّد من االنقسامات العرقية والطائفية.2

 

 :المحور الثاني: تركيا وتداعيات الربيع العربي

كانت مرغوبة، لكنها لم تكن متوقعة بالنسبة للسياسة الخارجية مع أن الثورات الشعبية في العالم العربي 

ديم تقالتركية التي شّكل لها الربيع العربي تحديا حقيقًيا وفتح أمامها في ذات الوقت نافذة فرص، وأتاح لها 

 نفسها كنموذج لديمقراطية إسالمية ناجحة. 

للثورات الشعبية، بخاصة حين انتقلت الثورات  ترددت الحكومة التركية بداية األمر في حسم طريقة االستجابة

من تونس ومصر إلى ليبيا وسوريا، لكنها أكدت منذ اللحظة األولى وقوفها إلى جانب المطالب الشعبية 

كدولة ديمقراطية االنحياز لدعم مسار التحّول الديمقراطي، وأكدت قناعتها بأنه ال مفّر من المشروعة، واختارت 

 صوب التعبير عن إرادة الشعوب. التغيير في المنطقة

موقف تركيا المنسجم مع تطلعات الشعوب ومع توقها للنهوض والحرية والكرامة، اصطدم بمواقف األنظمة 

المتضررة من الربيع العربي والتي وقفت موقفا سلبيا من التغيير الديمقراطي وأظهرت فيما بعد موقفا 

كذلك بموقف أطراف إقليمية ودولية انحازت لمصالحها مساندا لالنقالب على إرادة الشعوب، واصطدم 



 

 

 القوى الثورية المصرية وإدارة العالقات مع تركيا بدائل وسيناريوهات 6   51 يناير 5102

 

وهواجسها، وأغمضت العين عن الممارسات غير الديمقراطية، وعن االنقالب على شرعية صناديق االقتراع، 

 ووّفرت الضوء األخضر لالنقالب على خيارات الديمقراطيات الوليدة. 

الصامتة عنها، كانت تستهدف في ذات الوقت تطلعات  وثمة من يرى أن ردود الفعل المتواطئة مع االنقالبات أو

 تركيا وطموحاتها في اإلقليم. 

 

 أواًل: انعكاسات الربيع العربي على تركيا:

يمكن الوقوف على جملة من االنعكاسات للربيع العربي على تركيا، البعض منها كان إيجابيا، ال سيما خالل 

خر منها كان سلبيا، خاصة بعد االنقالب العسكري في مصر الفترة األولى من ثورات الشعوب، والبعض اآل

 ، ومن أبرز هذه االنعكاسات: 2013منتصف العام 

تجربة تحّولت الـ شّكل الربيع العربي فرصة لتركيا لقيادة مسار التغيير والتحّول الديمقراطي في المنطقة، و1

فتاح الفكري والسياسي، إلى نموذج يحتذى في التركية في مجال التنمية والديمقراطية والنهضة الشاملة واالن

  المنطقة.

ـ عّزز تأييد تركيا لثورات الربيع العربي وانحيازها للتطلعات الشعبية، من صورتها اإليجابية في وجدان 2

 الشعوب العربية، وباتت تحتل مكانة مرموقة وتقديرا واحتراما مميزين. 

وحتى منتصف  2012و  2011ورها السياسي اإلقليمي في العامين ـ زادت فاعلية تركيا في المنطقة، وتعاظم د3

ووضع  ، أّثر بصورة سلبية في فاعلية هذا الدور،2013، لكن االنقالب العسكري في مصر في يوليو 2013العام 

 تركيا أمام تحديات صعبة.

لة، من قدرة تركيا على ـ عززت عالقات تركيا المميزة مع القوى السياسية الفاعلة، بخاصة اإلسالمية المعتد4

لعب أدوار ووساطات في العديد من قضايا المنطقة، وزادت من حاجة األطراف الدولية لدور سياسي تركي نشط 

 في اإلقليم.  

ـ موقف تركيا من الربيع العربي وانحيازها لخيارات الشعوب أدى إلى إعادة النظر في سياسة "صفر مشاكل"، 5

 .ء األحداث الساخنة التي شهدتها المنطقةحيث اضطرت التخاذ مواقف إزا
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ـ أّدى االضطراب السياسي في المنطقة إلى زيادة الخالف بين األطراف اإلقليمية، ومّهد الطريق لعداء 2

استراتيجي معلن بين األطراف الفاعلة )تركيا، إيران، السعودية، مصر(. وكانت تركيا سعت حثيًثا في السنوات 

 ي للقضاء على الخصومات اإلقليمية ولبناء بيئة سياسية إقليمية أكثر استقرارا.التي سبقت الربيع العرب

ـ أّثر موقف تركيا الداعم لثورات الشعوب العربية سلبا في عالقاتها السياسية واالقتصادية مع األنظمة 7

المضادة الحاكمة في عدد من الدول العربية، وجعلها عرضة لحملة تحريض واستهداف من دول محور الثورة 

التي انقلبت على الربيع العربي. وقد لجأت بعض الدول الخليجية إلى األدوات االقتصادية للضغط على تركيا، 

فضال عن األدوات السياسية المتاحة عبر العالقة مع اإلدارة األمريكية و)إسرائيل(، والعبث في الساحة الداخلية 

 هلل غولن ومحاوالت التأثير في نتائج االنتخابات.في أزمة ميدان جيزي وفي العالقة مع جماعة فتح ا

ـ انخفض حجم الصادرات التركية إلى عدد من دول الربيع العربي، غير أن ذلك لم يؤثر في قوة االقتصاد 8

 التركي الذي استطاع تعويض الخسائر وزيادة الصادرات إلى دول أخرى في المنطقة. 

 

قليمية والدولية مع تركيا، بأبعادها وتوجهاتها المختلفة، والتي ويوضح الجدول التالي مصفوفة العالقات اإل

تشكل أحد محددات التوجهات التركية نحو الثورة المصرية، والوقوف عليها يشكل عاماًل أساسيًا لبناء أي تحرك 

 واًع ودقيق مع السياسة التركية:

 

 (:2015يناير  10( مصفوفة العالقات الخارجية لتركيا )حتى 1جدول )

   مصفوفة العالقات التركية  

الرؤية: دور إقليمي مؤثر ومبادر، وشراكات استراتيجية، وقيادة مسار التغيير الديمقراطي  

 في المنطقة

 اآلخر الطرف

 مصر خصومة شديدة الحالي  نمط العالقة

 خصومة احتمال تطورها

 خصومة إدارة العالقة

  أيديولوجية/فكرية سياسية الدوافع

ستراتيجية اال

 المقترحة

 دعم الثورة، ورفض االنقالب، وتهدئة الخطاب اإلعالمي

 سوريا خصومة شديدة نمط العالقة الحالي 
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 خصومة شديدة احتمال تطورها

 خصومة شديدة إدارة العالقة

 أيديولوجية/طائفية     أيديولوجية/فكرية سياسية الدوافع

االستراتيجية 

 المقترحة

 ين سياسيا وميدانيا، والدفع باتجاه حل سياسي مقبولدعم المعتدل

 العراق حياد نمط العالقة الحالي

 حياد احتمال تطورها

 صداقة وتعاون إدارة العالقة

 اقتصادية أيديولوجية/طائفية    سياسية     الدوافع

االستراتيجية 

 المقترحة

 االنفتاح وتطوير العالقات ورفض اإلقصاء الطائفي

 السعودية واإلمارات خصومة شديدة ط العالقة الحالينم

 خصومة شديدة احتمال تطورها

 خصومة أو حياد سلبي إدارة العالقة

 اقتصادية فكرية/أيديولوجية سياسية الدوافع

االستراتيجية 

 المقترحة

 مواجهة االستهداف، وتجّنب التصعيد

 فلسطين صداقة وتعاون نمط العالقة الحالي

 صداقة وتعاون ال تطورهااحتم

 تحالف إدارة العالقة 

  أيديولوجية/فكرية     سياسية     الدوافع

االستراتيجية 

 المقترحة

 الدعم واإلسناد، وتأكيد مركزية القضية وأهمية الوحدة الوطنية

 )إسرائيل( خصومة  نمط العالقة الحالي

 خصومة احتمال تطورها

 خصومة إدارة العالقة

  أيديولوجية/فكرية     سياسية     لدوافعا

االستراتيجية 

 المقترحة

 تجريم العدوان ومواجهة األطماع

 قطر صداقة وتعاون نمط العالقة الحالي

 صداقة وتعاون احتمال تطورها

 تحالف إدارة العالقة

  اقتصادية سياسية     الدوافع
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االستراتيجية 

 المقترحة

 شراكة استراتيجية تطوير العالقة وبناء

 إيران تنافس شديد نمط العالقة الحالي

 تنافس احتمال تطورها

 تنافس إدارة العالقة

 اقتصادية أيديولوجية/طائفية     سياسية     الدوافع

االستراتيجية 

 المقترحة

 االنفتاح والتهدئة وإدارة التنافس

 تونس حياد إيجابي نمط العالقة الحالي

 حياد  طورهااحتمال ت 

 صداقة إدارة العالقة

 اقتصادية أيديولوجية/فكرية     سياسية     الدوافع

االستراتيجية 

 المقترحة

 االنفتاح وترويج التجربة 

 اليمن حياد سلبي نمط العالقة الحالي

 حياد سلبي احتمال تطورها

 حياد إدارة العالقة

 اقتصادية لوجية/طائفيةأيديو أيديولوجية/فكرية سياسية الدوافع

االستراتيجية 

 المقترحة

 رفض الهيمنة الخارجية، ودعم استعادة المسار الثوري والديمقراطي

 ليبيا صداقة نمط العالقة الحالي

 صداقة احتمال تطورها

 صداقة وتعاون إدارة العالقة

 اقتصادية أيديولوجية/فكرية     سياسية     الدوافع

االستراتيجية 

 المقترحة

 رفض االنقالب، ودعم المسار الثوري والديمقراطي 

 األكراد حياد نمط العالقة الحالي

 حياد احتمال تطورها

 صداقة وتعاون إدارة العالقة

 اقتصادية )مع كردستان العراق( اجتماعية/عرقية الدوافع

االستراتيجية 

 المقترحة

 ث عن حلفاءاالنفتاح، وتعزيز المصالحة الوطنية، والبح

 الحركات اإلسالمية المعتدلة صداقة وتعاون نمط العالقة الحالي

 صداقة وتعاون احتمال تطورها



 

 

1   51 يناير 5102
0 

 القوى الثورية المصرية وإدارة العالقات مع تركيا بدائل وسيناريوهات

 

 تحالف إدارة العالقة

  أيديولوجية/فكرية     سياسية     الدوافع

االستراتيجية 

 المقترحة

 التحالف وبناء شراكة استراتيجية 

الدولي لمحاربة  التحالف حيادية نمط العالقة الحالي

 تعاون حذر احتمال تطورها تنظيم الدولة االسالمية

 تعاون حذر ومشروط إدارة العالقة

 اجتماعية/عرقية أيديولوجية/فكرية سياسية الدوافع

االستراتيجية 

 المقترحة

 تعاون حذر، وفاعلية مشروطة، ومواجهة التطرف

 

 :ضع التركي الداخليثانيًا: الربيع العربي واالنعكاسات على الو

 انعكست تطورات الربيع العربي بصورة مباشرة على الوضع الداخلي:

موقف الحكومة من األزمة السورية، وعالقاتها المتوترة مع النظام االنقالبي في مصر، وتوتر العالقات مع ـ 1

حكومة "العدالة والتنمية" العراق، وتدهورها مع )إسرائيل(، فتح المجال ألحزاب المعارضة لتوجيه انتقاداتها ل

واتهمت المعارضة الدبلوماسية التركية بعدم القدرة على العمل  .على ما اعتبرته إخفاقات للسياسة الخارجية

بشكل فّعال، وبأن خياراتها السياسية استندت إلى اعتبارات أيديولوجية ال اعتبارات سياسية مصلحية، وبأنها 

وعزلت نفسها إقليميا وألحقت الضرر بمصالح تركيا وعالقاتها مع كثير فقدت نتيجة ذلك مرونتها السياسية 

 من األطراف اإلقليمية والدولية.

انعكست االنقسامات الدينية والطائفية والعرقية في سوريا والعراق، بصورة مباشرة على الوضع ـ 2

دود، ومحاوالت بعض األطراف االجتماعي داخل تركيا، نتيجة امتدادات المجموعات العرقية والطائفية عبر الح

الخارجية اللعب على ورقة التناقضات االجتماعية فيما يتعلق بالعلويين واألكراد، ما شّكل تحديا لسالمة 

 الوضع المجتمعي.

ـ ترّتب على انقالب محور الثورة المضادة على الربيع العربي جملة تحديات أمنية، أهمها: اضطراب أمني 3

توترات على الحدود التركية مع منطقة ودخولها حالة من الفوضى والسيولة الشديدة، ووغياب لالستقرار عن ال

تدفق الالجئين السوريين والالجئين األكراد من العراق، هذا بجانب سيطرة تنظيم الدولة سوريا والعراق، و

ما حدث في عين اإلسالمية على مناطق واسعة في العراق وسوريا بينها مناطق حدودية أو قريبة من الحدود ك

 العرب )كوباني(.
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 ثالثا: العالقات التركية المصرية بعد ثورة يناير:

سارعت تركيا إلى دعم الثورة المصرية، ودعت الرئيس المخلوع حسني مبارك منذ اليوم السادس لالحتجاجات 

لتجارية لتبلغ الشعبية إلى االستجابة إلرادة الشعب المصري، ووّقعت بعد الثورة العديد من االتفاقات ا

ورأت في مصر ما بعد الثورة حليفا استراتيجيا يمكن الرهان االستثمارات التركية مع مصر ما يقارب ملياري دوالر، 

 عليه للتقدم نحو مستقبل أفضل للمنطقة.

 ألحق أضرارا فادحة بالعالقات المصرية التركية، حيث عّبرت تركيا 2013يوليو  3االنقالب العسكري في غير أن 

صراحة عن دعمها للشرعية الديمقراطية، ورفضت االعتراف بسلطات االنقالب، وتم تبني شعار رابعة ، 

 وشهدت العالقات الدبلوماسية بين البلدين توترا واضحا انتهى بسحب السفراء وقطع العالقات الدبلوماسية. 

عالقات تركيا  سلبية على كما انعكس موقف تركيا الداعم للشرعية في مصر والمعارض لالنقالب، بصورة

 ،بأطراف إقليمية ودولية عديدة في مقدمتها السعودية واإلمارات و)إسرائيل( وإلى حد ما مع الواليات المتحدة

 15كذلك عملت مصر على إلغاء اتفاقية )الرورو( لنقل البضائع الى الخليج العربي والتي تقدر قيمتها بـنحو 

على ملف استخراج الغاز في البحر المتوسط، إذ عملت مصر على التحالف  مليون دوالر، وانعكست حالة التوتر

 مع القبارصة اليونان ومع اليونان لدعم مطالبهم باستخراج الغاز من المناطق المتنازع عليها.

كما أن االستثمارات التركية في مصر تعرضت للتهديد بفعل التوتر في العالقات بين البلدين. يذكر أن حجم 

شركة تركية عاملة في  250ارات يقّدر ما بين ثالثة مليارات دوالر إلى خمسة مليارات، كما أن هناك االستثم

مصر. وكانت تركيا تطمح قبل االنقالب إلى رفع حجم التبادل التجاري مع مصر من خمسة إلى عشرة مليارات 

 دوالر، غير أن هذه المشاريع تعطلت بالكامل.

 

 قات التركية: التوقعات والفرصالمحور الثالث: مستقبل العال

 يمكن في إطار هذا المحور التمييز بين ثالث مستويات أساسية:

 المستوى األول: التوقعات المستقبلية للعالقات التركية:

ـ من المتوقع استمرار حاجة األطراف الدولية لدور تركيا وعالقاتها مع القوى المؤثرة في المنطقة، بل إن 1

 تتزايد في ظل التحديات التي تواجهها األطراف الدولية في إدارة الملفات اإلقليمية الشائكة، الحاجة لهذا الدور
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ما يعّزز فرص تركيا في المحافظة على دور إقليمي مؤثر برغم التحديات التي تواجهها وعمليات االستهداف 

 التي تتعرض لها.

شعوب، وأن يستمر النموذج التركي والتجربة ـ من المتوقع أن تحافظ تركيا على صورتها اإليجابية لدى ال2

الناجحة في مجال االقتصاد والتنمية والحرية، مصدر إلهام لشعوب المنطقة، ما يؤهل تركيا لمواصلة دورها في 

قيادة مشروع التغيير الديمقراطي الذي يواجه كثيرا من المعوقات في الوقت الحالي، لكن من المتوقع أن 

 المديين المتوسط والبعيد، ما يدعو إلى مزيد من الصبر وعدم التعّجل.يحقق نجاحات مهمة على 

ـ من المتوقع أن تبقى أنقرة محط اهتمام المعارضة السورية ومركز الثقل األساسي، ما يعّزز احتفاظ تركيا 3

ورية، بل بأوراق مهمة في األزمة السورية. وال يتوقع أن يحدث تغير جوهري في الموقف التركي تجاه األزمة الس

 من المتوقع أن تسعى للعب دور أكثر فاعلية. 

ـ من غير المتوقع انفراج العالقات اإلسرائيلية التركية في المدى القريب، ومن المتوقع أن يستمر الفتور 4

والتوتر نتيجة التوجهات المتشددة للحكومة اإلسرائيلية اليمينية وانحياز )إسرائيل( لمحور الثورة المضادة الذي 

 ناصب تركيا الخصومة.ي

ـ من المتوقع أن تواصل دول محور الثورة المضادة )السعودية، اإلمارات، الكويت، األردن، إسرائيل( مساعيها 5

إللحاق الضرر بتركيا سياسيا واقتصاديا وأمنيا، وأن تستمر في حمالت التحريض اإلعالمي ضد حكومة العدالة 

ة في توجهات تلك الدول إزاء األوضاع في المنطقة، وفي ظل والتنمية، في ظل عدم حصول تغيرات جوهري

 استمرار حالة القطيعة مع تركيا.

رغم ما تتعرض له الحركات اإلسالمية المعتدلة من استهداف على أكثر من صعيد نتيجة قلق بعض ـ 2

جاوز كثير من األطراف اإلقليمية من قوة حضورها وتأثيرها في المنطقة، من المتوقع أن تتمكن تركيا من ت

التحديات التي تواجهها، كما من المتوقع أن تستمر العالقات إيجابية بين تلك الحركات وبين تركيا التي ال 

تقصر عالقاتها على الحركات اإلسالمية المعتدلة، بل تنفتح على مختلف القوى الديمقراطية التي تؤمن 

 بالحرية والكرامة والتغيير لألفضل.

يستمر التجاذب بين القوى اإلقليمية المؤثرة في المنطقة، وأن تستمر أطراف المحور ـ من المتوقع أن 7

اإليراني ومحور الثورة المضادة في العمل ضمن تكتالت وأحالف سياسية لتحقيق أهدافها وإنجاح توجهاتها، 
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بغض النظر  وأن تواصل استهداف تركيا وقطر والحركات اإلسالمية ومعاملتها كمحور وكتلة سياسية واحدة،

 عن حقيقة وجود محور يجمع هذه األطراف من عدمه.

ـ من المتوقع أن تتواصل حالة الجمود في األزمة السورية دون حل عسكري أو سياسي وشيك، نتيجة غياب 8

اإلرادة اإلقليمية والدولية بإيجاد حّل للصراع المحتدم، ما يجعل تركيا عرضة الستمرار التأثيرات األمنية 

 اعية المترتبة على األزمة.واالجتم

ـ من غير المتوقع حصول تغيير جوهري في مسار األحداث في مصر، كما ال  يتوقع حصول تغيير جوهري 9

على طبيعة العالقات التركية المصرية في ظل تمسك تركيا "العدالة والتنمية" بموقفها المبدئي الرافض 

 مواقفه السلبية تجاه تركيا. لالنقالبات العسكرية، واستمرار النظام المصري في

ـ من المتوقع حصول مزيد من التقارب في العالقات التركية العراقية في ظل التحسن النسبي الذي حصل 10

 مؤخرا، وفي ظل حاجة العراق لدور تركي إيجابي في مواجهة األزمة مع تنظيم الدولة ومع العرب السّنة.

تركيا كمنافس سياسي قوي على النفوذ في المنطقة، وأن تسعى  ـ من المتوقع أن تواصل إيران التعامل مع11

 لتحجيم دورها اإلقليمي، وأن تسعى في ذات الوقت لتهدئة التوتر معها بسبب الحاجة لدورها في العراق.

ـ من المتوقع أن تستمر حالة االستقطاب الطائفي والعرقي في المنطقة، لكن من المتوقع أن يتراجع حجم 12

السلبية لألبعاد الطائفية والعرقية على الوضع الداخلي التركي، بفعل التعاطي الحكومي الهادئ التأثيرات 

والقدرة على استيعاب االنعكاسات السلبية لألزمات عبر الحدود. كما من المتوقع تراجع قدرة األطراف الخارجية 

الخارجية وغياب عامل المفاجأة،  على العبث بالساحة السياسية الداخلية، بفعل اليقظة والتنبه للمؤامرات

 واستمرار نجاحات الحكومة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.  

 

 المستوي الثاني: الفرص المتاحة أمام تركيا في تفاعالتها الخارجية:

 وطرح مبادرة إقليمية من أجل:  ـ التأكيد على دور تركيا كضامن لالستقرار في المنطقة،1

 باك التي تسود المنطقة.إنهاء حالة الفوضى واالرت 

 .معالجة بؤر التوتر، ومواجهة األخطار التي تهدد االستقرار اإلقليمي 

 .مكافحة التشدد والتطرف و"اإلرهاب"، وتعزيز التوجهات المعتدلة في اإلقليم 

 .مواجهة االستقطابات واالنقسامات الطائفية والعرقية، وتعزيز الوحدة المجتمعية 
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قيادة تركيا يضم دوال وحركات سياسية ديمقراطية تلتقي مع التوجهات التركية في ـ بناء تحالف إقليمي ب2

 السعي للنهوض بواقع األمة. 

ـ طرح مشاريع اقتصادية إقليمية عابرة للحدود، تكون مدخال لتبادل المصالح وتعزيز العالقات السياسية 3

 وتعزيز التعاون اإلقليمي.

لطائفية والعرقية ومواجهة أخطارها على استقرار المنطقة وعلى وحدة االنقسامات اـ طرح مبادرة لمواجهة 4

 مجتمعاتها.

ـ استثمار التصعيد الحالي في مدينة القدس والمسجد األقصى، والمبادرة للدعوة إلى قمة إسالمية لحماية 5

 المدينة والمسجد وللتصدي للمخططات اإلسرائيلية.

ة، سياسية، أمنية، عسكرية( على المستوى اإلقليمي والدولي ـ بلورة مبادرة للوصول إلى مقاربة )فكري2

 لمواجهة ظاهرة التطرف والتشّدد وتعزيز الفكر المعتدل.

ـ االستفادة من التقارب السعودي المصري مع روسيا، والذي يثير المخاوف االمريكية واالضطراب في صفوف 7

 ركيا لدى الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي.التحالف الغربي في ظل الصراع االوكراني، لتعزيز مكانة ت

الحركات اإلسالمية لتسويق قدرة تركيا على "عقلنة" التيار اإلسالمي، وعلى ـ استثمار عالقات تركيا مع 8

 مواجهة الفكر المتطرف.

 

 المستوى الثالث: الخيارات والبدائل المتاحة للحركة:

 قليمية، يالحظ ما يلي:عند النظر في واقع التحالفات والتوازنات اإل

ـ تتمتع تركيا بأوراق قوة مهمة، وتمتلك أدوات سياسية واقتصادية مؤثرة. وفضال عن طبيعة النظام 1

 الديمقراطي، فإن حالة االستقرار السياسي الجيدة تتيح لها إدارة عالقاتها الخارجية بكفاءة.

قليمي على أدوات طائفية وعسكرية، فيما ـ تعتمد إيران في سياستها الخارجية وفي تعزيز حضورها اإل2

تعتمد دول الخليج على أدوات مالية يعّززها التحالف مع )إسرائيل( التي تملك نفوذا مهما في الواليات المتحدة 

 وأوروبا عبر اللوبي الصهيوني. 

ى األداة المالية ـ يعاني الحلف الخليجي من أزمة الحكم في دول الخليج وهرم العديد من القادة، واالعتماد عل3

 فقط كأداة تأثير. 
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ـ تعاني )إسرائيل( من التطرف والعزلة وموجة احتجاجات قوية في القدس والضفة الغربية والمناطق 4

 ، فضال عن تعّطل ماكنتها العسكرية وتراجع قوة ردعها.  1948المحتلة عام 

ير أنها عاجزة حتى اللحظة عن الوصول ـ تسعى روسيا إلى دعم التحالف اإليراني، وإلى التقارب مع مصر، غ5

إلى حل سياسي في سوريا بعيدا عن إيران، ما يجعل دورها في سوريا أقرب للوسيط في التعامل مع إيران ومع 

دول الخليج التي أبدت رغبة في اآلونة األخيرة بزيادة االنفتاح على روسيا، وهو ما يثير حفيظة الواليات المتحدة 

 ودية والمصرية.إزاء التوجهات السع

ـ اعتماد التحالف اإليراني السوري على األداة الطائفية في سوريا ولبنان واليمن والعراق، يجعل قدرته على 2

التمدد والتوّسع محدودة وفي حالة استنزاف وتصارع دائم، كما أنه يعتمد على القوة العسكرية ويفتقد إلى 

 وإقليمية. أدوات اقتصادية فّعالة، ويعاني من عزلة دولية

ـ تسعى روسيا للعب دور داعم إليران في ملفها النووي وفي مواجهة العقوبات االقتصادية، وهي بذلك تعّقد 7

الحسابات األمريكية وترفع الكلف وتجعل من تركيا خيارا ال يمكن االستغناء عنه غربيا لمواجهة التحوالت 

ا أن تعزز دورها في حال تعّثر التحالف اإليراني وتعّقدت والتقلبات في الموقف اإليراني والعربي. وتستطيع تركي

 الحسابات األمريكية. 

ـ التحدي األساسي يكمن في مدى قدرة تركيا على تفعيل أدواتها وجعلها أكثر تأثيرا في إدارة الملفات 8

 السياسية الخارجية. 

 

 يارات رئيسة إلدارة المرحلة القادمة:وفي إطار هذه االعتبارات تقف السياسة الخارجية التركية أمام ثالثة خ

 الخيار األول: العودة إلى سياسة "تصفير المشاكل".

 األهداف والدوافع:

  تخفيف االحتقانات مع القوى اإلقليمية والدولية، وتحسين العالقات المتوترة مع العديد من

 األطراف.

 ة.تقليل الخسائر السياسية واالقتصادية والتخفيف من األعباء األمني 

 .وقف االستهداف والتحريض ومحاوالت االستنزاف والعبث الخارجي في الساحة الداخلية 
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 التوجهات:

 .االنكماش والتراجع عن لعب أدورا فاعلة ومباشرة في أزمات المنطقة 

  .التراجع عن دعم مسار التغيير الديمقراطي وعن إسناد الثورات الشعبية 

 رية.اتخاذ موقف محايد من االنقالبات العسك 

 .تجميد الخالفات والتناقضات مع محور الثورة المضادة 

 .تحسين العالقات مع إيران وتجاوز نقاط الخالف والتباين معها 

  تقليص الدعم للشعب الفلسطيني، وتبريد التوتر مع )إسرائيل(، والسعي لتحسين العالقات، بما

 يمّكن من لعب دور الوسيط في الصراع العربي اإلسرائيلي.

 .تغيير الموقف من الثورة السورية، وإعالن موقف محايد إزاءها 

 .التخّفف من عبء العالقة مع الحركات اإلسالمية المعتدلة 

 مدى واقعية هذا الخيار:

  إذا كانت سياسة "تصفير المشاكل" نجحت وأثبتت كفاءتها في فترات سابقة في ظل عدم وجود مواقف

قليمية تجاه دور تركي فاعل، فإن األمر اختلف بصورة كبيرة سلبية وتحفظات مسبقة لدى األطراف اإل

بعد مواقف تركيا المعلنة تجاه ثورات الربيع العربي، بحيث يبدو الحديث عن العودة إلى خيار "تصفير 

 المشاكل" غير واقعي. 

 ومحتى لو ابتعدت تركيا ونأت بنفسها عن أزمات المنطقة ومشكالتها واختارت العودة من خطوط الهج 

إلى الدفاع، فإن ذلك لن يعفيها من تحّمل تداعيات تلك األزمات وارتداداتها، بل إنه قد يعّرضها لمخاطر 

أكبر حين تتحول من طرف فاعل قادر على توجيه األحداث والتأثير في مسارها، إلى طرف سلبي متأثر 

 وغير مؤثر.

 األطراف اإلقليمية، غير أن المرّجح  قد يخفف هذا الخيار من درجة التوتر في عالقات تركيا مع بعض

عدم تأثيره بصورة جوهرية على محاوالت تلك األطراف الستهداف تركيا وإضعافها ومحاصرتها. ومن 

المتوقع أن تفّسر تلك األطراف الموقف الجديد لتركيا كمظهر من مظاهر الضعف يغري بمزيد من 

 االبتزاز.
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 عوب المنطقة، ويفقدها أوراق قوة مهمة لحماية مصالحها يؤثر هذا الخيار سلبا على عالقة تركيا بش

 وتعزيز حضورها. 

  ،هذا الخيار يمكن أن يؤدي إلى مغادرة تركيا لموقعها اإلقليمي، وتحجيم قدرتها على التأثير والمناورة

 وغيابها كالعب إقليمي، لتتحّول إلى العب هامشي يتحرك في إطار الدور المرسوم له أمريكيا وإقليميا،

بشكل يفقدها استقالليتها السياسية واالقتصادية، على الرغم من أنه قد يحّقق لها مكاسب 

 اقتصادية وسياسية آنية سرعان ما تتبخر.

 

الخيار الثاني: الحفاظ على التوجهات والسياسات الحالية، واالستمرار في الموقف األخالقي الداعم للمسار 

 ة الشعوب.الديمقراطي والرافض لالنقالب على إراد

 األهداف والدوافع:

  المحافظة على دور تركيا الفاعل والمؤثر في مجريات األحداث في المنطقة، وعدم السماح بتهميش

 دورها أو تجاهل مصالحها لدى رسم المعادالت السياسية المستقبلية.

 .المحافظة على صورة تركيا اإليجابية وتمّيزها األخالقي في نظر شعوب المنطقة 

 اظ بأوراق قوة مهمة في إدارة السياسة الخارجية تتمثل في عالقاتها المميزة مع القوى االحتف

 السياسية المهمة في المنطقة.

 التوجهات:

  مواصلة دعم مسار التغيير الديمقراطي، واالستمرار في إسناد الثورات الشعبية وفي اتخاذ موقف

 معارض لالنقالبات العسكرية.

 رة المضادة، وفي ذات الوقت عدم تقديم تنازالت.عدم التصعيد مع محور الثو 

 .االستمرار في العالقات الحالية مع إيران، ومحاولة تجاوز أزمة العالقات معها 

  مواصلة الموقف الحالي في العالقة مع )إسرائيل(، واالستمرار في دعم الشعب الفلسطيني وفي رفض

 العدوان والحصار.

 ثورة السورية، والتمسك بدور مؤثر في مسارها.االستمرار في الموقف الحالي من ال 

  المحافظة على العالقات مع القوى الديمقراطية في المنطقة وفي مقدمتها الحركات اإلسالمية

 المعتدلة.
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 مدى واقعية الخيار:

  ال يترتب على هذا الخيار تغيير جوهري في توجهات السياسة الخارجية الحالية، ما من المتوقع استمرار

 ات الراهنة في عالقات تركيا مع األطراف المختلفة.المعطي

 .يتيح لتركيا االحتفاظ بأوراق قوتها الحالية، وفي ذات الوقت يفرض عليها مواجهة التحديات القائمة 

  ال ينطوي على قدر كبير من المغامرة، لكنه ال يفتح نافذة فرص جديدة، وال يعّزز القدرة على التعامل

بر، حيث ستواصل تركيا مواجهة عملية االستهداف ومحاوالت االستنزاف مع التحديات بكفاءة أك

 واإلشغال من قبل المحاور اإلقليمية األخرى بصورة فردية وبذات األدوات الحالية. 

  ارتفاع التكلفة االقتصادية والسياسية واألمنية على تركيا، ونشوء تكتالت جديدة تستهدفها كالتكتل

 تل السعودي الروسي، أو األمريكي اإليراني.المصري اليوناني، أو التك

 

الخيار الثالث: المبادرة والتقّدم إلى األمام، والخروج من حالة االرتباك ومغادرة مساحات التردد، وتجميع جهود 

 الشركاء االستراتيجيين في مواجهة التحديات.

 :األهداف والدوافع

 فعال.اإلمساك بزمام المبادرة، والخروج من مساحة ردود األ 

 .زيادة تأثير تركيا وفاعليتها في مجريات األحداث في المنطقة 

  الخروج من األجواء الضاغطة والمربكة التي تشكل استنزافا مؤذيا، ومغادرة موقع الدفاع والتحّفظ

 والتصدي للهجمات، إلى حالة الهجوم واالشتباك السياسي اإليجابي.

  للملفات السياسية، واالنتقال إلى حالة قوية من التنسيق إنهاء حالة تبعثر الجهود واإلدارة الفردية

 وتكامل األدوار.

  هيمنة سياسة المحاور على الوضع السياسي في المنطقة، وعدم ترّدد األطراف األخرى عن استهداف

تركيا والمتوافقين مع توجهاتها السياسية بصورة جماعية اعتمادا على قوة المجموع وتنويع 

لهجوم، ما يجعل استمرار حالة تبعثر الجهود واإلدارة الفردية للملفات السياسية أمرا الخيارات وتنسيق ا

مؤذيا لتركيا وأصدقائها، وال يحّقق مواجهة  كفؤة للتحديات، وال يمّكن من استثمار أفضل للفرص 

 المتاحة. 

 مقراطي في المنطقة.التأييد الشعبي والرغبة القوية بتحقيق هذا اإلنجاز كمدخل مهم لتعزيز المسار الدي 
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 السياسات والتوجهات:

 .بناء تحالف إقليمي سياسي فاعل، يعمل ضمن رؤية مشتركة ويتحرك بقوة المجموع 

    تنويع العالقات واالنفتاح على األطراف اإلقليمية والدولية على قاعدة الندية  واالحترام والمصالح

 تصادية.المتبادلة، والسعي لبناء شراكات وتحالفات سياسية واق

  تبادل المنافع بين أطراف التحالف، وتوظيف نقاط القوة ضمن عملية مهّدفة لتكامل األدوار لصالح

 الجميع.

 .تعزيز الدعم للثورات الشعبية في مصر وسوريا وليبيا واليمن 

  بلورة استراتيجية مشتركة إلدارة المرحلة بما يحقق المصالح العليا لألمة، ويسهم في إنجاح مسار

 يير الديمقراطي والثورة الشعبية.التغ

  استثمار تركيا لعالقاتها اإليجابية مع القوى الشعبية والحركات السياسية المعتدلة، من أجل تعزيز

دورها كوسيط إقليمي فاعل في العديد من القضايا واألزمات العالقة،وكطرف مؤهل لمواجهة تهديد 

 التشدد والتطرف والعنف في اإلقليم.

 الخيار:مدى واقعية 

  توّفر شركاء متحمسين للتحالف ولتكامل األدوار، يتمتعون بثقل جيد ويملكون أوراق قوة مهمة يمكن

توظيفها بصورة أفضل في سياق عمل تحالفي، وعدم وجود تحفظ لدى هؤالء الشركاء على قيادة تركيا 

 لهذا الجهد، بل يّرحبون بذلك.  

 تب على تشكيل التحالف، يقابلها سلبيات أكبر بكثير الخشية من بعض السلبيات التي يمكن أن تتر

تنجم على استمرار الوضع القائم، حيث تصر األطراف األخرى على معاملة تركيا وأصدقائها كتحالف 

 صلب، وتنطلق في مواقفها من هذه القناعة.

 

 الترجيح بين هذه الخيارات:

ب إلى رؤية تركيا االستراتيجية ومصالحها العليا. ألن الخيار الثالث هو األقوى ترجيحا، واألكثر فاعلية، واألقر

التفكير بالخيار األول يقترب من أن يكون نوعا من االنتحار السياسي. حيث تمّر المنطقة بمرحلة إعادة بناء 

وتشّكل وتنافس على النفوذ واألدوار، والتوّجه للخروج من المعادلة مبكرا أو الوقوف في مساحات الحياد أو 
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في ذات المكان، من شأنه أن يسمح لآلخرين الظفر بالتمدد في نفوذهم حتى حدود تركيا، كما أنه ال  الثبات

يساعد على مواجهة األزمات واغتنام الفرص وإدارة األداء السياسي بأعلى درجة ممكنة من الكفاءة والفاعلية 

 دور تركيا اإلقليمي عند حدود.  واالنكماش بشروط القوى اإلقليمية والدولية لن يوقف محاوالتها لتحجيم 

اال أنه من المتوقع أن تستمر تركيا في تبني الخيار الثاني على األقل حتى االنتخابات البرلمانية القادمة في 

، و سوف تتوقف قدرة تركيا على تبني الخيار الثالث على عدة عوامل، منها نتائج االنتخابات 2015يونيو 

العدالة و التنمية على التحكم في مسارات السياسة الخارجية التركية طبقا لتلك البرلمانية و مدى قدرة حزب 

النتائج، و منها تطورات المواقف في بلدان الربيع العربي، و تطورات الموقف على الساحة االقليمية و الدولية، 

 ة االستراتيجية معها.و أخيرا قدرة األطراف األخرى في التحالف المرغوب على اقناع تركيا بجدارتها بالشراك

 

 :المحور الرابع: السياسة التركية ومتطلبات إدارة المرحلة

إن اإلدارة التركية الفاعلة للتطورات الراهنة يتطلب التأكيد على عدد من المتطلبات األساسية، وذلك على النحو 

 التالي:

 محاوالت تهميشها   تعزيز حضور تركيا ودورها كفاعل إقليمي رئيس في قضايا المنطقة، ومواجهة

الناجمة عن  ومحاصرة تأثيرها وتقزيم دورها، واستعادة زمام المبادرة، والخروج من حالة االرتباك

عمليات االستهداف اإلقليمي والدولي وعن حالة الفوضى والسيولة التي تشهدها المنطقة، والعمل 

العالقات الجيدة مع القوى على تعزيز الصورة اإليجابية لتركيا لدى شعوب المنطقة، واستثمار 

 السياسية الفاعلة.

   العمل على زيادة الجهود من أجل إنجاح مسار التغيير الديمقراطي في المنطقة وإفشال محاوالت

بناء تحالف إقليمي بقيادة تركيا يضم دوال االنقالب على اإلرادة الشعبية، والسعي في هذا اإلطار نحو 

تعزيز الشراكات ع التوجهات التركية في النهوض بواقع األمة، ووحركات سياسية ديمقراطية تلتقي م

ومعالجة اختالل ميزان القوى في ظل هيمنة االستراتيجية وتنويعها، وتفكيك تحالفات الخصوم، 

تحقيق المزيد من االنفتاح على القوى المؤثرة إقليميا سياسة االستقطابات والمحاور اإلقليمية، و

 ات المصالح والقواسم المشتركة. ودوليا، والبحث عن تقاطع



 

 

2   51 يناير 5102
1 

 القوى الثورية المصرية وإدارة العالقات مع تركيا بدائل وسيناريوهات

 

  معالجة االنعكاسات السلبية للخالفات السياسية مع العديد من األطراف اإلقليمية على العالقات

امتالك المزيد من المرونة السياسية، وتوسيع هوامش التحرك والمناورة، االقتصادية مع تركيا، و

فزاز الخصوم، بحيث يكون شعار المرحلة واعتماد خطاب سياسي هادئ، واالبتعاد عن التشنج واست

القادمة "سياسات أكثر تأثيرا وأقلّ استفزازا وإثارة للصخب والضجيج"، تبديد التخوفات، وتوجيه رسائل 

الطمأنة، وتهدئة المتوجسين من التوجهات التركية، دون التخلي عن المصالح التركية العليا والدور 

 قطر، وتطويرها من الصداقة إلى التحالف.  تعزيز العالقة معاإلقليمي الفاعل، و

  مواجهة النزعات االنفصالية وخطر التقسيم، وطمأنة األقليات الدينية والطائفية والعرقية ومعالجة

 تخوفاتها، والحيلولة دون استغاللها في تعزيز حالة الفوضى وتعطيل مسار التغيير الديمقراطي.

 حدة األمريكية وروسيا باعتبارهما الالعبين األساسيين الحفاظ على عالقة قوية مع الواليات المت

اللذين تسعى مختلف األطراف الستمالتهما إلى جانبها، بحيث يصعب إقصاؤها أو استهدافها وعزلها 

بالكامل، لحاجة روسيا لتركيا اقتصاديا وسياسيا في القوقاز، ولحاجة أمريكا لها في موازنة النفوذ 

لسورية التي يصعب إدارتها بفاعلية بدون تركيا، وكذلك الحال بالنسبة ألزمة اإليراني ومواجهة األزمة ا

 التحالف الدولي في مواجهة المجموعات المتشددة.  

  االنفتاح اقتصاديا على روسيا وإيران، واالستفادة من العقوبات الغربية لتعويض خسائر تركيا في

تركة تعنى بالتفاعل والتواصل الحضاري تشكيل مؤسسة تركية عربية مشمناطق أخرى، والعمل على 

 .مع النخب الفكرية والسياسية المؤثرة في العالم

 

 المحور الخامس: القوى الثورية وإدارة العالقات مع تركيا:

قام المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية بإعداد تقديرين للموقف حول السياسة التركية تجاه 

 5هده من تحوالت، كان األول بعنوان "الرؤية التركية للوضع في مصر"، وصدر بتاريخ الثورة المصرية وما تش

 28، والثاني بعنوان "مستقبل السياسة التركية تجاه االنقالب العسكري في مصر"، وصدر بتاريخ 2014أكتوبر 

ركية تجاه الثورة .وبين التقديرين انتهت القراءة المتأنية لتقديرات الموقف حول السياسة الت2014ديسمبر 

( إلى صعوبة حدوث تحوالت مفاجئة في الموقف 2014المصرية خالل الفترة بين )بداية أكتوبر، ونهاية ديسمبر 

التركي من االنقالب العسكري في مصر، على غرار الموقف القطري، الذي شهد العديد من التحوالت المهمة خالل 
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راك الستئناف العالقات ال يمكن للنظام االنقالبي القبول بها، نفس الفترة، خاصة أن الشروط التي يضعها األت

حيث أن هذه الشروط تعني عمليا انتهاء هذا النظام، باالضافة الى أن االتجاه المتشدد في الجانب التركي يتبناه 

 ، إال أنرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ذوا النفوذ األكبر في الساحة السياسية التركية، في المرحلة الراهنة

استمرار العوامل األخرى الضاغطة على السياسة التركية وخاصة في ظل الحرب التي يشنها التحالف الدولي ضد 

تنظيم الدولة اإلسالمية من ناحية، وتطورات األوضاع في العراق وسوريا، وكذلك في الداخل التركي، من ناحية 

الخليجية ضد تركيا وخاصة السعودية واإلمارات من ثانية، بجانب التحوالت والضغوط التي تمارسها الدول 

ناحية ثالثة، مصحوبا بعدم التعاطي الجدي من جانب القوى المناهضة لالنقالب بالخارج مع مقتضيات 

العالقة االيجابية مع تركيا، كل هذه االعتبارات من شأنها أن ُتضيع فرصا هامة يمكن أن تشكل اضافة جيدة 

دي في النهاية لخسارة حليف استراتيجي مؤثر ال يوجد سواه، بنفس القوة واالمكانيات، للثورة المصرية، وقد يؤ

 على األقل فى الوقت الحالي. 

وعلى الجانب اآلخر، تأتي أهمية التأكيد على أنه من الممكن، اذا ٌأحسنت ادارة الملف، توجيه العالقة بين تركيا 

على طريق رية بشكل استراتيجي، ويؤسس لمرحلة جديدة والقوى الثورية المصرية، بما يخدم الثورة المص

 أهداف الربيع العربي. تحقيق

وفي اطار المستجدات الراهنة، يجب أن يكون هناك ادراك لدى الجانب المعارض لالنقالب أن معركته طويلة 

ة لخطط اآلنّيومستمرة، وتحتاج إلى نفس طويل، وبالتالي يجب ان يتم توزيع األدوار بين من يرّكز على رسم ا

للتعامل مع الوضع الحالي، ومن يركز على المستوى االستراتيجي، ومن هنا تجب التفرقة بين ما هو عاجل 

 جي يتعلق بالعالقات طويلة المدى.نحتاج البدء فيه على الفور، وبين ما هو استراتي

 أواًل: اإلجراءات العاجلة:

( إلى أهمية تبني عدد من 2014ديسمبر  30اإلستراتيجية )انتهي تقدير موقف أعده المعهد المصري للدراسات 

، بحيث يمكن تجميع هذه االجراءات 2014اإلجراءات العاجلة، باالضافة الى ما تم التوصية به في دراسة أكتوبر 

 الموصى بها فيما يلي:
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 ساحات يد المالشروع الفوري في تطوير دراسة استراتيجية متكاملة للتعامل مع الجانب التركي تتضمن تحد

المشتركة بين الطرفين، وما يمكن لكل طرف تقديمه لالخر، ودراسة امكانية تطوير العالقة من تعاون 

الى شراكة وتحالف استراتيجي طويل المدى، يمكن أن يمتد ليشمل القوى المناضلة في اطار الربيع العربي 

والدولي للثورة المضادة.  وللقيام بهذه اقليميا مع ضم أطراف أخرى ليمكنها من مواجهة الحلف االقليمي 

الدراسة ينبغي تشارك مراكز الدراسات والفكر المصرية في ورش عمل مكثفة، باالضافة الى التفاعل مع 

عدد من أهم مراكز الفكر والدراسات في تركيا، وكذلك المراكز األخرى المنتمية لدول الربيع العربي )جاري 

بواسطة المعهد المصري للدراسات السياسية و االستراتيجية تصلح اعداد دراسة حول هذا الموضوع 

 كأساس للدخول في مثل هذه الحوارات(.

  الشروع الفوري في حوارات متعددة المحاور مع الجانب التركي الرسمي )سواء على مستوى الحكومة أو حزب

تماعية، يتم من خاللها التطوير العدالة والتنمية( على المستويات السياسية واألمنية والمعلوماتية واالج

المشترك لالستراتيجية المذكورة، باالضافة الى تبادل المعلومات والتشاور في الخطوات المختلفة. و يراعى 

اعداد الخطاب المناسب و الرسائل المالئمة لكل مستوى يتم الحديث معه )توجد بعض المقترحات لعناصر 

 هذا الخطاب الحقا في هذه الورقة(.

 ي رؤية واضحة لتحسين الصورة الذهنية لقوى الثورة المصرية واظهارها بشكل أكثر احترافية وقدرة تبن

، وذلك بهدف المساهمة في (2)على التعامل مع سياسات االنقالب، )وهو ما يحتاج دراسة قائمة بذاتها(

 رية.استعادة الثقة فيها مما يشجع على اتخاذ مواقف أكثر ايجابية في دعم الثورة المص

  ضرورة ان يكون هناك وعي بمعطيات الجانب التركي فيما يتعلق بحسابات الربح والخسارة والحرص، وأن

ال ُيحمِّل الجانب المناهض لالنقالب تركيا أعباًء )اقتصادية او سياسية او امنية او اجتماعية( قد تسّلح 

 ها. اآلخرين بأدوات لزيادة الضغط على أنقرة وترجيح جانب الخسارة لدي

  من المهم ان يكون هناك مراعاة للحساسية التركية تجاه المعطيات المتعلقة بالموقف من دول الخليج

السيما السعودية، ومن هنا يمكن القول أن العمل على تحييد السعودية من الخطاب المناهض على االقل 

 وبًا خالل هذه المرحلة. في النشاطات التي تتم في تركيا أو من خاللها، قد يكون إجراًء مهما ومطل

  التخفيف من ضغوط التيار الداخلي التركي عبر اثبات أن االخوان خاصة و االسالميين عامة قادرون على

االنفتاح على شرائح اخرى من المجتمع التركي وانهم يؤمنون بهذا االنفتاح، مع ما يتطلبه ذلك من تجديد 

                                  
 لقيام عليها، من جانب المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية( جار بالفعل ا2)
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ى التدين، وأن يراعى ذلك في الفعاليات االحتجاجية الخطاب بعيدا عن لغة التخندق او التشدد أو حت

 والعامة التي ينظمها المصريون في تركيا.

  تأهيل الكفاءات القادرة على القيادة، وذلك باالستفادة من وجود عدد كبير من مناهضي االنقالب في

من الشباب، في تركيا، وتنظيم عدد من الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية للراغبين منهم وخاصة 

مختلف الشؤون السياسية واالقتصادية واإلدارية والتنظيمية واإلعالمية، مع التركيز على تخريج الكفاءات 

المتخصصة والمحترفة في هذه المجاالت، ويمكن أن يشكل هذا مجاال جيدا للتفاعل والتعاون مع الجانب 

 التركي.

 ية في الداخل التركي، وفق ضوابط وآليات ومسارات تعزيز الشراكات مع الكيانات الرسمية وغير الرسم

تضمن مشروعية التحرك في الداخل التركي وتعزيز حرية الحركة المتاحة. ويمكن في هذا اإلطار إجراء رصد 

ألهم المراكز البحثية والفكرية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات األهلية واألحزاب السياسية، 

العرقية والدينية، وكذلك خريطة التيارات السياسية، وخريطة الفاعلين في  وخريطة الجماعات واألقليات

 المؤسسات الرسمية.

  وضع آلية واضحة ومحددة ومستمرة للتواصل عالي المستوي مع المسؤولين األتراك، بشكل دوري

ية، ضوالتنسيق معهم في سياسات التحرك في مقاومة االنقالب والتعاطي معهم باعتبارهم شركاء في الق

االستفادة من الوجوه والشخصيات المقبولة في تركيًا و التجديد في هذه الوجوه، لتعزيز التواصل بين  مع

 الحكومة التركية والقوي الثورية.

  التصدي للضغوط التي تتعرض لها تركيا ووضع رؤية وخطة واضحة لمواجهة هجوم اآللة اإلعالمية

خالل رصد وتفكيك مسارات الهجوم اإلعالمي المؤيد لالنقالب  االنقالبية وداعميها المضادة لتركيا، من

ضد تركيا، ووضع مضامين إعالمية دقيقة ومنطقية وواقعية يلتزم بها المتحدثون اإلعالميون سواء 

للتحالف الوطني لدعم الشرعية أو المجلس الثوري المصري، ونشر عدد من بيانات الحقائق بشكل شبه 

لتطور في تركيا، ومظاهر الدعم التركي للقضايا اإلسالمية و اإلنسانية في دوري عن معدالت النمو وا

 مختلف المحافل.

  تقنين الوجود الرسمي للكيانات والمؤسسات المصرية العاملة في تركيا )المجلس الثوري، القنوات

ين الذ اإلعالمية، المؤسسات البحثية، الشخصيات والقيادات المصرية، الالجئين والمقيمين المصريين
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استقروا في تركيا بعد االنقالب( والتأكيد على ضرورة االلتزام بالقوانين والضوابط التركية وما تفرضه 

 آليات التواصل في هذا السياق تجنبًا لما يمكن أن يحدث من أزمات.

 ب يتوقيع عدد من االتفاقيات مع المؤسسات البحثية والفكرية السياسية واالقتصادية واإلعالمية، للتدر

 واالستشارات وتأهيل الكوادر وتبادل الخبرات لمعارضي االنقالب المتواجدين في تركيا.

  القيام برصد أعداد المصريين الذين استقروا في تركيا في أعقاب االنقالب العسكري، وإجراء دراسة

قامة تحليلية عن أوضاعهم األمنية واالجتماعية، والعمل على تسوية الملفات العالقة الخاصة باإل

 والعمل واإلعاشة للمتعثرين منهم.

  رصد خريطة العمل اإلعالمي الرافض لالنقالب في تركيا، سواء الوسائل التركية أو المصرية التي تتخذ من

تركيا مقرًا لهاـ، ووضع خطة استراتيجية للتنسيق فيما بينها، وفق ضوابط واضحة ومحددة ومضامين 

 .(3)ويلتزم باحترامهمتفق عليها بشكل يتفق عليه الجميع 

 مضامين الخطاب و الرسائل السياسية الى تركيا ثانيا :

يمكن بشكل مبدئي تبني المضامين السياسية االتية في الخطاب السياسي مع المسؤولين األتراك في الوقت 

 الحالي، و يتم اختيار الرسائل المناسبة طبقا للمتلقي:

اريخي على طريق التخلص الحقيقي من سيطرة االستعمار نرى أن ما تمر به المنطقة االن هو تحول ت .1

و االستبداد، و انشاء نظم جديدة قائمة على االرادة الحقيقية لشعوب المنطقة، انطالقا من قيمها 

األصيلة، و انفتاحها على أخر ما وصل اليه العالم من نظم سياسية تتيح للشعوب حكم نفسها 

 التنمية و البعث الحضاري.  بنفسها و أن تنطلق الى افاق رحبة من

 

حين تفّجرت ثورات الربيع العربي وفاجأت الجميع بشكلها وتوقيتها، وجدت تركيا نفسها أمام تحد  .2

قاس واختبار صعب، في االختيار بين الحفاظ على مصالحها السياسية واالقتصادية التي نسجتها 

الديمقراطية ومناصرة الشعوب في سعيها مع األنظمة الحاكمة، وبين التزامها األخالقي باحترام قيم 

للحرية والكرامة والنهوض بالواقع البائس واالنعتاق من قيود االستبداد والفساد والتخّلف. و قد 

قررت حكومة "العدالة والتنمية" الرهان على المستقبل، واالنحياز لقيمها وأخالقياتها، والتكيف مع 

                                  
 .4102أكتوبر  5جاءت هذه التوصيات ضمن ورقة تحليل سياسات، أعدها المعهد المصري في  (3)
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لحرص في ذات الوقت على تحقيق مصالحها السياسية الواقع الجديد بتعقيداته وتحدياته، مع ا

 واالقتصادية، وعلى استثمار ما يتيحه التحّول الجديد من فرص وما يفتحه من آفاق.

 

 أن السياسة التركية تسعى لتحقيق جملة أهداف رئيسة في المنطقة، من أبرزها:ان واضحا لنا ك .3

 ركزية تسهم في تحقيق االستقرار، تأكيد حضور تركيا وتكريس مكانتها اإلقليمية، كقوة م

 .وكطرف فاعل في معالجة األزمات والصراعات في المنطقة

 .تحقيق شراكة استراتيجية مع دول المنطقة 

  .تحقيق مصالح تركيا االقتصادية وتعزيز التبادل التجاري مع دول المنطقة 

 وذج ديمقراطي اإلسهام في مشروع التحّول والتغيير الديمقراطي في المنطقة، وتقديم نم

 حداثي معتدل.

 .كسر حّدة التطرف الديني والقومي داخل الحدود وفي اإلقليم 

 .معالجة مشكلة األقليات القومية والحّد من االنقسامات العرقية والطائفية 

 

من واقع أهداف السياسة التركية المذكورة، و كذلك استقراؤنا لمسار األحداث، نرى في تركيا الداعم و  .4

ئيس على مستوى الدول لثورات الربيع العربي و التحول الديمقراطي في المنطقة، و النموذج السند الر

الرائد للتحول و االنطالق، و نفتخر بما وصلت اليه من نهضة تحت مظلة حزب العدالة و التنمية و قيادة 

 الرئيس رجب طيب أردوغان.

 

ببه الكثير من التضحيات و تتحمل العديد يبدو أن قيادة هذه التحوالت هو قدر تركيا، الذي تقدم بس .5

من الضغوط الدولية و االقليمية، و نرى أنها تدير الموقف بالكثير من البراعة و الحنكة و التوازن بين 

الثبات على المبادئ و دعم المظلومين و ادانة االستبداد و الدكتاتورية و االنقالبات، و بين القدرة على 

 ع الجميع لخير و صالح شعوب المنطقة و العالم أجمع.االحتفاظ بجسور العالقة م
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، نرى أن هناك فرصا جيدة يمكن االستفادة منها و ذلك بطرح األفكار  على المستوى االستراتيجي .2

 التالية:

 ،وطرح مبادرة إقليمية من أجل:  التأكيد على دور تركيا كضامن لالستقرار في المنطقة 

 ي تسود المنطقة.إنهاء حالة الفوضى واالرتباك الت -أ

 معالجة بؤر التوتر، ومواجهة األخطار التي تهدد االستقرار اإلقليمي. -ب

 مكافحة التشدد والتطرف و"اإلرهاب"، وتعزيز التوجهات المعتدلة في اإلقليم. -ت

 مواجهة االستقطابات واالنقسامات الطائفية والعرقية، وتعزيز الوحدة المجتمعية. -ث

 ا يضم دوال وحركات سياسية ديمقراطية تلتقي مع التوجهات بناء تحالف إقليمي بقيادة تركي

 التركية في السعي للنهوض بواقع األمة. 

  طرح مشاريع اقتصادية إقليمية عابرة للحدود، تكون مدخال لتبادل المصالح وتعزيز العالقات

 السياسية وتعزيز التعاون اإلقليمي.

  ومواجهة أخطارها على استقرار المنطقة  االنقسامات الطائفية والعرقيةطرح مبادرة لمواجهة

 وعلى وحدة مجتمعاتها.

  استثمار التصعيد الحالي في مدينة القدس والمسجد األقصى، والمبادرة للدعوة إلى قمة إسالمية

 لحماية المدينة والمسجد وللتصدي للمخططات اإلسرائيلية.

 ية( على المستوى اإلقليمي بلورة مبادرة للوصول إلى مقاربة )فكرية، سياسية، أمنية، عسكر

 والدولي لمواجهة ظاهرة التطرف والتشّدد وتعزيز الفكر المعتدل.

  الحركات اإلسالمية  لتسويق قدرة تركيا على "عقلنة" التيار اإلسالمي، استثمار عالقات تركيا مع

 وعلى مواجهة الفكر المتطرف.

در دور تركيا في استضافتنا على أرضها ي ظل هذا الواقع المضطرب، و بالنظر للظروف المحيطة، نقف .7

و تقديم المالذ األمن للكثير من أبناء الشعب المصري، و ما قد يشكله ذلك من ضغوط قد تتعرض لها 

تركيا، و من واقع تقديرنا للظروف التي تمر بها تركيا حاليا، و أنها مقبلة على معركة انتخابية مهمة 

ذا لمقتضيات الشراكة االستراتيجية، فاننا نؤكد أننا ال نريد أن خالل الشهور القليلة القادمة، و تنفي

نسبب حرجا الخواننا األتراك في اطار كفاحنا الستعادة الشرعية و المسار الديمقراطي، و نحن 
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مستعدون للتنسيق و التعاون المستمر لتحديد المساحة التي يمكن أن نتحرك من خاللها خالل الشهور 

ا يتناسب مع الواقع التركي و مقتضيات الوضع الداخلي في الوقت الراهن، و يجعلنا القليلة القادمة، بم

 في نفس الوقت مستمرون في أداء استحقاق النضال.

 

الشعب المصري مستمر في نضاله و تقديمه للتضحيات في حراك قوي و متصاعد ألكثر من عام و  .8

نقدر على كسر االنقالب الذي أطاح باالرادة  نصف، و نحن واثقون من أننا باستمرار النضال السلمي سوف

الحرة للشعب المصري و حاول أن يجهض ثورته، و تنبع هذه الثقة من عدد من العوامل أهمها ثقتنا 

باهلل ثم في قدرة الشعب المصري و رفضه الظلم، كما يستحيل استمرار النظام القمعي االستبدادي 

 ذريعا في ادارة شئون الدولة و تحقيق أية انجازات على رغما عن ارادة الشعب، خاصة أنه أثبت فشال

مختلف األصعدة السياسية و االقتصادية و االجتماعية و األمنية، و انكشفت فضائحه بشكل مستمر 

بما سيؤدي حتما الى عودة الوعي لباقي المصريين فيهبوا مرة واحدة للتخلص من هذا النظام. و من 

النقالب تتلخص في: ثبات نواة صلبة لرفض االنقالب ألطول فترة ممكنة هنا فان رؤيتنا لمراحل كسر ا

استعادة الوعي للمصريين بطبيعة النظام و فشله و ارتباطه بالمصالح االستعمارية و الصهيونية  –

 تجمع كافة القوى الوطنية و الشعبية لتشكيل الكتلة الحرجة التي تستطيع كسر االنقالب. –

 

لمون، و التحالف الوطني لدعم الشرعية، ثابتين في قيادة الحراك و العمل الثوري، ال زال االخوان المس .9

و قد فرضت طبيعة المرحلة حدوث تغييرات جوهرية في قيادات االخوان و طبيعة العمل في الداخل 

و الخارج، و ازدادت نسبة الشباب الذي يتصدر الصفوف األولى، بما أعاد الحيوية لمؤسسة االخوان و 

 ها أكثر انفتاحا على الجميع و تمسكا بالعمل الثوري و التصميم على استعادة الحقوق و الحريات.جعل

حن مستعدون لالستماع الى نصائحكم و تقديم أي دعم يمكننا تقديمه في هذه المرحلة، و نحتاج ن .10

دة ستعاأيضا لعدد من األمور يمكنكم تقديمها في اطار دعمكم المستمر للشعب المصري في نضاله ال

 حريته و مساره الديمقراطي:

 طمح الى تكوين ألية ثابتة و مستمرة للتواصل بيننا و بين الحكومة التركية و كذلك حزب ن

العدالة و التنمية، يتم من خاللها التشاور في جميع الملفات، تبادل المعلومات، التنسيق في 
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المدى، و نطمع أن بتم تفعيل الخطوات، و صوال الى وضع أسس للتعاون االستراتيجي طويل 

 هذه االلية في أقرب وقت ممكن.

  نحتاج دعما فنيا لقنواتنا الفضائية التي تبث من تركيا لكي تصل الى المستوى االحترافي

المؤثر الذي يوازن وسائل اعالم االنقالب في ضوء الموارد الفنية و المالية المحدودة المتاحة 

 لقنواتنا.

 كفاءات لتتولى األدوار القيادية سواء في هذه المرحلة أو للمساهمة في المعاونة في تأهيل ال

 ادارة الدولة عقب كسر االنقالب.

  المساعدة في فتح بعض القنوات في مجال العالقات الدولية و توفير الدعم الفني الالزم

 للقيام بهذه االتصاالت بكفاءة و فاعلية.

 يات مع المؤسسات البحثية والفكرية السياسية الدعم و المساعدة في توقيع عدد من االتفاق

 واالقتصادية واإلعالمية لزيادة أفاق التعاون المشترك في هذه المجاالت.

 .تبادل المعلومات الهامة التي تساعد في اتخاذ القرار و توجيه دفة األمور 

 .تقديم الدعم الالزم في ملف التعليم للشباب و األطفال الموجودين في تركيا 

 يق لحل المشكالت اللوجستية التي قد يتعرض لها المصريون المقيمون في تركيا، و التنس

 انهاء األمور المتعلقة باالقامة الشرعية في البالد.


