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حمطات تازخئ٘ يف كل مً تسكٔا ّمصس
.19
.20

أكالن :نشأة الجميكرية التركية .............................................

ثانينا :النشاط السياسي في مصر .........................................

د

18
22

املبخح الجاىٕ
العالقات الرتكٔ٘ املصسٓ٘ 1924و 2001 -و
.21

أكال :العبلقات التركية المصرية مف عاـ 1924ـ حتى عاـ 1952ـ.......

24

.22

ثانيا :العبلقات التركية المصرية مف 1952ـ – 2001ـ..................

25

.23

ثالثا :تطكر عبلقات تركيا مع مصر ...................2001 – 1975

27

الفصل الجالح
ّصْل حصب العدال٘ ّالتينٔ٘ إىل احلله ّاىعلاع ذلم عل ٙالعالقات الرتكٔ٘ املصسٓ٘ 2002و – 2011و

.24

مقدمة.................................................................. .

33

املبخح األّل
حصب العدال٘ ّالتينٔ٘ مً اليػأٗ إىل التندد
.25

أكال :نشأة حزب العدالة كالتنمية ..........................................

34

.26

ثانينا :العقبات التي كاجيت حزب العدالة كالتنمية..........................

39

.27

ثالثا :عكامؿ نجاح تجربة حزب العدالة كالتنمية.........................

45

املبخح الجاىٕ
ميطلكات الطٔاض٘ اخلازدٔ٘ لرتكٔا مً 2002و 2013-و
.28

أكال :تركيا كالجكار العربي ...............................................

ثانيا :تركيا كلعبة األدكار................................................

49

.30

ثالثنا :عكامؿ ساعدت عمى استمرار العبلقة العربية التركية................

53

.29

47

املبخح الجالح
العالقات الرتكٔ٘ املصسٓ٘
.31

أكال النظاـ السياسي في مصر...........................................

54

.32

ثانيا :العبلقات التركية المصرية ..........................................

55

.33

ثالثا :البعد السياسي.....................................................

56

.34

رابعنا :البعد األمني......................................................

57

.36

سادسان :البعد الثقافي.....................................................

59

.35
.37

خامسان :البعد التجارم ...................................................

سابعنا :تداعيات العبلقة التركية العربية عمى مصر........................
الفصل السابع
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الصفحة

الفصل األّل
التنَٔدٖ

0

ممخص الدراسة:
تتناكؿ الدراسة أثر كصكؿ اإلسبلـ السياسي عمى العبلقات التركية المصرية كمدل تأثر
العبلقات بيف البمديف نتيجة ىذا التغير ،منذ نشأة الجميكرية التركية في عاـ 1924ـ ،ككيؼ مرت
العبلقات السيا سية بيف البمديف مف تأثر تاريخي لمنظرة العربية ،كبخاصة المصرية لمدكلة العثمانية التي
سبقت قياـ الجميكرية في تركيا؛ مف نظرة سمبية اعتبر فييا العثماني ىك السيد ،كالعربي مف يديف لو

بالكالء كبالطاعة؛ مما أدل إلى بركد العبلقات في الفترة ما بيف ( 1925ـ1948 -ـ) ،فقد تميزت ىذه
الفترة بالقطيعة تارة ،كالتحسف تارة أخرل إباف فترة الخمسينيات كالستينيات؛ كصكالن إلى انفتاح مصر
مع الغرب بعد الحرب العربية اإلسرائيمية في عاـ 1973ـ ،فتـ التعاكف بيف الجانبيف سياسينا كتجارينا،

ككاف كؿ منيما مفتاحنا لآلخر في العديد مف الممفات في المنطقة كاإلقميـ ،فقد طرحت تركيا عرضنا

عمى مصر كىك االنضماـ إلى مجمكعة الثماني اإلسبلمية في عاـ 1996ـ ،كقبمت مصر بيذا

الطرح ،كتدخؿ مصر في إدارة األزمة بيف تركيا كسكريا 1998ـ.

كفي فترة تكلي حكـ العدالة كالتنمية زماـ األمكر في تركيا نكفمبر 2002ـ ،ساد الجمكد في

العبلقات التركية المصرية؛ نظ انر لصراع الدكلة المصرية مع جماعات اإلسبلـ السياسي التي مف بينيا

جماعة اإلخكاف المسمميف الذم يعتبر حزب العدالة كالتنمية امتدادىا الطبيعي في تركيا ،ثـ بدأت

العبلقات التركية المصرية تتحسف شيئنا فشيئنا بعد السياسة التصالحية التي انتيجتيا العدالة كالتنمية مع
العالـ العربي ،حتى كصمت لعقد شركات استراتيجية بيف الببلد العربية ،كمف بينيا مصر عبر مجالس

التعاكف االستراتيجي ،كتكجت الثكرات العربية أكاصؿ التعاكف كالتكافؽ التركي المصرم عمى أعمى

المستكيات ،كبخاصة في حقبة اإلخكاف المسمميف  2012ـ2013 -ـ ،ثـ ما حدث أف ساءت
العبلقات البينية بيف تركيا كمصر ،فقد كصمت حد القطيعة التامة منذ  3يكليك  2013حتى اآلف.
كقد جاءت الدراسة في خمسة فصكؿ تناكؿ الفصؿ الثاني نشأة كتطكر العبلقات التركية
المصرية منذ نشأة الجميكرية التركية إلى 2001ـ ،فيما تناكؿ الفصؿ الثالث حزب العدالة مف النشأة
إلى التمدد كالعبلقات التركية العربية بشكؿ عاـ كالعبلقات التركية المصرية بشكؿ خاص منذ 2002ـ

حتى نياية حكـ الرئيس حسني مبارؾ ،أما الفصؿ الرابع فقد تطرؽ إلى العبلقات التركية العربية في
عيد ثكرات الربيع العربي كالعبلقات التركية الم صرية في عيدم المجمس العسكرم لمقكات المسمحة
المصرية كفي حقبة اإلخكاف المسمميف زمف الرئيس محمد مرسي ،كتناكلت الدراسة في فصميا الخامس
العبلقات التركية المصرية بعد استحكاذ الجيش عمى الحكـ في مصر كتجافي العبلقات التركية
المصرية كما آالت تفضي لتحسف العبلقات ما بيف البمديف ،ثـ كصمت الدراسة إلى الخاتمة التي

استعرضت فييا اىـ النتائج كالتكصيات.

2

كاستخدمت الدراسة المنيج التاريخي متتبعة األحداث مف األقدـ إلى األحدث ،كلـ تغفؿ
استخداـ المنيج الكصفي التحميمي الذم ييتـ بكصؼ األحداث كتحميميا ثـ نظرية المباريات ،كىذه
النظري ة تتبع العبلقات بيف الدكؿ مف حيث تقاربيا كتباعدىا كأنيا مباريات كرة القدـ.
كتكصمت الدراسة إلى فرضية أف تركيا كمصر بمداف ميماف في منطقة الشرؽ األكسط ،ككؿ

منيما مكمؿ لآلخر في المكانة كالدكر ،كتكصؿ الفرضية لنتيجة مفادىا أنو يجب عمى العبلقات
التركية المصرية أف تتسـ بمغة المبادئ التي تكفؿ الزعامة كالريادة لمنطقة الشرؽ األكسط ال المصالح
الضيقة التي مف شأنيا جعؿ المنطقة رىينة تتخطفيا سياـ إيراف كاسرائيؿ كأكركبا كأمريكا يمنة كيسرل،

كعمى أف تركيا بحاجة لمعالـ العربي ،كبخاصة مصر لمساعدتيا لمدخكؿ إلى النادم األكركبي،
كاسترجاع مكانتيا في المنطقة العربية ،كأخذ مكطئ قدـ في أفريقيا ،كما أف العرب بحاجة لتركيا لمنفاذ

إلى الجميكريات التركية كمنطقة البمقاف كأكركبا كآسيا الكسطى؛ مما يعكد بالنفع عمى الجانبيف سياسيان،

كاقتصادينا ،كثقافينا.
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Abstract
This study discusses the impact of the arrival of the political Islam on the TurkishEgyptian relations and the vulnerability of the influence of the relations between between
the two countries as a result of this change. This has taken place when the Turkish
Republic was established in 1924A.D. The study also discusseshow did the arab countries
view the Ottoman country especially Egypt before founding Modern Turkey. I.E Arabs felt
that the Ottoman Turks were the masters, yet the Arabs were their followers who were
submitted to their ultimate and strict power.
As Modern Turkey has appeared to the world, Arabls realized the end of the
Caliphate which made the relations between them and the Turkish cool ones in the period
between 1925-1948. In the 1950s and 1960s, the relations between the two countries
ranged between break and improvement from one time to another. After the Israeli-Arab
war in 1973, the Egyptian openness to the western world has grown especially America, in
which, there was a big political and commercial cooperation between Egypt and Turkey. In
1996, Each was a key to the other in several affairs in the region as Turkey offered Egypt
to join the Group of Eight Islamic which the second accepted. In 1998, Egypt
intermediated in managing the crisis between Turkey and Syria.
This improvement and cooperations hasn't lasted since it went back to square1 in
the period when the Party of Justice and development handled the authority on Tukey
because of the Muslim Brothers which the Party of Justice and Development is its natural
extension in Turkey. After that, the Egyptian-Turkish reimproved gradually as a
consequence of restorative and conciliatory policy that Turkey followed with the Arab
World including Egypt. There have been strategic companies through the strategic
cooperation councils. Then the Arab Revolutions crowned the bonds of this TurkishEgyptian cooperation and reconciliation till it reached the top level in the era of the
Muslim Brothers rule to Egypt in 2012 A.d. Then these fluctuating inter-relations have
declined and worsened again from the third of July 2013 till now.


The study has been divided into five chapters. The first of these discussed the

beginning and development of the Turkish-Egyptian relations from the establishment of
Modern Turkey till 2001, while the second threw some lights on the Party of Justice and
Development starting from the birth till the growth and extension. The third chapter
focused basicly on the Arab-Turkish Relations in general and Egyptian-Turkish relations in
particular from 2002 until the end of President Mubarak's era, Moving to the fourth
chapter, the researcher concentrated heavily on the Arab-Turkish relationships in the Arab
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Spring Revolutions and the Turkish-Egyptian relations during the eras of the Military
Council of the Egyptian Armed Forces and the rule of the Muslim Brotherhood to Egypt
headed by President Morsi. In its final chapter, the study deeply discussed the EgyptianTurkish relations during the Possession of the Military council on Egypt's authorities and
illustrated how has this turning period affected negatively the inter-relations till they have
completely broken and reached a dead-end. Finally, the study showed in its conclusion the
most important findings and recommendations.
The study used the historical approach following up the events from the oldest to
the latest, and didn't miss the descriptive and analytical approach deals with describing and
analyzing events and incidents. The study also used the Game Theory which follows the
relations among countries in terms of convergence and divergence as if they were football
matches.
The study concluded to a hypothesis that Egypt and Turkey are both important
countries in the Middle East and that each is a complementary to another in position and
role. Moreover, the hypothesis concluded that Egyptian-Turkish relationships should be
characterized by using the language of principles which guarantees their leadership of the
Middle East rather than pNarrow personal benefits and interests which would turn the
whole region into a hostage attacked higaxed by the arrows of Iran, Israel, Europe and
America from the right and the left.
Turkey is in need to the Arab World particularly Egypt to help her to enter the
European Club and retrieving her central position in the Arab region and taking a foothold
in Africa. Similarly, Arabs' need to the Turkish aid isn't less urgent since Turky can help
them to enter the Republic of Turkey, the States of Balkans and Central Asia. This integral
harmony, if achieved, will benefit arabs and Turkey Politically, economically and
culturally.
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مقدمة:
تعتبر كؿ مف تركيا كمصر مف الدكؿ المحكرية كالميمة في منطقة الشرؽ األكسط ،فالعبلقات
التركية المصرية قديمة تاريخينا قد مرت بمراحؿ عدة بيف حاالت كثيرة مف الدؼء ،كالفتكر ،كالتجافي؛

كصكالن لمقطيعة في أحياف أخرل ،فمنذ صعكد مصطفى كماؿ أتاتكرؾ إلى سدة الحكـ في تركيا في
عاـ  1924ـ أخذت العبلقات التركية المصرية تأخذ منحنيات جديدة ،فقد اتسمت العبلقات بالندية،
دكلة مقابؿ دكلة بعكس ما كانت األمكر في عيد الدكلة العثمانية دكلة تتحكـ بكالية ،فظمت العبلقات
باردة منذ 1924ـ؛ كصكالن إلى العيد الناصرم  1956ـ1970 -ـ الذم تقمبت فيو بيف الدؼء
كالفتكر كالقطيعة إلى أف تحسنت في عيد السادات بعد حرب  ،1973فعقدت عدة اتفاقيات تعاكنية
بيف الجانبيف ،كسرت األمكر عمى ىذا النحك في عيد الرئيس حسني مبارؾ ،حتى بداية صعكد حزب
العدالة كالتنمية  2002ـ أصبح تجافينا بيف الدكلتيف ،كتـ استثمار ىذا التجافي بأف ساد الدؼء في

العبلقات؛ ألف تركيا العدالة كالتنمية تصرفت مع مصر بمنطؽ الدكلة ال الحزب ،فزاد التبادؿ التجارم

كالسياسي كالثقافي كالعسكرم بيف الجانبيف.

كيقصد الباحث في دراستو م دل أىمية كصكؿ اإلسبلـ السياسي إلى سدة الحكـ (حزب
العدالة كالتنمية) ،كأثره عمى العبلقات التركية المصرية بيف التكاصؿ كاالنقطاع.

كفي ضكء المتغيرات التي حدثت في الحكـ في الدكلة التركية أرادت تغيير دفة سياستيا باتجاه

المنطقة العربية ،كخصكصنا المصرية منيا ،كذلؾ إلعادة ما تحمـ بو تركيا مف لعب دكر إقميمي بارز
في المنطقة؛ خصكصان بعد ضعؼ الدكؿ اإلقميمية الكبرل مثؿ مصر ،كتراجع دكرىا ،كالمتغيرات التي

حدثت أثناء ثكرة  25يناير  2011ـ كبعدىا ،مما جعؿ األتراؾ يمرركف سياسات تيدؼ إلى عثمنة
المنطقة عبر عثمانيييا الجدد مف خبلؿ البكابة المصرية ،كالدليؿ عمى ذلؾ كيؼ أف تركيا احتفمت
بكصكؿ اإلسبلمييف في مصر ،ككأنو نصر استراتيجي لنجاح سياساتيا في المنطقة؛ لكف األماني
التركية تحطمت بعد إقصاء اإلسبلمييف عف سدة الحكـ في مصر  3يكليك 2013ـ مف خبلؿ
المؤسسة العسكرية المصرية كقياداتيا .مما أسيـ في تكترات دبمكماسية بيف تركيا كمصر ألقت بظبلليا

عمى المنطقة برمتيا.
فقد رأل الباحث ضركرة إجراء دراسة ىذه الفترة المميئة باألحداث كالمتغيرات ذات األبعاد

السياسية كاالقتصادية كالثقافية عمى المنطقة كالعالـ ،كالكشؼ عف مدل أىمية العبلقات التركية
المصرية عمى المنطقة في حاؿ استمرارىا ،ككذلؾ معرفة مدل التبعات السمبية التي تعكد عمييما،
كعمى المنطقة أف بقيت القطيعة سيدة المكقؼ بيف األتراؾ كالمصرييف.
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مشكمة الدراسة:
كيؼ أثر كصكؿ حزب العدالة كالتنمية عمى العبلقات التركية المصرية مف 2002ـ إلى
2013ـ؟ لذلؾ فإف التساؤالت الفرعية لمدراسة ستطرح عمى النحك التالي:

تساؤالت الدراسة:
 .1ما أبرز المحطات التاريخية في العبلقات التركية المصرية مف 1924ـ إلى 2001ـ؟
 .2ما انعكاس كصكؿ حزب العدالة كالتنمية الى سدة الحكـ عمى العبلقات التركية المصرية؟
 .3كيؼ سارت العبلقات بيف تركيا كمصر 2002ـ2011-ـ؟

 .4ما المكقؼ التركي مف ثكرة يناير 2011ـ في مصر ،ككيؼ أثر ذلؾ عمى العبلقات بينيما؟
 .5إلى أيف اتجيت العبلقات التركية المصرية بعد فكز اإلسبلمييف في مصر ،كما تبل ذلؾ مف
متغيرات سياسية في مصر حتى نياية 2013ـ؟
 .6ما المكقؼ التركي مف حراؾ يكنيك2013ـ ،كتدخؿ الجيش المصرم ،كاقصاء حكـ االخكاف
المسمميف ،كأثر ذلؾ عمى العبلقات بيف الطرفيف؟

أىمية الدراسة:
 سعت ىذه الدراسة إلبراز أىمية كصكؿ حزب العدالة كالتنمية لسدة الحكـ  ،كانعكاسو عمى
العبلقات التركية المصرية مف 2002ـ إلى 2013ـ .كىي فترة غنية بتفاعبلتيا كأحداثيا

اإلقميمية التي أثرت عمى المنطقة برمتيا.
 إضافة مرجع جديد مف خبلؿ تقديـ مادة عممية لمباحثيف كالمتخصصيف العرب في مجاؿ
العبلقات الدكلية كالعمكـ السياسية.

أىداف الدراسة:
 .1استعراض العبلقات التركية المصرية خبلؿ فترة (1924ـ– 2001ـ).
 .2تحميؿ كادراؾ الدكر التركي تجاه العبلقات التركية المصرية.

 .3إبراز أثر كصكؿ حزب العدالة كالتنمية إلى سدة الحكـ عمى العبلقات التركية المصرية.
 .4التعرؼ عمى تطكر السياسة الخارجية التركية تجاه مصر ،كانعكاسيا عمى المنطقة العربية.
 .5كشؼ المكقؼ التركي كأثره عمى ثكرة يناير 2011ـ في مصر.

 .6معرفة مدل تطكر العبلقات التركية المصرية بعد فكز اإلسبلمييف ،ككصكليـ لسدة الحكـ.
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 .7إظيار مكقؼ تركيا مف حراؾ يكنيك ،كتدخؿ الجيش المصرم كاقصاء حكـ اإلسبلمييف ،كأثر
ذلؾ عمى العبلقات بيف الطرفيف.

منيجية الدراسة:

 اتبع الباحث في دراستو المنيج التاريخي الذم ييتـ بتتبع األحداث التاريخية ،كرصدىا مف
األقدـ إلى األحدث ،بغرض كصفيا كتحميميا دكف التدخؿ في األحداث التاريخية.
بل
 المنيج الكصفي التحميمي :كىك يقكـ الكصؼ األحداث التاريخية كالسياسية كتحميميا تحمي ن
عمميان.

 نظرية المباريات ،كىذه النظرية تتبع العبلقات بيف الدكؿ مف حيث تقاربيا كتباعدىا كأنيا
مباريات كرة القدـ.

حدود الدراسة:
الحد الزماني والمكاني لمدراسة:
 الحد الزماني2013 – 2002 :ـ.
 الحد المكاني :تركيا ،كمصر.
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الدراسات السابقة:

أوال الد ارسات العربية:
 .1مسعد زيتكف (2004ـ)" :قراءة في الرؤية التركية لمنطقة الشرق األوسط" ،مكقع المسمـ.
استعرض الباحث في ىذه دراستو عبلقة تركيا في عيد حزب العدالة كالتنمية مع المنطقة
العربية كتكجييا إ لى تسفير المشكبلت عمى عكس ما كاف يحدث في الماضي ،كتكجو تركيا إلى بناء

أمادىا القديمة بإعادة السيطرة عمى المنطقة العربية (.المسمـ1425:ق).

التعقيب :إف ى ذه الدراسة ركزت عمى المشاكؿ التركية مع دكؿ الجكار مثؿ قبرص باإلضافة
إلى الدكؿ العربية ،كلـ تركز عمى دكلة كاحدة بعينيا ،فمذلؾ أراد الباحث في ىذه الدراسة التركيز
عمى مصر بشكؿ خاص.

 .2العبلؼ ،إبراىيـ خميؿ (" :)2006خارطة الحركات اإلسالمية في تركيا المعاصرة ،مركز الدراسات
اإلقميمية ،جامعة الموصل ،العراق".
كخمصت ىذه الدراسة بنتيجة مفادىا ،أف اإلسبلـ يشكؿ رافدا أساسيا مف الفكر السياسي
التركي المعاصر؛ حيث اتخذ مصطفى كماؿ مف الديف شعا نار لمحاربة الخميفة (السمطاف) ،ككذلؾ فعؿ
الخميفة ضد الكمالييف ،ثـ أخذت الحركات ا إلسبلمية مف الديف غطاء لمحاربة عممنة الدكؿ ،ثـ كاكبت

تطكر كانتشار الحركات كاألحزاب اإلسبلمية منذ عيد الحزب الديمقراطي؛ مرك ار بفترة الثمانينيات التي
لمع فييا نجـ الديف أربكاف ،ثـ فترة ترككا أكزاؿ ،كتكليو زماـ األمر في تركيا ،كالسماح العمني لظيكر
الحركات كاألحزاب اإلسبلمية في عيده.

كتكصمت الدراسة إلى حقيقة مفادىا :أف كؿ اجراءات الكمالية بحؽ الديف لـ تستطع إلغاءه مف

الكجكد في الجميكرية التركية.
التعقيب :تحدثت ىذه الدراسة عف أىمية إلغاءه صراعات الحركة اإلسبلمية التركية مع النظاـ
العمماني الكمالي الذم لف يستطيع حتى اآلف مف إقصائيا مف المشيد المجتمعي التركي.
 .3أحمد داككد أكغمكا (2010ـ)" :العمق اإلستراتيجي موقع تركيا ،ودورىا في الساحة الدولية"،
النسخة التركية منو نشرت 2000ـ.
يتناكؿ ىذا الكتاب سبؿ تأميف األمف القكمي التركي ،ككيفية تكظيؼ تركيا لمكركثيا التاريخي
كالجغرافي في سياستيا الخارجية .كحاكؿ المؤلؼ استعماؿ مصطمح "العمؽ اإلستراتيجي" في تحديد
سعيا منو إلى إخراج تركيا مف دكرىا اليامشي أثناء الحرب الباردة ،كنقميا
عبلقات تركيا الدكلية ،كذلؾ ن
دكليا (أكغمك2010:ـ).
إلى بمد محكرم كمؤثر ن
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التعقيب :يبلحظ أف ىذا الكتاب نشر قبؿ مكلد العدالة كالتنمية عمى الساحة الحزبية في تركيا،
كقد طبؽ حزب العدالة كالتنمية الكثير مف نظريات الكتاب عمى أرض الكاقع مف حيث تصفير
المشاكؿ كالتركيز عمى دكر تركيا باتخاذ سياسات أكثر استقبللية عف التبعية الغربية ،ككذلؾ ركز
عمى اىتماـ تركيا عمى المحيط البرم األقرب ،كالعمؿ عمى سياسات استباقية في محاكلة حؿ الكثير
مف اإلشكاالت ،كيظير مف بيف سطكر الكتاب أ ف تركيا مف خبلؿ قكتيا الناعمة ستحقؽ الكثير مما

ترنكا إليو كالمعب عمى كتر مجدىا العثماني القديـ.

كيرل الباحث أف أحمد داككد أكغمكا يعتبر ميندس السياسة الخارجية التركية لما كاف لكتابو
مف نظرية قبؿ أف يبنى العدالة كالتنمية كيطبؽ ،ما فيو ثـ تكرس ىذا التطبيؽ بكؿ قكة عندما شغؿ
منصب كزير الخارجية كاآلف داككد أكغمكا عمى أرس ىرـ العدالة كالتنمية.

 .4عمي جبلؿ عكض (2011ـ) ":تحميل أولي لمدور التركي في ظل الثورات العربية" ،السياسة
الدكلية ،العدد .185

تناكؿ الباحث الدكر التركي في عيد حزب العدالة كالتنمية قبؿ الثكرات العربية بالمنطقة ،

كأيضا تحدث عف الدكر التركي أثناء الثكرات العربية ،كمستقبؿ ىذه الدكلة بالمنطقة
).(siyassa.com:2011

التعقيب :تحدث الباحث عف عبلقة تركيا بالمنطقة ككؿ ،كناقش الدكر التركي في الثكرات

العربية  ،فمذلؾ أرادت ىذه الدراسة البحث في كصكؿ االسبلمييف إلى الحكـ في تركيا كانعكاسيا عمى
العبلقات التركية المصرية .
 .5محمكد عرفات (2013ـ)":مسار ومستقبل العالقات المصرية التركية" كالتي كردت في مكقع
"شباب الشرؽ األكسط".

استعرضت الدراسة تطكر العبلقات التركية المصرية منذ عاـ 2003 -1924ـ ،كتناكلت

الشكؿ العاـ لمتطكر التاريخي ليذه العبلقات مف مد كجزر ،كتطكرات سياسية كاقتصادية (مركز مصر
لمدعـ السياسي.)2013:

التعقيب :إف ىذه الدراسة عبارة عف كرقة بحثية تناكلت العبلقات التركية المصرية منذ تركيا

الحديثة عيد كماؿ أتاتكرؾ حتى عاـ 2013ـ ،كلـ تتطرؽ لتحميؿ األحداث ،كاعتمدت عمى السرد
التاريخي فقط ،كاستطرد الباحث في استخداـ الفترات الزمنية التاريخية الطكيمة .

00

 .6الحاج ،سعيد (" :)2015التقارب التركي المصري :األسباب والعوائق ،ورقة بحثية ،مركز الجزيرة
لمدراسات".
تناكلت ىذه الكرقة مسكغات المكقؼ التركي مف النظاـ المصرم بعد األحداث األخيرة في
مصر ،كاحتماالت تطبيع العبلقات بيف البمديف ،كمناقشة األسباب التي دفعت تركيا ليذا الخيار،
كالسيناريكىات المحتممة.

في المرحمة الحالية ،تدرجت ىذه الكرقة البحثية في سبر العبلقات التركية المصرية منذ نشأة

الجميكرية؛ كصكال إلى الكقت الحالي ،ككيؼ تقمبت ما بيف الدؼء كالفتكر كالتكافؽ ،كبخاصة في عيد
ثكرات الربيع العربي ،ككيؼ كانت ىذه الثكرات فرصة سانحة بأف تعبر تركيا إلى المنطقة مف خبلؿ
نظريات أحمد داككد أكغمكا ،كالدكر الذم قامت بو ،ثـ كصمت إلى فترة األحداث في مصر كالقطيعة
بيف البمديف كالسناريكىات المحتممة؛ إلعادة تطبيع العبلقات التركية المصرية.

 .7دراسة أحمد الرحاحمة (2014ـ)" :الدور التركي الجديد في منطقة الشرق األوسط الفرص
والتحديات".
حيث تناكؿ الباحث في دراستو عف أىمية دكر تركيا في منطقة الشرؽ األكسط في ضكء
الفرص المتاحة أماـ ىذا الدكر ،كأى ـ التحديات المكاجية ليذا الدكر ،ككيؼ كظفت تركيا ىذه
التحديات ،كبخاصة في عيد العدالة كالتنمية ،لتجنب الكثير مف اإلشكاالت ،كبخاصة التي تنتج عف
مكقعيا الجيكاستراتيجي مع الببلد العربية ،ككيؼ كاف لمثالكث التركي الممثؿ في رئيس الدكلة عبد ا﵀
غكؿ ،كرئيس الكزراء أردكغاف ،ككزير الخارجية أكغمك دكر ريادم في تمرير السياسات التركية في

المنطقة العربية( .جامعة الشرق األوسط2014 :م).

التعقيب :ركزت ىذه الدراسة عمى الجغرافيا السياسية التي مف خبلليا المصالح االقتصادية
كالسياسية كاألمنية بيف تركيا كجكارىا العربي؛ مما يجنب الببلد الكثير مف التيديدات ،كلـ يسيب كثي ار
في القكاسـ المشتركة في األ قميات العرقية في تركيا كنظيراتيا العربية مثؿ األكراد ،أك التركماف ،أ ك
العمكييف ،أك العرب ،كمدل دكرىـ في رسـ السياسة البينية بيف العرب كتركيا.
من نتائج ىذه الدراسة:
إلى أف تركيا أدركت أ ف قيمتيا ،كأىمية دكرىا ت أتي مف خبلؿ قدرتيا عمى المزج في عبلقاتيا
مع بمداف المنطقة كالعالـ حتى كلك كانت ىذه العبلقات متعارضة كمتناقضة مف قبؿ كجية نظر
البعض ،كبخاصة في منطقة كعرة بالجغرافيا السياسية كالشرؽ األكسط ،فمحاكلة انضماـ تركيا لبلتحاد
األكركبي ال تؤثر عمى امتدادىا إلى العالـ العربي كاإلسبلمي ،كعبلقاتيا اإليجابية مع العرب ال تكف
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حجر عثرة أماـ تكطيد عبلقاتيا بإيراف كاسرائيؿ ،كعبلقاتيا مع ركسيا كايراف ال يدعيا تعمؿ عمى فؾ
تحالفاتيا اإلستراتيجية مع الكاليات المتحدة كأكركبا.
ثانيا :الدراسات األجنبية:
1. Golbal Political trends center Istanbul Kultur University. Policy brief.
Septmber 2014.Turkey Egypt Relations: Incentives to normalize.
ياسيف أكتام كآخركف(2014ـ) :العالقات التركية المصرية جامعة كولتور ،جامعة ككلتكرز،
إسطنبكؿ.
تحاكؿ ىذه الدراسة دعـ إحياء العبلقات التركية المصرية لما لمبمديف مف أىمية إستراتيجية،
إضافة لذلؾ أنيا تبحث في المحفزات السياسية كالجغرافية كاالقتصادية كاألمنية ،كبناء القدرات التي
مف شأنيا تسييؿ تطبيع العبلقات التركية المصرية.

التعقيب :تبحث ىذه الدراسة عكامؿ التكتر في العبلقات التركية المصرية ،كمسبباتو ،ككيفية
الخركج منو بأقؿ الخسائر عمى الجانبيف ،كمحاكلة إعادة العبلقات إلى سابؽ عيدىا.

المصطمحات واألعالم:

أوال  :الشخصيات:
تورجوت أوزال:

رئيس الدكلة ( ،)1993 ، 1989كلد في مبلطية  ،Malatyaفي  13أكتكبر  .1927تخرج
ميندسنا في جامعة أستانبكؿ عاـ  ،1950كعمؿ في محطة لمطاقة الكيربائية .كتكلى منصب نائب
رئيس ىيئة التخطيط التركية ،في الفترة مف  1967إلى  ،1971كخبلؿ السبعينيات ،عمؿ أكزاؿ في

البنؾ الدكلي.

كفي عاـ  ،1979أصبح مستشا نار لحككمة سميماف دميريؿ ،كفي عاـ  ،1977رشح في

االنتخابات العامة عف مدينة أزمي ر عف حزب السبلمة الكطني ،كفشؿ ،كفي اإلنقبلب العسكرم الذم
قاده كنعاف أفريف عاـ 1980ـ أصبح نائبنا لرئيس الكزراء ،كفي عاـ 1982ـ ،أيرغـ عمى االستقالة؛

بسبب فضيحة مع أحد المصارؼ ،كأسس حزب "الكطف األـ" ،في  20مايك 1983ـ.

ترأس الك ازرة التركية ،مف  13ديسمبر  ،1983حتى  31أكتكبر  ،1989حيف انتخب رئيسنا

لمجميكرية التركية (1989ـ1993 -ـ)  ،تكفي تكرجكت أكزاؿ في أنقرة في  17أبريؿ 1993ـ.

(جاسم2007 :م ،ص)32
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جالل بايار:
سياسي ،كرجؿ دكلة تكلى ك ازرة االقتصاد أياـ أتاتكرؾ في( 1921ـ1939 -ـ) ،كانتخب
زعيما لمحزب الديمقراطي الجديد ،كتكلى رئاسة الجميكرية في1950ـ1960-ـ( .زوركر2013:م،
ص)512
عدنان مندريس:
كلد في عاـ 1899ـ مف عائمة مالكي األرض في غرب تركيا ،تعمـ في كمية أمريكية ،كمدرسة

لمحقكؽ في أنقرة ،شارؾ في المعارضة السياسية عف 161طريؽ حزب الشعب الحر ،كانضـ إلى حزب
الشعب الجميكرم ،كبقي في ىذا الحزب حتى عاـ 1945ـ ،إذ طيرد منو ،كيعتبر مندريس مف
مؤسسي الحزب الديمقراطي ،كأصبح مندريس رئيسا لنمكزراء بعد فكز الحزب الديمقراطي عاـ 1950ـ

كنفذ فيو حكـ اإلعداـ ،كعاـ 1961ـ( .الجزيرة نت2006 :م)
فتح اهلل غولين:

1941ـ حتى اآلف ،ناشط ،ككاعظ عمى المستكل الكطني التركي  1966ـ 1999-ـ ،مقيـ

في الكاليات المتحدة األمريكية منذ عاـ  1999ـ حتى اآلف ،كيعتبر المنشئ كالمميـ لحركة المجتمع
المدني المنتشر في جميع أنحاء العالـ  ،كالمعركؼ باسـ حركة الخدمة ،أك حركة ككلف ،كالتي تيدؼ
إلى التعميـ كالحكار ،كالسبلـ كالعدالة االجتماعية ،كالتناغـ االجتماعي( .الجاسم2009 :م)
كنعان أفرين:
1917ـ2015 ،ـ كلد في كالية مانيسا بتركيا عاـ 1917ـ ،كتخرج مف المدرسة الحربية
1938ـ ،فاألكاديمية الحربية 1949ـ ،كشارؾ في الحرب الككرية  1950ـ 1953 -ـ ،كتكلى رئاسة
األركاف 1978ـ ،كقاـ بإنقبلب عسكرم دمكم 1980ـ ،كأصبح رئيسنا لمببلد مف 1982ـ1989 -ـ،

كتكفي عاـ 2015ـ( .دباغ2015 :م)
نجم الدين أربكان:

 1926ـ2011 -ـ ،كلد في مدينة سينكب التي تطؿ عمى ساحؿ البحر األسكد بتركيا عاـ
1926ـ ،كتخرج مف قسـ اليندسة الميكانيكية مف جامعة أسطنبكؿ 1948ـ فكاف األكؿ عمى دفعتو،
أسس عدة أحزاب سياسية قارعت أنظمة الحكـ في الببلد ،منيا النظاـ الكطني 1970ـ ،كالسبلمة

الكطنية 1972ـ ،كرئاسة حزب الرفاه 1987ـ ،كرئاسة الحككمة(  1996ـ1997 -ـ) ،كزعامة حزب
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الفضيمة مف خمؼ ستار  1998ـ بعد أف حرـ مف النشاط السياسي ،ثـ السعادة  2002ـ كمنافس
لحزب العدالة كالتنمية إلى أف تكفى  2011ـ( .زوركر2013 :م ،ص)516
ثانياً :المصطمحات:
 .1الجميورية العربية المتحدة :كىي االسـ الرسمي لمكحدة بيف مصر كسكريا ،كبادرة لتكحيد

الدكؿ العربية ،فكانت ىذه الجميكرية مف  1958ـ حتى  1961ـ اختير جماؿ عبد الناصر

رئيسان ،كشكرم القكتمي نائب لمرئيس ،ككانت عاصمة اإلقميـ الشمالي مف الجميكرية دمشؽ،
كاإلقميـ الجنكبي القاىرة.

تيدؼ إلى صرؼ
 .2العممانية :تقكؿ دائرة المعارؼ البريطانية" :العممانية :ىي حركةه اجتماعيةه
ي
كحدىا( .ابن أزواو ،السعدي2013 :م،
الناس عف االىتماـ باآلخرة إلى االىتماـ بالحياة الدنيا ى
ص)83

 .3الحمف العشري :أك تحالؼ عاصفة الحزـ مارس أبريؿ  2015ىي عممية عسكرية مكجية ضد
جماعة الحكثي المسيطرة عمى اليمف بعد أف انقمبت عمى نظاـ الحكـ في سبتمبر 2014ـ،

كتككف تحالؼ عاصفة الحزـ مف عشر دكؿ بقيادة المممكة العربية السعكدية كمشاركة أربع دكؿ
خميجية أخرل ،ىي :اإلمارات العربية المتحدة ،كقطر ،كالبحريف ،كالككيت ،إضافة لمشاركة كؿ

مف األردف ،كالمغرب ،كالسكداف ،كمصر ،كدعـ خجكؿ مف الباكستاف( .العمري)2015 :

 .4اتفاقية الرورو :اتفاقية لمتبادؿ التجارم بيف تركيا كمصر ،كيتـ بمكجب االتفاقية نقؿ البضائع
التركية مف مينائي ميرسف كاإلسكندركنة التركييف إلى دمياط كبكرسعيد في مصر

البحر

المتكسط ،دكف الدخكؿ إلى قناة السكيس؛ لتخفيض النفقات ،كيتـ نقؿ البضائع بأسطكؿ
شاحنات برية عبر الطرؽ المصرية إلى ميناء األدبية جنكب قناة السكيس عمى البحر األحمر؛
ليتـ نقميا مرة أخرل عمى متف سفف تركية إلى دكؿ الخميج العرب( .عبد الحميدي2014 :م)

 .5حمف بغداد :تشكؿ ىذا الحمؼ لمكاجية المد الشيكعي في منطقة الشرؽ األكسط ،كذلؾ عاـ
1956ـ ،ككاف يتككف مف المممكة المتحدة ،كالعراؽ ،كتركيا ،كالباكستاف ،إضافة إليراف،
كصاحبة فكرة إ نشاء ىذا الحمؼ الكاليات المتحدة األمريكية التي اكتفت بدكر مراقب فيو،
فأسندت الميمة الرئيسة لبريطانيا ،كانسحبت العراؽ مف ىذا الحمؼ بعد الثكرة عمى النظاـ

الممكي 1958ـ.

 .6خارطة طريق المستقبل المصرية :بعد األزمة السياسية التي عصفت بمصر ،كتشنج المكاقؼ
بيف مؤسسات الدكلة المصرية ،ممثمة برئاسة الجميكرية مف جية كالمؤسسة العسكرية كالقكل
المدنية مف جية أخرل قاـ المكاء الركف عبد الفتاح السيسي القائد العاـ لمقكات المسمحة
المصرية بإعبلف خارطة طريؽ تحدد مستقبؿ مصر في المرحمة القادمة ،كذلؾ في الثالث مف

يكليك  2013ـ تـ بمكجبيا تعطيؿ العمؿ بالدستكر بشكؿ مؤقت ،كتكلي رئيس المحكمة
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الدستكرية آنذاؾ المستشار «عدلي منصكر» إدارة شؤكف الببلد لمرحمة انتقالية ،كاجراء

انتخابات رئاسية مبكرة ،كتشكيؿ حككمة كفاءات كطنية ،إلدارة تمؾ المرحمة ،باإلضافة إلى









تشكيؿ لجنة مف مختمؼ التيارات لتعديؿ الدستكر( .صحيفة عكاظ2014 :،م)
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الفصل الجاىٕ
درّز العالقات الرتكٔ٘
املصسٓ٘ مً 1924و
حت2001 ٙو
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مقدمة:
تعد كؿ مف مصر كتركيا دكلتاف محكريتاف في الحركة كاالتصاؿ العالمييف ،مف الناحية الجيك
إستراتيجية كبخاصة أنيما تتمكضعاف في منطقة حيكية مف العالـ ،منطقة الشرؽ األكسط كككنيما
دكلتاف تطبلف عمى البحر المتكسط مف الشرؽ كبتركيا ممر مائي يفصؿ بيف قارتي آسيا كأكركبا ،كذاؾ

مصر بيا ممر قناة السكيس الذم يفصؿ بيف أسيا كأفريقيا ،كقبؿ الحديث عف العبلقات التركية
المصرية البد مف اإلشارة إلى المراحؿ التي تمت تأسيس الجميكرية التركية بالنسبة لتركيا كأكضاع
مصر بعد االنفصاؿ عف اإلمبراطكرية العثمانية.
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املبخح األّل
حمطات تازخئ٘ يف كل مً تسكٔا ّمصس
أوالً :نشأة الجميورية التركية:
أ -مرحمة ما قبل الجميورية:

انتيج السمطاف عبد الحميد الثاني مسا انر حاسمان ضد أم محاكلة مف شأنيا أف تزعزع استقرار

تأثر سمبيان بكجكد الدكلة العثمانية التي مف بينيا ييكد الدكنما
السمطنة ،لكف أصحاب المصالح المتأثرة ان

كالمحافؿ الماسكنية ،التي عممت عمى إثارت القبلقؿ كعززت مكقؼ المتمرديف كالمعارضيف في الدكلة،
كدعمت جمعية االتحاد كالترقي كضعاؼ النفكس( .فيروز1990:م ،ص)7
كقد ألغيت السمطنة في  1نكفمبر 1992ـ ،كبذلؾ فصمت السمطنة عف الخبلفة التي ىكجمت

ال منيا
مف قبؿ أتاتكرؾ في غير مرة ،ففي  3مارس 1924ـ ألغيت الخبلفة كك ازرة األكقاؼ ،كأقيـ بد ن
دائرة الشؤكف الدينية مرتبطة برئاسة الكزراء مباشرة( .النعيمي1992 :م ،ص)18

كىنا تجدر اإلشارة لكجية نظر معاكسة أف العممانية القكمية تقكؿ :لـ يحدث – كما قد يظف
البعض -عندما قاـ مصطفى كماؿ بإلغاء الخبلفة في عاـ  ،1924كانما حدث قبؿ ذلؾ بعدة سنكات
عندما انيزمت الدكلة العثمانية في الحرب العالمية األكلى.

كيضيؼ عبد الجكاد أف الحمفاء اجتاحكا أرضيا ،كخاصة عندما قبؿ الخميفة السمطاف نتائج
الحرب ،ككضع ممثمكه الرسميكف تكقيعيـ عمى معاىدة سيفر في أغسطس 1920ـ.

فبينما كانت حركة المقاكمة القكمية بقيادة مصطفى كماؿ أتاتكرؾ مشغكلة بمقاكمة االحتبلالت

األجنبية المتعددة التي كقعت تحتيا أراضي الدكلة العثمانية في نياية الحرب العالمية األكلى ،كانت
حككمة السمطاف تتفاكض عمى التقسيـ الجائر ألراضي الدكلة إلى مجمكعة مف مناطؽ االحتبلؿ
(النفكذ البريطاني ،كالفرنسي ،كاإليطالي ،كاليكناني) ،بما في ذلؾ عاصمة الدكلة في أسطنبكؿ التي تـ

ككضعيا تحت كالية دكلية مشتركة ،كاقميـ أزمير الذم تـ كضعو تحت إدارة اليكناف -
ٍنزع سبلحيا،
ٍ
تمييدا لضمو إلييا.
العدك التاريخي-
ن
فبينما أصدر السمطاف فتكل تصؼ المقاكمة القكمية بالخركج عمى اإلسبلـ ،خكنفا مف
انتصارىا عمى حكـ آؿ عثماف ،ككانت المقاكمة تحقؽ االنتصارات عمى القكل التي خرجت منتصرة
مف الحرب العالمية األكلى( .مركز العربية لمدراسات 5 :فبراير 2011م)
فأرغمت ىذه الدكؿ عمى االعتراؼ بالسيادة التركية عمى حدكد الجميكرية الحالية مف خبلؿ
التكقيع عمى معاىدة لكزاف في تمكز يكليك  1923ـ التي يمكف اعتبارىا المعاىدة المؤسسة لمجميكرية
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التركية الحديثة( .رضوان2006 :م ،ص )24كيستدؿ مما سبؽ أف أتاتكرؾ ىك المنقذ لتركيا الحالية
مف التشظي كالتجزئة.
ب -نشأة وتطور الجميورية التركية:
ظيرت الجمعية الكطنية الكبرل بزعامة مصطفى كماؿ أتاتكرؾ؛ لتعمف قياـ الجميكرية

التركية ،كاتخذت سياسة مفادىا عزؿ السمطاف عبد المجيد الثاني ابف السمطاف عبد العزيز خميفة
السمطاف محمد السادس ،كبإعبلف أتاتكرؾ الجميكرية عاـ 1923ـ بدأت تركيا مرحمة جديدة مف إنشاء
المؤسسات ،السيادية لمجميكرية ،كقد كانت عمى مرحمتيف:
المرحمة األولى:
اتخاذه مف أنقرة قاعدة النطبلؽ فعالياتو ،كانشاء مجمس كطني سمي" بالمجمس الكطني الكبير "
لممارسة أنشطتو اليكمية ،كبذلؾ نقؿ مقر الحكـ إلى أنقرة مع اعتراض كتردد بعض أعضاء مجمسو،
لكالئيـ لمسمطاف؛ مما أثار الحافز لديو( .توفيق2012 :م ،ص ،)35كقاـ بإنشاء حزب سماه حزب
الشعب ،كبعد فترة أضيفت لو لفظة الجميكرم  ،كبذلؾ ضمف التمثيؿ القكم في االنتخابات القادمة عاـ

1923ـ ،فنجح أتاتكرؾ في تحقيؽ مراده ،كحص ؿ عمى الدعـ الخارجي الكامؿ بعد أ ف أسقط الخبلفة
اإلسبلمية ،كغدا أكؿ رئيس لمجميكرية التركية1924ـ1936 -ـ( .الجزيرة نت2004 :م)
المرحمة الثانية:
كتمثمت في التكاصؿ مع الغرب ،كترؾ اإلرث الشرقي مع العالـ العربي ،بجعؿ تركيا تنحاز

بعبلقاتيا كسياساتيا إلى أكركبا كالكاليات المتحدة ،ككأنيا جزء مف العالـ الغربي مف خبلؿ ،تتريؾ المغة
كطمس معالـ اليكية الشرقية كاإلسبلمية لمجميكرية التركية ،كيشار إلى أف حزب الشعب الجميكرم
ظؿ متفردا في الحكـ لمدة  27عاما إلى أف أتت سنة 1950ـ ،فأقصي عف دائرة القرار التركي.
(إيريك2012 :م).
ج -التعددية الحزبية في تركيا:

انتيجت الجميكرية التركية التعددية الحزبية بعد انتخابات 1950ـ ،كذلؾ في تبادؿ فريد
لمديمقراطية ما بيف األحزاب اليسارية كالعممانية كاإلسبلمية ،فكاف لمتجربة التركية خصكصيتيا التي
ميزتيا عف كثير مف بمداف الشرؽ األكسط ،كىناؾ عدة أحزاب تركية حكمت الببلد؛ إما مف خبلؿ
حككمات ائتبلفية ،أػك أنيا تفردت بالسمطة ،كمف بيف ىذه األحزاب :الحزب الديمقراطي التركي ،كحزب

العدالة التركي ،كحزب الكطف األـ ككميا مثمت يميف الكسط( .فيروز1997 :م ،ص )250
08

كما تشكمت أحزاب قكمية كعممانية كاف ليا بالغ األثر في السياسة التركية ،لكف ىذه األحزاب
كانت جزنءا مف منظكمة حزبية عمى مختمؼ الصعد في الببلد( .السعدي2010 :م)
د -الحزب الديمقراطي:
لقد تبمكرت مرحمة جديدة إثر صعكد ىذا الحزب لسدة الحكـ عاـ 1950ـ مف ناحية البرامج

كاألفكار عما كاف األمر عميو خبلؿ الفترة السابقة لو مف حكـ الحزب الكاحد ،فكاف النكاب أقؿ سنا،

كأكثر شعبية؛ حيث تـ تعييف "جبلؿ بيار" رئيسنا لمجميكرية 1950ـ – 1960ـ ،كتميزت فترة حكـ
الحزب بالصداـ الحاد بينو كبيف نظيره حزب الشعب الجميكرم( .زوركار)2001 :

كما امتازت ىذه الفترة عف سابقتيا بالميبرالية (،داخمينا كخارجينا) بالرغـ مف خضكعو لمدستكر

التركي الذم كضع عاـ 1924ـ ،كالذم يؤكد عم ى قكمية السياسة الخارجية لمببلد فإف ىذا التكجو
تبمكر مف خبلؿ ارتباط تركيا مع الغرب بسمسمة مف التحالفات ،كاالنضماـ لحمؼ شماؿ األطمسي

1952ـ ،كاالنضماـ لحمؼ البمقاف 1953ـ ،ثـ حمؼ بغداد 1955ـ ،الذم كاف لتركيا دكر فاعؿ فيو،
فكاف ىذا الحزب أكثر انفتاحنا عمى الدكؿ العربية كاإل سبلمية كبخاصة إيراف ،حتى كصؿ إلى ذركة

الصداـ بينو كبيف المؤسسة العسكرية 1960ـ ،ثـ اإلنقبلب عميو ،كعطمت الحركة السياسية في تركيا.
(مصطفى1986 :م ،ص.)32
ه -نشأة األحزاب ذات الطابع االسالمي:

بل مؤث نار في السياسة
لقد تجمت التجربة اإلسبلمية التركية بعدة تجارب جعمت منيا عام ن

الخارجية التركية كعبلقاتيا المباشرة مع منطقة العربية ،كسيتـ عرض بعض ىذه األحزاب:
 -1حزب النظام الوطني:

يعتبر نجـ الديف أربكاف (أبك اإلسبلـ السياسي في تركيا) صاحب الفضؿ في نشأة الحركة
اإلسبلمية بمككناتيا الحزبية ،ففي 26يناير عاـ 1970ـ قرر مع نخبة مف أصحاب الطرؽ الصكفية،
كطبلب مف المعاىد الدينية ،كطمبة رسائؿ النكر ،كبعض مف أفراد جماعة اإلخكاف المسمميف تأسيس
حزب سياسي عرؼ باسـ حزب النظاـ الكطني الذم اتخذ رم انز لو "قبضة يد منطمقة في اليكاء،

كاصبع الشيادة مكجينا نحك األماـ( .الند وة العالمية

لمشباب اإلسالمي :صيد

الفوائد) "موقع

إلكتروني"

كيعتبر ىذا الحزب أكؿ مف دعا إلى فكرة اإلسبلـ السياسي في تركيا في فبراير 1970ـ ،ككاف

المؤتمر األكؿ ليذا الحزب في أنقرة بمثابة الش اررة األكلى ،لتفرعو في أنحاء الجميكرية التركية كافة؛
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مع العمـ أف رئيسو أربكاف قد فاز باالنتخابات البرلمانية _الجمعية الكطنية الكبرل (البرلماف) ،كذلؾ
بمؤازرة طبلبو كمريديو( .الموصمي2004:م ،ص .)268
كقد استطاع ىذا الحزب أف يضـ إلى صفكفو قطاعات كبيرة مف المجتمع التركي ،كبخاصة
قطاع الشباب الذل مف بينيـ الطمبة المنضميف تحت لكاء االتحاد الكطني لمطمبة األتراؾ ،كىك أكؿ
اتحاد لطبلب الجامعات التركية؛ إضافة إلى طمبة المعاىد الدينية ،كخبلؿ فترة كجيزة استطاع تأسيس
أكثر مف  60فرعنا في كافة أنحاء الجميكرية ،كذلؾ بفضؿ المفاىيـ الجديدة التي دخمت عمى المجتمع

التركي كما كاف األمر سائدنا عميو مف خبلؿ الطرؽ الصكفية كالجماعات الدينية األخرل .كقد دعا
حزب النظاـ إلى اإلصبلح الدستكرم في الببلد ،حيث قاؿ رئيسو نجـ الديف أربكاف ":ال يمكف أف

يككف ىناؾ نظاـ ديمقراطي دكف إحقاؽ الحقكؽ الدينية ألصحابيا".

كقد شارؾ حزب النظاـ الكطني في الحككمة التركية التي تزعميا سميماف ديميريؿ ،ككاف
إسيامنا كبي نار في عممية اإلصبلح االقتصادم كالسياسي كاالجتماعي في الببلد؛ مما كاف لو بالغ األثر

السمبي عميو مف قبؿ المؤسسة الكمالية األتاتكركية التي ترفض أف يتصدر المركز التركي حزب ذك

مرجعية إسبلمية يسحب بساط الحكـ مف تحت أقداميا ،كالجدير بالذكر أف حزب النظاـ الكطني لـ
يكف مؤىبل لمتعامؿ مع النظاـ العمماني في الببلد( .الندوة العالمية لمشباب االسالمي :صيد
الفوائد)"موقع إلكتروني" .
 -2حزب السالمة الوطني:
سادت الببلد بعد انقبلب عاـ 1971ـ األحكاـ العرفية ،فضاقت األرض بما رحبت عمى الحياة
السياسية ىناؾ ،فأ صبح الجيش ىك المتحكـ في سائر األمكر ،فحمت أحزاب ،كقامت أخرل؛ حيث
صعدت قكة المعارضة السياسية ،ككثرت مطالبيا بما أحدث تشنجان سياسيان في الببلد مما حدا بالجيش

لمتدخؿ في انقبلب عسكرم ناجح بقياده ممدكح طغماتش؛ ليفرض عمى الحككمة التركية آنذاؾ شركطنا

كبمت مسيرتيا ،كعمى أثر ذلؾ قاـ رئيس الحككمة سميماف ديميرلف بتقديـ استقالتو ،فاضطر الجيش
لتيسير دفة االمكر( .بوانوو2005:م ،ص )32
كفي الحادم عشر مف أكتكبر عاـ  1972قاـ نجـ الديف أربكاف بتأسيس حزب السبلمة
الكطني حيث أدار الحزب مف كراء الستار ،كجعؿ في الكاجية بدالن منو كبلن مف عبد الكريـ دكغر،

كطكر غاف أككؿ (أحد رجاؿ االقتصاد البارزيف) بعد أف لممـ شتات حزب النظاـ الكطني ،فناؿ حزب
السبلمة الكطني تعاطفنا شعبينا عارمنا؛ لما كاف ينادل مف إرساء المبادئ كالقيـ الدينية في الببلد ،ففي
بعض فقرات نظامو األساسي جعؿ العممانية ىي الحد الفاصؿ بيف األفراد كالجماعات بشكؿ مباشر،

أك غير مباشر دكف أف تككف كسيمة لمقمع كاالضطياد( .الغول2011:م ،ص)86
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 -3حزب الوطن األم:
أسس الميبرالي التركي (تركككا أكزاؿ) حزب الكطف األـ ،كذلؾ في تاريخ  20مايك 1983ـ؛
ليككف بديبل لحزب العدالة التركية(العبلؼ1998 :ـ ،ص) 14؛ حيث حصد الحزب الكثير مف
المقاعد البرلمانية التي جرت في يكنيك 1983ـ ،ليككف حزب االغمبية في البرلماف التركي(نكر الديف:
1997ـ ،ص .)60كمنذ تجربة األحزاب في تركيا التي عقبت إنقبلب 1960ـ كاف حزب الكطف األـ
الحزب الكحيد الذم استطاع تشكيؿ حككمة بمفرده دكف المجكء لشراكات حزبية أخرل كقد شيد عصر

أكزاؿ نيضة اقتصادية ،كانفتاحنا عمى المككنات السياسية كاالجتماعية في الببلد كافة( .معوض:
1997م ،ص )123

ثانياً :النشاط السياسي في مصر:

ظؿ النشاط الحزبي قاص انر عما كاف الحاؿ عميو في تركيا ،فكاف قبؿ ثكرة الضباط األحرار في

يكليك 1952ـ قاص انر عمى الكفد كاألحزاب الصغيرة ،أما اإلخكاف المسممكف فكاف في بعض األحياف
المشيد لدييـ يبعدىـ عف السمطة السياسية( .قناة الجزيرة :وثائقية 2009م)

ففي سياق تناول النشاط السياسي في مصر ،سيتم عرض أبرز أحزاب تمك الفترة وىي:
 -1حزب الوفد المصري:
ىك حزب سياسي شعبي ليبرالي تشكؿ في مصر عاـ 1918ـ ،ككاف حزب األغمبية قبؿ ثكرة

 23يكليك "الضباط األحرار"1952ـ التي أنيت عيد الممكية ،كحكلت الببلد إلى النظاـ الجميكرم

(متولي1980 :م ،ص ،)25فخفت نشاطو السياسي حتى 1978ـ بعد أف سمح الرئيس المصرم
األسبؽ أنكر السادات بإعادة الحياه الحزبية لمببلد ،فعاد تحت عنكاف حزب الكفد الجديد(حشيش:
1990م ،ص.)43
أف الحزب كاف متربصان بالقصر الممكي في مرحمة ما قبؿ فترة الضباط األحرار ،كشغؿ

الك ازرة ،كلـ يكف لو تأثير قكم عمى العبلقة المصرية التركية فيما يخالؼ ىكل القصر.
 -2جماعة اإلخوان المسممين:

تعتبر جماعة اإلخكاف المسمميف مف جماعات اإلسبلـ السياسي األكثر جدالن في القرف

العشريف ،فيي جماعة مف المسمميف كما يصفيا أتباعيا ،تأسست في  28مارس عاـ 1928ـ كىي

جماعة معاصرة ،نادت بالرجكع إلى اإلسبلـ ككقؼ المد العمماني في المنطقة( .زيتون،
مسعد2004:م ،ص )4شاركت ىذه الجماعة في الحياه الدعكية في مصر ،كتشعبت تشعبان كبي نار

22

حيث استيدفت البسطاء ،كالتجمعات الشعبكية المصرية( .البنا1975 :م) شاركت الجماعة في حرب
فمسطيف ،ككاف ليا دكر بارز كريادم مساندنا لمثكار الفمسطينييف كالع رب الذيف شارككا في حرب
فمسطيف( .عبد الحميم1979 :م ،ص )542

فيي الجماعة األـ لكثير مف الحركات اإلسبلمية في العالميف العربي كاإلسبلمي ،ففي مصر
تعاممت مع أكثر مف نظاـ بدءان بالعيد الممكي؛ مرك نار بعيد الضباط األحرار ،كمف ثـ العيد الناصرم،

كما تبله مف عيدم السادات كمبارؾ ،كتجدر اإلشارة أف ىناؾ أحزابنا مصرية أخرل كالحزب الكطني

بل بالسمطة السياسي ة الحاكمة في عيدم أنكر السادات ،كحسني مبارؾ،
الديمكقراطي الذم كاف ممث ن

كىناؾ أحزاب أخرل لـ يكف ليا أم أثر عمى ميزاف العبلقات التركية المصرية عمى سبيؿ المثاؿ ال
الحصر حزب :الكرامة ،كاألصالة ،كالمصرييف األحرار.
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املبخح الجاىٕ
العالقات الرتكٔ٘ املصسٓ٘ 1924و 2001 -و
أوال :العالقات التركية المصرية من عام 1924م حتى عام 1952م:

لقد تبمكرت مرحمة جديدة مف عبلقات تركيا الخارجية بعد انتياء الخبلفة العثمانية في عاـ

1924ـ ،كقياـ الجميكرية التركية بزعامة مصطفى كماؿ أتاتكرؾ (فيروز1997 :م ،ص ،)14
كبعد أف كانت مصر في ذلؾ الكقت تابعة لمدكلة العثمانية كإحدل كالياتيا ،لكف بامتيازات خاصة
تميزىا عف باقي الكاليات العثمانية األخرل  ،كاف ليذا الحدث الكبير تأثيره الميـ في نسيج العبلقات

التركية المصرية ،فسرعاف ما تبنى ممؾ مصر الجديد الخديكم فؤاد في  9أكتكبر عاـ  1917ـ-
 29أبريؿ 1936ـ مكاقؼ سمبية تجاه النظاـ الجديد القائـ في تركيا ،فأخذت الريبة كالخكؼ يقمقانو ،
فقد كاف يخشى أف تنت قؿ عدكل التجربة التركية إلى مصر ،كتككف مميمة لحزب الكفد المتربص بدكائر
الحكـ في مصر ،كالمتصادـ معيا في زعامة الببلد ،كبخاصة أف مصر لـ يمض عمى ثكرتيا 1919ـ
سكل قميؿ مف السنكات( .النعيمي1992 :م ،ص.)18

امتدادا لخمفو الممؾ فاركؽ
كعمى ىذا الحاؿ بقيت العبلقات بيف البمديف في عيد الممؾ فؤاد
ن
 28أبريؿ 1936ـ  26-يكليك 1952ـ ،كارتقت العبلقات بيف البمديف في عاـ 1925ـ إلى مستكل
القائـ باألعماؿ ،ككانت ىذه الفترة تتسـ بالفتكر النسبي في التكاصؿ الدبمكماسي .ككاف مف الممفت أف
بل عف الدكلة عمى عكس ما كاف يفترض ،كبعك س
مصر لـ ترسؿ في جنازة كماؿ أتاتكرؾ إال ممث ن

الكفكد الكبرل لؤلمـ الغربية كالشرقية التي مثمت ببلدىا( .المشد24 :ديسمبر2013م ،جريدة
ار لحككمات مصر في عيد فاركؽ في نيجيا السابؽ كما عيد
األسبوع) كيمكف اعتبار ىذا استمر نا
فؤاد(.عرفات 29:نوفمبر 2013م).

أما عمى الصعيد الحزبي المصرم فقد كاف النمكذج التركي بمثابة إلياـ لمسياسييف كالمثقفيف
بل حماسينا لحزب الكفد
المصرييف ،فكاف تصكر الحداثة التركية التي بنيت عمى أساسيا الجميكرية عام ن

المنافس الرئيسي لمقصر آنذاؾ بقيادة مصطفى النحاس باشا (حشيش1990 :م ،ص  ،)31االمر
الذم جعؿ كتىابنا مصرييف كعزيز خاف ،كمحمد أحمد الصاكم ،كغيرىـ ،يمتدحكف التجربة التركية.
بالرغـ مف ذلؾ لـ يحدث أم تطكر إيجابي في العبلقات بيف البمديف ،فعمى الرغـ مف التحكؿ
في سياسات تركيا الخارجية منذ قياـ الحرب العالمية الثانية ،فإف ىذا لـ ينعكس عمى العبلقات التركية

المصرية ،ككف مصر (عمميان) ىي خميفة إلنجمترا ،فقد ظمت العبلقات بينيما باردة حتى (نكبة
فمسطيف) عاـ 1948ـ؛ مع تطكر طفيؼ عمى الصعيد الدبمكماسي كالتجارم.
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كمف أجؿ فيـ كتحميؿ كتشخيص حالة الفتكر في العبلقات الثنائية ،يمكف استعراض األسباب التالية:
 االتجاه التركي الكامؿ لمغرب ،كتجاىؿ تطكير العبلقات مع الشرؽ إال فيما يخدـ المصالح
التركية األمنية كالسياسية المباشرة فقط ،كفي حدكد قميمة كتركيز االتجاه السياسي ،كتطكير
العبلقات مع أكركبا كالكاليات المتحدة فقط.

 ريبة مصر مف النظاـ التركي الجديد مخافة أف يخمخؿ الكضع الراىف بيا ،كيثير المزاج
الثكرم عمى السمطة الحاكمة في الببلد.
 كجكد قكل االستعمار الكبرل كفرنسا كانجمت ار ،كتأثيراتيا عمى المنطقة بجعميا منطقة ضعيفة
كمفككة ،كخاضعة لو.

 الريبة كالشؾ المتبادليف بيف العرب كاألتراؾ ،فالعرب اعتبركا األتراؾ دكلة احتبلؿ في ظؿ حكـ
الدكلة العثمانية ،كاألتراؾ اعتبركا أف العرب تخمكا عنيـ ،كخانكىـ في الحرب العالمية األكلى.

فبذلؾ تككف النقطة الرابعة عمييا عبلمات استفياـ :ما الذم جعؿ العرب ينظركف لمترؾ ىذه

النظرة السمبية؟ كما الذم دعا الترؾ ينظركف أيضا النظرة السمبية في ىذا السياؽ؟ (سرور،2008:
)194
مذكرتي عف الثكرة العربية الكبرل ":منذ اليكـ الذم
ا
في ىذا العدد يقكؿ أحمد قدرم في كتابو"
بسط فيو العثمانيكف سمطانيـ عمى الببلد العربية ،كالعبلقات قائمة بيف العرب كالترؾ مكطدة األركاف

ثابتة البنياف ،ككاف الترؾ ينظركف إلى العرب نظرتيـ إلى عنصر تجمعيـ بيا ربطة العقيدة الدينية،
فمـ يثقؿ حكميـ عمى العرب ،كظمت تمؾ العبلقات تسير في جك ىادئ؛ بعيدنا عف النزعات الجنسية

كالمذىبية؛ حيث إف السمطاف عبد الحميد كسب كده العرب ،ككاف سكرتيره الخاص "عزت بيؾ العابد"
العربي الدمشقي ،ككاف شيخ اإلسبلـ في عيده الشيخ "أبك اليدل الصيادم الرفاعي الحسيني" العربي

الحمبي( .قدري1956 :م ،ص)112

أما إحساف حقي في تعميقو عمى كتاب "تاريخ الدكلة العمية" لمؤلفو محمد فريد بؾ المحامي فقد
قاؿ بأف" :األتراؾ ال يفرقكف بيف مسمـ كمسمـ ميما كاف انتماؤه العرقي كالقكمي ،كأف الذيف حاكلكا
التتريؾ في أكاخر الدكلة العثمانية ما ىـ إال قيادات حزب االتحاد كالترقي الذيف تسمطكا عمى الدكلة
العثمانية ،كليسكا مف العثمانييف األتراؾ؛ بؿ مف أعضاء الماسكنية المرتبطة بالييكد ،أك ييكد الدكنمة

أنفسيـ"( .المحامي1981 :م ،ص)147

ثانيا :العالقات التركية المصرية من 1952م – 2001م:
تميزت بدايات الفترة 1952ـ حتى 1963ـ مف العبلقة المصرية التركية بأنيا باردة نسبينا

نظ ار لمتضارب في سياسة البمديف كتكجياتيا الخارجية ،فتركيا أخذت تتكجو بعبلقاتيا السياسية تجاه
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الغرب؛ ممثؿ بأكركبا كالكاليات المتحدة كاس ارئيؿ ،كمصر كانت ذات تكجيات معارضة ،فقد كجدت
مف التكجو شرقا قبمة ليا( .وزارة الخارجية المصرية1999 :م)
كقد اتسمت ىذه المرحمة بالصداـ السياسي كالريبة مف اآلخر ،كطرد السفراء كما حدث مع
السفير التركي حينما تـ طرده مف مصر عاـ  1954حينما قاـ بإجراء اتصاالت ما بيف إنجمترا
كالكصي عمى عرش مصر ،ثـ عاد جماؿ عبد الناصر الكرة مرة أخرم بعد أف تـ فؾ عقد الكحدة بيف

مصر كسكريا عاـ ،1961كاعتراؼ أنقرة بالحككمة السكرية؛ مما أدل إلى قطع العبلقات كطرد
السفير( .عرفات2013 :م).
كفي ظؿ ىذه المرحمة المعقدة باألحداث دخمت تركيا منظمة حمؼ شماؿ األطمسي
عاـ1952ـ التابعة لمغرب ،فكاف األتراؾ يعممكف ذلؾ بأنيـ كاقعكف تحت الضغط األمريكي كاألكركبي.

(حمود ،عبداهلل ،1952 :ص.)141

ف جميكرية مصر العربية في عيد جماؿ عبد الناصر كانت تريد عبلقة مع تركيا بقكلو:
"أرحب بعبلقات مع تركيا بعيدنا عف األحبلؼ"( .أورىان وآخرين ،1990:ص )257كفي رسالة
خطية لمرئيس المصرم جماؿ عبدالناصر  23يكنيك  1956ـ 28 -سبتمبر 1970ـ ،قاؿ فييا :كانت
تركيا ىي اليدؼ األكؿ لكؿ راـ مف أىؿ البغي كالعدكاف ،ككنا نحف مف كرائيا( .ابراىيم ،خميل:
ص.)211
كالناظر لقكؿ عبد الناصر في رسالتو سالفة الذكر ،كفعمو مع تركيا يجد تناقضنا كبي نار بيف

األمريف ،مما يثير الريبة في األمر بيف الطرفيف ،كبخاصة المصرم منو ،كارتباطاتو التحالفية مع
الشرؽ ،كالتركي ،كارتباطاتو التحالفية مع حمؼ األطمسي كالغرب عمكما.
كيرل بعضيـ" :أنو مف باب الغزؿ السياسي مف قبؿ الرئيس المصرم تجاه األتراؾ ،لكف

الحقيقة كانت غير ذلؾ تمامان ،فكانت سيا ساتو تجاه تركيا تعبر عف المشركع الشرقي بعكس المشركع

عرابتو تركيا ،فقاـ بتأميـ قناة السكيس  26يكليك 1956ـ متحدينا الغرب؛ بيدؼ
الغربي الذم كانت ى
تمكيؿ بناء السد العالي مف الشركة الكطنية المصرية"( .خمة :ص)37
أما بالنسبة لمكقؼ تركيا مف قناة السكيس ،فالمشكمة ىي سياسية أكثر؛ مما عميو األمر
مستنكر لمعدكاف ،كىذا ما ظير جميان مف خبلؿ
نا
قانكنينا ،ككاف مكقؼ تركيا أياـ العدكاف عمى مصر
تصريحات المسؤكليف فييا الممثميف برئيس الجميكرية كالبرلماف آنذاؾ.
أ -ميثاق  17نيسان1963م وموقف تركيا:
تسمـ حزب البعث االشتراكي السمطة في العراؽ كسكريا ،كذلؾ بعد ثكرتي الثامف مف شباط

1963ـ في العراؽ ،كثكرة الثامف مف آذار 1963ـ في سكريا ،فتييأت الظركؼ ثانية لمتقارب بيف
البعث كعبد الناصر؛ مف أجؿ إقامة كحدة ثبلثية تضـ األقطار العربية الثبلثة مصر كسكريا كالعراؽ،
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كبناء عمى ذلؾ جرت في القاىرة خبلؿ المدة ما بيف  14اذار17-نيساف 1963ـ مباحثات بيف كفكد
مصر كسكريا كالعراؽ انتيت بإعبلف قياـ اتحاد ثبلثي عرؼ بميثاؽ 17نيساف 1963ـ ،كاتفؽ أعضاء
الكفكد الثبلثة عمى أف الكحدة الجديدة اتحادية ،كليست اندماجية .كقد ترؾ إعبلف الميثاؽ ردكد فعؿ
كبيرة عمى السياسة التركية خشية أف تؤدم الكحدة الثبلثية إلى تقكية المطالب السكرية باتجاه حقكقيا
المشركعة حكؿ لكاء اإلسكندركنا مف تركيا ىذا مف جانب ،كمف جانب آخر جاء المكقؼ التركي إزاء

الخطكة الكحدكية متطابقا لممكاقؼ السمبية التي اتخذتيا الحككمة التركية إزاء أم اتجاه أك تجمع كحدكم
عربي؛ العتقاد األتراؾ بأنو يشكؿ خط نار مباش نار عمى مصالح تركيا كأمنيا القكمي  ،كيقكم مركز سكريا

في حسـ خبلفاتيا كمشكبلتيا مع تركيا عاـ1964ـ .كعمى أساس ذلؾ أعمنت تركيا بعد إعبلف
الميثاؽ ،إغبلؽ حدكدىا الجنكبية المشتركة مع سكريا؛ مما حمؿ الرئيس المصرم جماؿ عبد الناصر
عمى االعتراؼ بأف الجميكرية العربية المتحدة سكؼ تتداخؿ عسكرينا لحماية سكريا بكصفيا شطرىا

العربي اآلخر( .أورىان وآخرون1990:م ،ص.)257
ب -حرب عام 1967م ،وموقف تركيا تجاىيا:

تعد نكسة حزيراف 1967ـ مف المحظات العصيبة عمى العالـ العربي في التاريخ المعاصر،
فقد تعرضت األمة العربية في الخامس مف حزيراف عاـ 1967ـ لعدكاف مف قبؿ إسرائيؿ ،كبمكجب ىذا
بل في الجكالف السكرم مف سكريا ،كشبو
العدكاف احتمت إسرائيؿ جزءنا ميمنا مف الدكؿ العربية؛ متمث ن
جزيرة سيناء مف مصر ،كالضفة الغربية بما فييا القدس؛ إضافة لقطاع غزة مف فمسطيف المحتمة ،كىذا

الحدث أثار ضجة مدكية في منطقة الشرؽ خصكصنا ،كالعالـ عمكما.

فقد كانت بداية التحسف الحقيقي لمعبلقات التركية المصرية خبلؿ حرب  6أكتكبر  1973ـ

برفض تركيا السماح لمكاليات المتحدة االمريكية باستخداـ قكاعدىا العسكرية المكجكدة في تركيا ضد
مصر كسكريا( .صالح الدين2013 :م).

ثالثا :تطور عالقات تركيا مع مصر :2001 - 1975
 .1البعد السياسي:
في يناير  1982ـ قامت تركيا بتزكيد الحككمة المصرية بصكرة مف اتفاقية في عاـ 1906ـ،

كمرفؽ معيا خرائط تبيف الحدكد الدكلية بيف مصر كفمسطيف ،كقد كانت بادرة طيبة مف تركيا؛ حيث
ساعدت ىذه الخرائط كثي انر في عمميات انسحاب إسرائيؿ مف سيناء؛ تنفيذان التفاقية كامب ديفيد.

كفي عاـ 1984ـ قاـ الرئيس التركي (كنعاف إفريف) (1989-1980ـ) بدكر إيجابي في

عكدة مصر إلى عضكية منظمة المؤتمر اإلسبلمي ،كذلؾ أثناء مشاركتو في مؤتمر القمة اإلسبلمي
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الذم عقد في الدار البيضاء في العاـ نفسو ،ككاف ليذه الجيكد أثرىا الطيب في العبلقة التركية
المصرية.
كفي عاـ 1985ـ قاـ الرئيس التركي (كنعاف أفريف) أيضا بزيارة لمصر ،تبعيا بعدة زيارات؛
مف أجؿ فتح مجاالت التعاكف بيف البمديف ،كلكف الناظر لمصر بعد حرب أكتكبر  1973يرل الكاقع

حيث إف مصر بدأت تتجو نحك الغرب ،كانحرفت عف ارتباطاتيا الشرقية ،فالحمؼ الغربي نفسو ىك
الحمؼ الذم ارتبطت بو تركيا مف قبؿ ،ككانت تعاديو مصر؛ لذا نجد أف العبلقات الدبمكماسية أخذت
فيما بعد تتحسف شيئنا فشيئنا ،عما كاف عميو الحاؿ في ما قبؿ ،بمعنى آخر أف التقارب المصرم-
الغربي انعكس ايجابيا عمى التقارب المصرم التركي.

كفي عيد رئيس الكزراء التركي نجـ الديف أربكاف قاـ بزيارة لدكلتيف عربيتيف ىما مصر كليبيا؛
لتعزيز دكر تركيا اإلقميمي بأنيا العب ميـ في المنطقة ،كلكف القى انتقادات خبلؿ زيارتو لميبيا بأف

تركيا تخمت عف صمتيا بالعالـ اإلسبلمي كالعربي ،كاتجيت نحك الغرب( .الوسط1996 :م).

وفي سياق تطور العالقات الثنائية ضمن البعد السياسي ،قاـ الرئيس المصرم محمد حسني
مبارؾ تمكز في 1996ـ بزيارة ألنقرة؛ تمبية لدعكة تمقاىا مف نظيره التركي سميماف دميريؿ ،في زيارتو
لمصر في آذار مارس مف العاـ نفسو ،ييدؼ السعي إلى إنياء التكتر القائـ بيف تركيا كالعالـ العربي؛
بسبب اتفاؽ التعاكف العسكرم الجكم الذم عقدتو مع إسرائيؿ ،ىذا االتفاؽ الذم أثار قمؽ غالبية الدكؿ

العربية ،كخصكصنا سكريا مظي نار تركيا كأنيا حسمت أمرىا ،كقدمت عبلقاتيا بإسرائيؿ عمى عبلقتيا

بالعالـ العربي.

كىنا يبرز الدكر المصرم في حض الجانب التركي عمى إيضاح أبعاد االتفاؽ كالمبادرة إلى
طمأنة الدكؿ العربية التي تخشى الكقكع بيف فكي كماشة( .الداقوقي1997:م ،ص.)144
كلعؿ ما شجع الرئيس مبارؾ عمى االطبلع بيذا الدكر ،كالقياـ بمحاكلة تكلي زعيـ الرفاه

اإلسبلمي نجـ الديف أربكاف رئاسة الحككمة االئتبلفية ،كىك الذم عارض ىذا االتفاؽ عندما كاف في

صفكؼ المعارضة ،كقاؿ غداة تشكيؿ الحككمة" :إنيا ستبقى مرتبطة بكؿ المعاىدات كاالتفاقات الدكلية
التي أبرمتيا تركيا؛ لكنيا لف تطبؽ البنكد التي تتناقض مع األمف القكمي ،بيد أنو عندما سئؿ عف

المكضكع نفسو أجاب :ال نعرؼ شيئا عف ىذا االتفاؽ ،كسندرسو"( .درويش :ص.)266-260
 .2المسار األمني:

تعتبر المنطقة العربية مف المناطؽ المشتعمة أمنيا ،فبما أف مصر تعتبر نفسيا حاضنة العرب
الكبرل فإنيا تسعى جاىدة لتذليؿ الخبلؼ العربي التركي ،كمف ىنا تبنت عددا مف األسس الناظمة
لمعبلقة بيف الدكلتيف مف أىميا:
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 -1التزاـ كافة الدكؿ بعدـ المجكء إلى استخداـ القكل العسكرية ،أك التيديد باستخداميا؛ مع
الحفاظ عمى عدـ التدخؿ في شؤكف الببلد الداخمية.
 -2إقامة سياسة تكازف ثابتة بيف جميع العرب كغيرىـ .كيظير ىذا الدكر المصرم الرائد مع
جميع األزمات التي يتعرض ليا العالـ العربي ،كنخص بالذكر ىنا الدكر المصرم لحؿ
المشكبلت التي تعترض طريؽ تركيا مع الدكؿ المجاكرة ليا.

 -3البدء في اتخاد خطكات بناءة مع سكريا عف طريؽ دعـ كتنشيط العبلقات السياسية،
كايجاد حكار إست راتيجي بيف الطرفيف يقكـ بكضع حمكؿ ألم خبلفات طارئة مع تطكير
كتشجيع العبلقات االقتصادية كالتجارية كاالستثمارية بيف الطرفيف.

 -4كضع حد لدخكؿ القكات التركية إلى شماؿ العراؽ  ،كالعمؿ عمى الحفاظ عمى كحدة
كسبلمة األراضي العراقية( .جريدة األىرام المصرية1998 :م)
 -5مناقشة مضمكف االتفاؽ التركي اإلسرائيمي ببي ع حصص مف المياه التركية إلى تؿ أبيب
كتجنب تأثيره عمى المياه في سكريا كالعراؽ.

 -6حؿ الخبلؼ التركي السكرم حكؿ تكزيع حصص مياه الفرات ،كتجنب أم مشاكؿ
مستقبمية ،كالعمؿ عمى حؿ الخبلفات قبؿ شركع تركيا في بيع المياه التركية إلسرائيؿ.
(محفوظ 2 :مايو .)2012

 -7العمؿ عمى دفع عممية السبلـ عف طريؽ كضع حد لمنزاع االسرائيمي الفمسطيني( .جريدة
األىرام المصرية1998 :م)
ج -البعد االقتصادي:
تمتد الركابط االقتصادية بيف البمديف إلى عقد السبعيني ات مف القرف الماضي .كثمة عدد مف
االتفاقات االقتصا دية قد كقعت بيف البمديف مثؿ :اتفاقية التجارة الحرة عاـ 1976ـ( .الييئة العامة
لالستعالمات المصرية2013 :م) كالغاء الضرائب بيف الطرفيف في 1993ـ ،كاتفاقية التعاكف
االقتصادم كالتقني المكقعة عاـ 1994ـ ،كاتفاقية التجارة الحرة المكقعة عاـ  1996ـ ،كالتي تعد
تجديدان التفاقية التجارة الحرة عاـ 1976ـ ،بيد أنو ،كرغـ ىذا الكـ مف االتفاقات االقتصادية التي
تستيدؼ تحسيف األكضاع التجارية فإف حجـ التجارة بيف البمديف ظؿ في أدنى المستكيات .ففي خبلؿ

األعكاـ ما بيف  1985ك1997ـ كاف حجـ التجارة بيف البمديف يمثؿ  %2مف مجمكع التجارة الخارجية
المصرية ،ك %1مف مجمكع التجارة الخارجية التركية( .أوغموا)2010 :
كالجدير ذكره يمكف القكؿ :إ ف كؿ مف تركيا كمصر تعانياف مف أزمات اقتصادية خانقة

بدرجات متفاكتة ،كتتجمى ذلؾ في البطالة ،كارتفاع مستكل الدخؿ ،كالتضخـ كغيرىا مف األمكر
االقتصادية السيئة.
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أما في تركيا ،كخبلؿ عاـ 1998ـ؛ فقد كصؿ معدؿ النمك إلى ( ،)%2.8كبمغ معدؿ التضخـ
حكالي ( ،)%70كقفز حجـ الديف الخارجي إلى أكثر مف مائة مميار دكالر؛ فضبلن عف تصاعد حجـ
الديف العاـ الداخمي؛ حيث بمغ حكالي ( )40مميار دكالر( .إبراىيم2013 :م ،ص.)373

كتجدر اإلشارة مما سبؽ أف تركيا بيذا أصبحت مكبمة بالديف الخارجي ،كأسيرة لمبنؾ الدكلي،
كىك ما يعني أف إجمالي الديف العاـ كصؿ إلى ( )%73مف إجمالي الناتج الكطني ،كفي مصر كعمى

الرغـ مف بعض اإل يجابيات التي حققيا سياسات اإلصبلح االقتصادم عمى صعيد عممية التثبيت،

كبخاصة فيما يتعمؽ بتثبيت سعر الصرؼ ،كخفض عجز المكازنة ،كزيادة احتياطي الدكلة مف النقد
األجنبي ،فإف ىذه اإلي جابيات كانت بثمف اقتصادم كاجتماعي كبير تحمؿ الجانب األكبر مف الفقراء

كمحدكدم الدخؿ( .الييئة العامة لالستعالمات المصرية2001 :م)
كقد أدت سياسات اإلصبلح طبقنا لدراسات اقتصادية

متخصصة إلى زيادة حدة مشكمة

بل عما ارتبط بيا مف ممارسات فساد كافساد
البطالة ،كزيادة حدة التفاكت االقتصادية كاالجتماعية ،فض ن
عمى نطاؽ كاسع( .إبراىيم2013 :م ،ص)373

كيذكر مما سبؽ أف ىذه اإلصبلحات انعكست إيجابيان عمى مسار ،االرتباط االقتصادم بيف

البمديف ،ككاصؿ بدكره الركابط االقتصادية بينيما بمزيد مف الترابط مف خبلؿ خطكات عدة مف بينيا:
زيادة حجـ التبادؿ التجارم بيف البمديف إلى مميار دكالر قبؿ عاـ 2000ـ ،كالى ممياريف مف الدكالرات
عاـ 2005ـ ،كىناؾ عكامؿ جعمت التجارة التركية المصرية في مسارىا الصحيح( .محفوظ2012 :م)
 .1إنشاء منطقة تجارية حرة ،كعمؿ اتفاقات حكؿ المعاممة الجمركية لمصادرات لمبمديف.
 .2إقامة منطقة لمسمع المصرية في البحر األسكد ،كالسمعة التركية في خميج السكيس.

 .3بحث إمداد الغاز الطبيعي المصرم إلى تركيا ،كتبمغ قيمة الصفقة 4مميار دكالر لتصدير 10
ببلييف متر مكعب مف الغاز المصرم .
 .4دعـ التعاكف في مجاؿ التكنكلكجيا المتقدمة ،كالصناعات اإللكتركنية ،كالصناعات الدكائية
كالكيميائية ،كالسماد إلى جانب التشييد كالبناء.

كيتضح مما سبؽ أ ف مف المسائؿ السياسية الميمة التي تساىـ في تكطيد العبلقة بيف تركيا
كالعالـ العربي ،ىك النظر إلى المنطقة بعيكف تركية (مستفيدة في ذلؾ مف رصيدىا التاريخي).

كتتخمى عف النظرة إلى العالـ العربي بعيكف أكركبية أك غربية ،كاف تجاكز ىذه المسألة عمى

مستكل العبلقات السياسية كاالقتصادية كالثقافية يساىـ بشكؿ فعاؿ في تكطيد العبلقة بيف الطرفيف ،كال
شؾ أف المتغيرات السياسية األخيرة التي حدثت في تركيا(حيث كصكؿ كسيطرة حزب العدالة كالتنمية
عمى الحككمة) سيعزز فرص ىذا التكجو.

إف التطكرات اإلقميمية الجديدة تؤكد مف جديد ضركرة بمكرة إستراتيجية عربية كاضحة حياؿ
دكؿ الجكار الجغرافي حتى يتسنى لمعالـ العربي االستف ادة القصكل مف الركابط التاريخية كاإلسبلمية
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التي تربط ىذه الدكؿ كالعالـ العربي .كمع انييار االتحاد السكفييتي ،كتبلشي حمؼ كارسك أصبح
التكجو التركي إلى العالـ العربي تكجينا إستراتيجيا كخيا نار حتمينا؛ نتيجة لحاجتيا إلى دكر إقميمي يحفظ
ليا مكانتيا في اإلستراتيجية الغربية.

كفي ىذا اإلطار بدأت تركيا تمارس سياسة مزدكجة تجاه العرب ،فيي تحاكؿ تعزيز عبلقتيا

بدكؿ مجمس التعاكف الخميجي كمصر كاألردف ،كمف ناحية ثانية تضغط عمى سكريا كالعراؽ بالتحكـ
في نيرم دجمة كالفرات (كيأتي االتفاؽ التركي  -اإلسرائيمي العسكرم في ىذا السياؽ).
إف مكقع كؿ مف تركيا كمصر كأىميتيما بالنسبة لممنطقة كاالقميـ كبخاصة أنيما دكلتاف

محكريتاف بيما ممرات مائية ىامة  ،ككمييما يشترؾ في قارة اسيا ،كتركيا ليا عمؽ جغرافي في أكركبا،
كمصر ليا عمؽ جغرافي في أفريقيا ،ثـ تـ التطرؽ لمحديث عف أىـ مراحؿ تأسيس الجميكرية التركية
كأىـ األحزاب التي نشطت فييا كحزب الشعب كالحزب الديمقراطي كاألحزاب التي تزعميا نجـ الديف

أربكاف ،ثـ تحدث عف مصر كأىميتيا كعبلقاتيا بالجميكرية التركية كأىـ االحزاب التي نشطت فييا.

العبلقة التي سادت بيف الجميكرية التركية كمصر الممكية كانت باردة نسبيا نظ نار لمثقة السمبية

المتبادلة بيف الجانبيف ،كتخكؼ المصرييف أف تميـ رياح التغيير التي حدثت في تركيا حماسة
المصرييف ،كيثكركف عمى الممكية ،كزاد البركد في العبلقات أكثر فأكثر في العيد الناصرم؛ حيث طرد
السفير التركي مرتيف مف القاىرة ،كظمت العبلقات متكترة بيف البمديف حرب أكتكبر 1973ـ ،كأخذت

الزيارات المتبادلة كاالتفاقيات تأخذ مكانيا في تحسف العبلقات بيف الجانبيف.
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الفصل الجالح
ّصْل حصب العدال٘
ّالتينٔ٘ إىل احلله
ّاىعلاع ذلم علٙ
العالقات الرتكٔ٘ املصسٓ٘
2002و – 2011و
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مقدمة:
يقكـ النظاـ السياسي التركي عمى أساس مبدأ الفصؿ بيف السمطات التنفيذية كالتشريعية
كالقضائية ،كيأخذ بالتعددية الحزبية الميبرالية؛ كفقنا لنظاـ دستكرم ينص عمى أف القكات المسمحة

التركية تمثؿ حامي العممانية كمبدأ أساسي دستكرم لمدكلة التركية؛ األمر الذم أعطى المؤسسة
العسكرية حؽ ممارسة الفيتك ،عف طريؽ التمكيح باستخداـ القكة أك استخداميا الفعمي في حالة عدـ

التزاـ الحككمة بالتكجيات العممانية؛ حيث قاـ الجيش بعدة انقبلبات عسكرية عاـ 1960ـ ،كانقبلب
آخر عاـ 1971ـ ،كانقبلب ثالث عاـ 1980ـ.

كقد ظير في المقابؿ حزب العدالة كالتنمية خصمان منافسان ،كذلؾ مف خبلؿ النيضة الشاممة

التي أتت عمى الدكلة التركية في عيده ،كتخطيو كافة العقبات كالصعكبات التي كاجيتو خبلؿ مسيرتو
السياسية؛ سكاء أكانت ىذه الصعاب حزبية متمثمة في حزب الشعب الجميكرم ،كحمفائو حماة العممانية
أك عسكرية مف خبلؿ الجيش كسطكتو عمى القرار في الجميكرية أك قضائية مف خبلؿ المعارؾ التي
كاجيت العدالة كالتنمية ،كاستطاع تخطييا حتى اآلف.

كسيتـ في ىذا الفصؿ عرض ثبلثة مباحث متضمنة العناكيف التالية:
 .1حزب العدالة كالتنمية مف النشأة إلى التمدد :كسيتـ في ىذا المبحث استعراض مسيرة ىذا
الحزب مف النشأة حتى عاـ 2011ـ ،كأىـ التحديات التي كاجيت الحزب ،كالعقبات التي
كقفت في طريقو ،كتكيفو مع البيئة التركية المشبعة بالعممانية المحمية مف الجيش كالمؤسسات
الدستكرية في مكاجية حزب ذم خمفية أيديكلكجية إسبلمية.

 .2السياسة الخارجية التركية في منطقة الشرؽ األكسط :سيتطرؽ المبحث لمسياسة الخارجية
التركية في عيد حزب العدالة كالتنمية في منطقة الشرؽ األكسط كالجكار الجغرافي كاإلقميمي
بعد أف كانت الجميكرية تمفت ليذه المنطقة بنكع مف الريبة كالشؾ ،كالتخمي عف الماضي
العثماني.

 .3العبلقات المصرية التركية :حيث سيتـ عرض العبلقا ت ما بيف الجميكرية التركية كجميكرية
مصر العربية في الفترة الكاقعة ما بيف 2002ـ2011-ـ ،كأىـ التعقيدات التي كاجيت ىذه
العبلقة ،كاتفاقات كمراحؿ ىذا التعاضد التركي المصرم.

إف تركيا كانت تعاني مف أزمات اقتصادية كسياسية خانقة ،كذلؾ بسبب نظاـ الحكـ

السائد في الببل د ،كلكف تغيرت األحكاؿ بعد كصكؿ حزب العدالة كالتنمية إلى الحكـ.
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املبخح األّل
حصب العدال٘ ّالتينٔ٘ مً اليػأٗ إىل التندد
أوال :نشأة حزب العدالة والتنمية:
جاء فكز حزب العدالة كالتنمية (  ) Justice And Development PartyAKPكAKP

تعني بالتركية :اختصا انر الحزب األبيض الخالي مف الفساد في انتخابات  3تشريف الثاني (نكفمبر)

 2002ـ باألغمبية البرلمانية بمثابة زلزاؿ سياسي قمب األكضاع في الدكلة التركية ذات الطابع
العمماني ،كبرزت العديد مف النتائج ليذا الفكز لعؿ مف أىميا:

صناع القرار كالمراقبيف كالخبراء في مراكز الدراسات اإلستراتيجية
 حدكث ىزة كقمؽ لدل ي
الغربية ،كخاصة الميتمة بدراسة تطكر الفكر الحضارم اإلسبلمي؛ ألف ىذا الفكز كاف لو
تاريخو ،كخصكصيتو ،كاشاراتو ،كرسائميا المتعددة؛ حيث استطاع كلممرة األكلى حزب إسبلمي
كبرجماتية كمنفتحة ،كعبر الكسائؿ الديمقراطية أف يفكز بأغمبية
معتدؿ ،كذك زعامات شابة ا
ساحقة ،كأف يفرض نفسو عمى رأس اليرـ السياسي كالتشريعي في دكلة ذات نظاـ عمماني
عريؽ كانت سياستيا محاربة الديف طكاؿ ما يقرب مف ثمانية عقكد.

كيعتبر ىذا الحزب نفسو محافظنا معتدالن يتبنى رأس مالية السكؽ ،غير و
معاد لمغرب ،يسعى

بكؿ قكة لضـ تركيا لبلتحاد األكركبي ،كال يستخدـ الشعا رات الدينية في خطاباتو السياسية ،برغـ جذكره
اإلسبلمية ،كنفي قادتو أف يككف حزبا إسبلميا كانكاره استخداـ األيديكلكجيا فيما يتعمؽ بالسياسة التركية
(الشوبكي2012 :م) ،كحالينا يرأس ىذا الحزب الذم يحكـ الببلد أحمد داككد أكغمك .ففي  22حزيراف
يكنيك 2001ـ أصدرت المحكمة الدستكرية التركية ق ار ار بحؿ حزب الفضيمة الذم كاف يتزعمو نجـ
الديف أربكاف ،كتداعى بعض نكاب ىذا الحزب لتشكيؿ حزب العدالة كالتنمية؛ ألنيـ جناح المجدديف
في حزب الفضيمة( .السعدي2010 :م ،ص.)56
فبعد أسبكع كاحد مف تأسيس حزب السعادة في  14أغسطس 2001ـ قدـ رجب طيب
أردكغاف-الرئيس التركي الحالي ،كرئيس الكزراء السابؽ ،كرئيس بمدية أسطنبكؿ -طمبا لكي يمنح حزبو
الجديد ترخيصنا مف الجيات المعنية؛ ليصبح الحزب رقـ  193في تركيا تحت اسـ حزب العدالة

كالتنمية ،حيث اعتبر أردكغاف أف حزبو ليس كريثنا ألم حزب إسبلمي بقدر ما ىك كريث لحزب العدالة
الميبرالي الذم كاف يتزعمو رئيس الكزراء األسبؽ عدناف مندريس ،فمف أطركحات كاستراتيجيات حزب
مندريس سيستقي ساسة العدالة كالتنمية أفكارىـ كسياساتيـ كاستراتيجياتيـ إلحداث التنمية( .برانو:
2005م ،ص.)39

23

كتشكيمة الحزب المتنكعة مف السياسييف الجدد ،كالسياسييف مف مختمؼ األحزاب السياسية
التركية ،منحو الثقة الشعبية الكبيرة ،فمنيـ مف أتى مف حزب الفضيمة اإلسبلمي كرجب طيب أردكغاف
كعبدا﵀ جكؿ ،كبكالند أرينؾ ،كمنيـ مف أتى مف حزب الكطف األـ المحافظ مثؿ جميؿ جيجيؾ،
كآخركف أتكا مف الحزب الديمقراطي التركي أمثاؿ ،حسيف سيريؾ؛ إضافة لبعض األعضاء مف

األحزاب اليسارية( .الغول2011 :م ،ص)98

كضمت الييئة التأسيسية لمحزب ما يقرب عف  13امرأة بينيف محجبات ،كمطربة ،كممثمة،
كطبيبة كمعممة؛ إضافة لمشخصيات التي كانت تمثؿ التيار المعتدؿ داخؿ حزب الفضيمة المحظكر.
(نور الدين 2010:م ،ص)258
أ -مبادئ الحزب:
بعد أف غدت تركيا ذات أزمات اقتصادية كسياسية كفؽ التجربة السابقة لمف حكميا مف قادة
األحزاب السياسية يسارية كانت أـ عممانية أـ إسبلمية تقميدية لـ تكف الفرصة مكاتية لحزب العدالة
كالتنمية ل عرض مبادئو التي كانت إلى حد كبير منسجمة مع تطمعات العسكرية ،كىي( :الجميمي:
 ،2012ص)6
 سكؼ يعمؿ الحزب عمى مجابية التفسير الخاطئ لمفيكـ العممانية.

 سيبذؿ الحزب جيكدنا مكثفة؛ لتحقيؽ االحتياجات األساسية لمناس ،كىي العدالة كالحرية كلقمة
العيش.

 لف يككف في الحزب مكانا( .لييمنة الزعيم)
 أف الحقكؽ كالحريات األساسية مكفكلة.

عرفت العممانية ضمف المنظكر التركي بأنيا" :تمؾ التي تتعامؿ مع أفراد الشعب عمى مسافة
ٌ
متساكية مف جميع األدياف ،كأف الدكلة العممانية ال تعني دكلة البلديف ،كأف العممانية الحديثة ال
تتعارض مع الديف؛ بؿ يجب عمييا أف تتعايش معو ،كذلؾ ضماف لمديمكقراطية( .أبا الخيل2011 :م)
كيعد تعريؼ أردكغاف لمعممانية ليس اعتباطيان ،أك أف الرجؿ ال يعرؼ ماذا يقكؿ ،مع األخذ في

محير عند اإلسبلمييف كالعممانييف عمى
االعتبار قكلو إنو رجؿ مسمـ يحكـ دكلة عممانية جعمت األمر
ان

حد سكاء ،فبرزت تساؤالت :ىؿ العممانية غامضة حتى جعمت أردكغاف يحتار في تكضيحيا بشكؿ

سميـ؟ أك أف الرجؿ لو مآرب أخرل في قكلو ىذا؟ أـ أف اإلسبلـ السياسي في العالـ العربي غير مؤىؿ
لمحكـ إال مف خبلؿ دستكر عمماني؟ فإف دعكتو لممصرييف بإقامة دكلة حديثة عمى نيج حزبو نص
عمييا الدستكر التركي الذم أقسـ عميو أردكغاف قبؿ أف يتقمد منصب الك ازرة في تركيا( .أنيس:

2011م)
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جاء في الديباجة " :كبناء عمى مبدأ العممانية ،فإف المشاعر الدينية ،التي ىي مقدسة ،ال يمكف
بأم حاؿ مف األحكاؿ ،أف تتدخؿ في شؤكف الدكلة ،كال في شؤكف السياسة".
كجاء في (المادة(" :)10جميع األفراد متساككف أماـ القانكف ببل تمييز في المغة ،العرؽ ،المكف،
الجنس ،الرأم ال سياسي ،االعتقاد الفمسفي ،الديف أك الطائفة ،أك أم تمييز مبني عمى اعتبارات
مماثمة) ،كبنت المادة ( )24عمى ما أتت بو المادة (( .)14السعدي2010 :م ،ص)54
ب -أىداف الحزب:
فيما يتعمؽ بفمسفة الحزب كرد بشؽ الحقكؽ األساسية كالحريات في كثيقة إعبلف المبادئ أنو
يعتبر مبادئ مصطفى كماؿ أتاتكرؾ عنصر السبلمة االجتماعية ،كأداة تحمؿ تركيا إلى مستكل األمـ
المتحضرة ،كأنو ينظر لمديف كأىـ المؤسسات اإلسبلمية عمى اإلطبلؽ ،كالى العممانية كضركرة

لمديمقراطية ،كلضماف حرية االعتقاد؛ عممىا بأف شعار الحزب ىك مصباح قاعدتو كاطاره أسكداف،
كيخرج منو ضكء أصفر ،كىك ما يراه مؤسسك الحزب تعبي نار عف اإلثارة كاالستنارة.

كتتمثؿ أىداؼ الحزب بما يمي( :السعدي2010 :م ،ص)65
 .1تحقيؽ السيادة ،كبدكف أم قيد أك شرط لمشعب التركي قائمة عمي الجميكرية القانكنية التي
تعتبر القكة التي تراعي مصالح الفرد كالمؤسسات معنا.

 .2الحفاظ عمى كحدة الدكلة التركية.

 .3الحفاظ عمى القيـ كاألخبلؽ التي تعد بمثابة تراث لمشعب التركي.
 .4تحقيؽ الحضارة كالمدنية المعاصرة في تركيا؛ كفقان لمطريؽ الذم رسمو مصطفى كماؿ
أتاتكرؾ.

 .5تأميف الرفاه ،كاألمف ،كاالستقرار لمشعب التركي.
 .6تحقيؽ مفيكـ الدكلة االجتماعية التي تتيح لؤلكراد العيش بشكؿ اجتماعي مطمكب.
 .7تحقيؽ العدالة بيف األتراؾ ،كالتكزيع العادؿ لمدخؿ القكمي.

كيرل حزب العدالة كالتنمية أف العائمة ىي أساس المجتمع التركي ،كىي جسر يربط الحاضر

بالماضي ،كضركرة الحفاظ عمى العادات ،كالتقاليد كالمعتقدات ،كالقيـ الكطنية التي تنتمي إلى
الماضي ،كعدـ االبتعاد عنيا.

كما يرم الحزب ضركرة تطكير مستقبؿ الشباب بحيث يعممكف في أطر مف الثقة كاالستقرار

كاألماف.
كيبدك أف الحزب كاف مصمـ منذ انطبلقو عمى صنع مفيكـ جديد لمسياسة في تركيا ،كمف
الكاضح أف كاحدنا مف أىـ أىدافو تعزيز ديمقراطية المشاركة بزيادة فعالية الشعب أثناء االنتخابات.
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كأيضا مف األمكر المسمـ بيا ،كالجميمة الكضكح مف خبلؿ مفاىيـ كأدبيات ،كأىداؼ الحزب إيمانو بأف
الديمقراطية كالش فافية فيما يتصؿ بالبناء الداخمي لؤلحزاب تمثبلف نكاة كفاءة النظاـ السياسي ،كعميو
أخذ الحزب عمى عاتقو تحقيؽ أىدافو كفؽ استراتيجية كاضحة المعالـ سيمة التنفيذ.
ج -العدالة والتنمية وتثبيت األركان:
بيد أنو كما يحمك لقيادات حزب العدالة كالتنمية أف يسمكا أنفسيـ بالمحافظيف الديمقراطييف،
كىك حزب مشكؿ مف ثبلثة تيارات رئيسية؛ التيار األقكل مف بينيا ،كصاحب المبادرة ىك التيار
اإلسبلمي المنشؽ عف حركة أربكاف ،كالتيار الثاني ىك التيار القكمي المنشؽ عف حزب الحركة
القكمية ،كالتيار الثالث ىك التيار الميبرالي المنشؽ عف أحزاب لي برالية مختمفة ،كما يجمع ىذه التيارات
الثبلثة ىك الرفض غير المعمف لقدسية األيديكلكجية البلدينية السياسية كىيمنة المؤسسة العسكرية عمى
القرار السياسي.

كيتضح ىذا مف خبلؿ تركيز ىذا الحزب عمى عممية اإلصبلح السياسي ،كالعمؿ عمى تجذير

الديمقراطية ،كتحكيميا إلى ثقافة شعبية ،كتفعيؿ مفيكـ دكلة المؤسسات ،كعدـ التراجع عف مشركع
صماـ األماف
تركيا لبلنضماـ لبلتحاد األكربي الذم يعتبره حزب العدالة كالتنمية الحاكـ اليكـ
ٌ
إلصبلحاتو السياسية اليادفة أيضنا لتقميص ىيمنة المؤسسة العسكرية عمى القرار السياسي( .نور:

1998م)

كمنذ مجيئو إلى السمطة في عاـ 2002ـ ،لـ يتمكف فقط «حزب العدالة كالتنمية» مف إدارة
حككمة ىي األطكؿ في تاريخ الببلد؛ بؿ عزز أيضان مف شعبيتو عمى طكؿ الطريؽ .فقد فاز بثبلث ة

انتخابات متعاقبة ،حصؿ فييا كؿ مرة عمى دعـ أكبر؛ كفي االنتخابات ما قبؿ األخيرة التي أجريت

في  2011حصؿ الحزب عمى ما يقرب مف  %50مف األصكات ،كقد منحت تمؾ النجاحات ىيمنة
كاممة تقريبنا لمحزب عمى الميداف السياسي التركي مف خبلؿ التعيينات في المحاكـ العميا ،كالجيش،

كالنظاـ البيركقراطي إلى جانب النفكذ المتزايد عمى اإلعبلـ كمنظمات المجتمع المدني كمجتمع
األعماؿ.
د -العدالة والتنمية واتيامات الخصوم:
يكاجو حزب العدالة كالتنمية الحاكـ في تركيا اتيامات مف قبؿ خصكمو في مختمؼ التيارات
اليمينية كاليسارية كاإلسبلمية كالعممانية ،فالمعارضة العممانية تتيمو بأنو حزب ديني يسعى إلى العكدة
بالببلد قركنا إلى الكراء بتطبيؽ الشريعة اإلسبلمية في ىذا البمد العمماني الذم ألغى (الخبلفة) منذ عاـ

1924ـ( .شبكة النبأ المعموماتية2007 :م)
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كنظ نار ألف أصكؿ حزب العدالة كالتنمية ضاربة بجذكرىا في المعارضة اإلسبلمية؛ حيث يشير

العديد مف خصكـ حزب العدالة كالتنمية العممانييف إلى السياسات الثقافية لمحزب ،مف ازدراء شرب
المشركبات الكحكلية إلى التركيج لمتعميـ الديني في المدارس إلى اإلشارة بأف تركيا تسير في الطريؽ
إلى األسممة.

كقد عمدت الحككمة مؤخ نار إلى إقرار فصكؿ دينية اختيارية لجميع الطبلب؛ بدءنا مف الصؼ

الخامس كما أنيا ضيقت الخناؽ عمى الحفبلت التي تقاـ في حرـ الكميات؛ حيث يتـ تقديـ المشركبات
الكحكلية.
ه -تركيا بين العممانية وتضييق الشريعة االسالمية:
يقكؿ البعض :إف سمات تركيا التاريخية كالسياسية الفريدة جعمتيا أرضنا غير خصبة لتطبيؽ

الشريعة أك لظيكر اإلسبلـ الراديكالي .كبداية يمقى مفيكـ الشريعة انتقادنا في تركيا منذ فترة طكيمة؛

ككاف ليذا االنتقاد أثره عمى نزع الشرعية عف فكرة الشريعة؛ حتى بيف مسممي تركيا األكثر التزامنا

بالديف  .كبفضؿ حركة "التغريب" التي أثمرت عف قياـ الشباب األتراؾ كأتاتكرؾ (الذم خبلؿ فترة حكمو
أصبحت "الشري عة" كممة غير مرحب بيا في تركيا) ،أصبحت اإلشارات إلى ىذا النكع مف الحككمات
اإلسبلمية مثقمة بإيحاءات حكؿ الرجعية ،كالتخمؼ ،كالتعصب( .جيمس جيفريوسون غثاي:
2013م ،ص)2
كلـ ينج التيار األردكغاني أيضا مف اتيامات الزعامات اإلسبلمية في الببلد كعمى رأسيـ أبك

اإلسبلـ السياسي في تركيا نجـ الديف أربكاف كغيره مف أ قطاب حزب السعادة .

ككاف أربكاف قد كجو اتياماتو لحزب العدالة كالتنمية كاصفان إياه بػ"الحزب المنشؽ العميؿ الذم

يتحرؾ بأكامر مف كاشنطف كتؿ أبيب .كجاءت ىذه االتيامات في كممة ألقاىا أربكاف في قناة فبلش
التمفزيكنية الخاصة بمناسبة الحممة االنتخابية التي يخكضيا حزب السعادة ذك التكجيات اإلسبلمية،

بتاريخ  17أغسطس 2007ـ ،فحذر أربكاف الناخبيف األتراؾ مف إعطاء أصكاتيـ في االنتخابات التي
بل" :إف مف يصكت ليذا الحزب
جرت في  22أغسطس /آب 2007ـ لحزب العدالة كالتنمية قائ ن
سيككف قد قطع تذكرة دخكؿ إلى جينـ"( .بوعزي2008:م)

كيرل الباحث مما سبؽ :أف حزب "العدالة كالتنمية" كرجاالتو قد أتكا في الكقت المناسب؛

بل عندما كانكا يريدكف القضاء عمى األحزاب التقميدية كساستيا كنظاميا القديـ
حيث قدمكا لمناخبيف بدي ن

كمحاسبتيا ،كأتاح فكز الحزب في انتخابات 2007ـ الفرصة أماـ إقامة ديمقراطية حديثة في تركيا

أكثر مف أم كقت مضى مستفيدة مف صمؼ الطكرانية كالعممانية المحمية مف الجيش  ،كالراديكالية
األربكانية الممقكتة مف فئة كبيرة مف الشعب كالغرب ،كالفشؿ االقتصادم التي مرت بو الببلد ،كحيرة

الناخب التركي بيف اليميف كالشماؿ.
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ثانياً :العقبات التي واجيت حزب العدالة والتنمية:

تعتبر فترة العدالة كالتنمية في الحكـ مميئة بالسجاالت السياسية كالقضائية كالمجتمعية ،فكانت

لو جكالت متعددة في معارؾ القضاء ،تارة كمع خصكمو مف التيار األربكاني المتمثؿ في حزب
السعادة ،كجماعة خدمة" فتح ا﵀ غكليف ،كما عرؼ كقتيا بالكياف المكازم ،كعمى مدار ىذه الصراعات
كانت الدكلة العميقة المتمثمة في التيار الكمالي.

أ -الدولة العميقة في وجو العدالة والتنمية:
أسيـ كجكد حزب العدالة كالتنمية عمى ىرـ السمطة في تركيا مف تحجيـ كاضعاؼ كمحاصرة

ما عرؼ (بالدكلة العميقة) كجعؿ الببلد تخطك خطكة لؤلماـ ،كاخراج الببلد مف حالة الرككد االقتصادم

التي مرت بيا في السنكات التي سبقت كصكؿ أردكغاف كرفاقو إلى السمطة؛ األمر الذم جعؿ الدكلة
التركية تأخذ سياسات تختمؼ عف سياسات الدكؿ الغربية( .مركز سوريا لمبحوث والدراسات.)2014:
كبذلؾ أخذت تركيا تتخمص شيئنا فشيئان مف الشبكات التابعة ألجيزة مخابرات األميركية،

كمنظمة "الغبلديك" اإليطالية ،ك"الغاؿ" اإلسبانية ك"المشركع  "26في سكيس ار كغيرىا مف المنظمات
التي يعتمد عمييا في تنفيذ السياسات األكركبية في تركيا كالدكؿ األخرل (2009ـ.)H.AkinUnver:

كلذلؾ كاف أردكغاف يخشى مقاكمة ما يشار إليو عادة باسـ  derindevletأك «الدكلة
العميقة» « ،»Deep Stateككاف المقصكد في ذلؾ الكقت :شبكة سرية مفترضة منضبط الجيش
كحمفائيما المدنييف الذيف قامكا بالتركي ح عف أنفسيـ ،باآلالؼ كفي بعض األحياف ،كأم شخص يعتقد
أنو يشكؿ تيديدا لمنظاـ العمماني الذم تأسس عاـ 1923ـ منقب لمصطفى كماؿ أتاتكرؾ( .إسماعيل:
2013م) لكف الشكؿ األكثر كضكحان لبنية كمفيكـ الدكلة العميقة تكضح بجبلء بعد اكتشاؼ شبكة أك

تنظيـ "أرجينيككف".

كفي حزيراف عاـ 2008ـ ألقت السمطات التركية القبض عمى و
عدد مف المتكرطيف في ما بات

يعرؼ بشبكة أرجينيككف" المطرقة الحديدية ،كمف بينيـ جنراالف متقاعداف في إطار التحقيؽ في
كشبيات كثيرة حكؿ دكرىا في السياسة الداخمية
الت
ه
نشاطات الشبكة القكمية المتطرفة التي دارت تساؤ ه
التركية كقد اتيمت الشبكة بالتخطيط لئلطاحة بحككمة حزب العدالة كالتنمية عف طريؽ إثارة
و
و
مخطط لو عاـ 2009ـ ،في حاؿ فشؿ ما بات يعرؼ
النقبلب عسكرم
االضطرابات كالقبلقؿ تمييدنا
باالنقبلب القضائي.

االت ،كرؤساء جامعات ،كصحفيكف،
كتضـ شبكة أرجينيككف أكثر مف مائة شخصية بينيـ جنر ه
كمحامكف ،كرجاؿ أعماؿ ،كتمت إماطة المثاـ عنيا بعد العثكر عمى قنابؿ تعكد لمجيش التركي في
منزؿ أحد الضباط المتقاعديف في أسطنبكؿ أكاسط عاـ 2007ـ ،بينما تـ العثكر الحقا عمى أكثر مف
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 700كميك غراـ مف المتفجرات في شاحنة يعتقد أف لمشبكة عبلقة بيا( .مركز سوريا لمبحوث
والدراسات)2014 :
كأثار اكتشاؼ الشبكة كعبلقاتيا داخؿ مؤسسات الحكـ في تركيا كصبلتيا األجنبية مكجة مف

و
مصير
التحميبلت كالمكاقؼ داخؿ تركيا كخارجيا ،كمكف اكتشافيا حزب العدالة كالتنمية مف تفادم

مشابو لمصير الحزب الديمقراطي كقادتو (عدناف مندريس كجبلؿ بايار) ،كبذلؾ قضت الحككمة

التركية عمى العمكد الفقرم لمدكلة العميقة في تركيا ،بعد أف طبعت الحياة السياسية في تركيا بطابع
المؤامرات كاالنقبلبات كاالضطرابات األمنية ،كتدخؿ لجيش في السياسة.
ف الدكلة العميقة مثميا مثؿ حككمة الظؿ ،تيتـ بنشر ثقافة الخكؼ كزعزعة الرأم العاـ تجاه
حككمة مدنية ال تركؽ ليا كبرغـ سياسة رجب طيب أردكغاف اإلصبلحية في داخؿ الببلد ،كسياساتو

الخارجية لمكساطة في النزعات اإلقميمية كالكساطة بيف سكريا كاسرائيؿ 2008ـ ،كالمجمكعة 1+5

إيراف كالدكؿ الغربية حكؿ الممؼ النككم اإليراني 2010ـ ،جعمتو أكثر قربا مف أكركبا كأمريكا ،فما
سبؽ مدعاه لو أف يمثؿ ديمقراطية إسبلمية حقيقينا ،كنمكذجا لكثير مف الدكؿ ،كبخاصة التي تأثرت بما
عرؼ بثكرات الربيع العربي2012 : Dexter Filkins( .م)
ب -العدالة والتنمية والكيان الموازي:
يشير المصطمح إلى الحركة التي اتخذت مف اإلسبلـ منص نة سياسية إلحداث تأثير اجتماعي،

كدخكؿ معترؾ الحياة السياسية كفؽ رؤية طكيمة المدل تعمؿ بمكجبو أعمى تشكيؿ حاضنة اجتماعية

تدكر في فمؾ زعيميا فتح ا﵀ غكلف ،كقد أتى بناء ىذه األرضية العقدية لػ" الكياف المكازم" نتيجة عدـ
و
منصة فكرية تدفع باتجاه أداء و
دكر سياسي في ظؿ االستقطاب القكمي كالكمالي كالعمماني
كجكد
لمساحة السياسية التركية( .مركز سوريا لمبحوث والدراسات2014 :م)

لقد اختار فتح ا﵀ غكلف طريقنا اجتماعينا لتأسيس النفكذ داخؿ المجتمع كالدكائر السياسية في

تركيا ،عبر اإلرشاد ،كالتبميغ ،كالتعميـ ،كالتربية ،كتأسيس المؤسسات االجتماعية التربكية ،كالمالية،
كاإلسكانية ،كالصحية ،كاإلعبلمية ،كالثقافية.

كرغـ النفكذ االجتماعي كاإلعبلمي كاالقتصادم الكبير لفتح ا﵀ غكلف فإف اتباعو يرفضكف
كصفيـ بجماعة أك مجمكعة ،كبشكؿ عاـ فإف جماعة " فتح ا﵀ غكلف ليست حزبنا أك تنظيمان ،بؿ ىي

أشبو بحالة أك تيار نما ،كتغمغؿ داخؿ مؤسسات الدكلة العممية كالثقافية كاإلعبلمية ،كأصبح ألنصار
غكلف حضكر كاسع في دكائر صنع القرار القضائي كجياز الشرطة كاإلعبلـ كالمؤسسات المالية
كالتعميمية ،بعد أف تمكف في السنكات السابقة مف تدريس كتعميـ الكثير مف خريجي الجامعات

كالمدارس الثانكية في مختمؼ أنحاء الجميكرية التركية كخارجيا.
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كتسيطر شبكة فتح ا﵀ غكلف عمى بعض أبرز الصحؼ التركية كصحيفة زماف ،كمجمة
أكسيكف ،كعدد مف القنكات الفضائية التركية( .الجميمي2006 :م ،ص)111
كما يمتد نفكذه إلى الكاليات المتحدة األميركية ،إذ أسس مجمكعة م ف مراكز األبحاث
االجتماعية كعددان مف الشبكات المالية كاالقتصادية ،كتتعدل مؤسسات الشبكة المجاالت االجتماعية

منحى اقتصادينا بدأ م ع تأسيسو بالتعاكف مع رجاؿ أعماؿ سعكدييف لشركة
كاإلعبلمية كالتربكية لتأخذ ن
الراجحي لمصيرفة ،كلتمتد نشاطاتو االقتصادية كالمالية إلى و
عدد كبير مف أكجو النشاط االستثمارم
في تركيا كالخميج( .مركز سوريا لمبحوث والدراسات2014 :م)
ج -العدالة والتنمية والجيش:
يعد الجيش التركي نفسو الضامف األكؿ لمدكلة العممانية في تركيا ،كصماـ األماف ليا ،خاصة

كأنو أطاح بحككمات سابقة حكمت في تركيا يرل أنيا حادت عف المبادئ التي أسست عمييا
الجميكرية .كالمؤسسة العسكرية ليا فضؿ كبير في جميع الدكؿ التي شكميا األتراؾ عبر التاريخ،
كالدكلة السمجكقية كالعثمانية؛ حيث كاف عمى رأس الفتح العثماني الذم امتد إلى ثبلث قارات :آسيا،

كأفريقيا ،كأكركبا؛ حتى جاء الكقت الذم تخمى فبو العسكر عف دكره األساسي ،كاتجو إلى السياسة،
كالتدخؿ في المؤامرات التي كاف في معظميا تعزؿ صدكر عظاـ كسبلطيف ،كتضع آخريف.
كفي العصر الحديث كاف لبلنقبلبات العسكرية سطكة بالغة عمى نسيج الدكلة التركية الحديثة.

كال ترتبط المؤسسة العسكرية التركية بك ازرة الدفاع؛ بؿ برئيس الكزراء مف الناحية الشكمية كالنظرية
فقط ،كالغريب أ نو ليس ثمة مرجع أك دائرة رسمية تستطيع اإلشراؼ عمى مصركفات الجيش ،كىك ما
يفتح الباب كاسعان أماـ العديد مف صكر سكء اإلدارة المالية ،كالتفريط بأمكاؿ الدكلة ،كما تستطيع ىذه
المؤسسة القياـ بطرد أم ضابط ،أك ضابط صؼ مف الجيش دكف تقديمو لممحكمة الدستكرية ،أك
سماع أم دفاع منو ،كال يحؽ ليؤال ء التقدـ بأم شككل إلى أم محكمة؛ سكاء كانت محكمة عسكرية أـ

مدنية .فعمى سبيؿ المثاؿ تـ طرد المئات منيـ بيذه الطريقة غير الديمقراطية ،كعادة ما يككف السبب
المعمف لمطرد ىك "عدـ االنضباط العسكرم"  ،كلكف السبب الحقيقي ىك ككف ىؤالء الضباط متدينيف

كزكجاتيـ محجبات.

كتقكـ المؤسسة العسكرية بعممية "تطيير" سنكية ضد ىؤالء الذيف تسمييـ "الرجعييف" ،عمى
الرغـ مف أف العديد منيـ يحممكف أكسمة تقد ير عسكرية لقاء خدماتيـ الممتازة( .الطائي2013 :م،
ص)7
إف لمجيش دك انر رئيسان في الحياة السياسية لمببلد ،فيك "سيد األمة" ،كيتمتع بدكر مركزم في

صنع السياسة الداخمية كالخارجية إلى حد اعتباره القيـ عمى الجميكرية الناظـ ليا كالضامف لمستقبميا،
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دكر
كيبدك ما عداه مف مؤسسات كبيرة في الدكلة ،كاألحزاب السياسية ،ىياكؿ تابعة كمؤسسات تمعب نا

فرعيان في صنع السياسة العامة( .سالمة1998 :م ،ص)123

كقد أدل نجاح تجربة حزب العدالة كالتنمية التركي في تكظيؼ الديف بما يخدـ مصمحة الببلد،

رغـ كجكد ثنائي مف التيارات العممانية كاإلسبلمية كالى تحقيؽ عبلقة ديمقراطية بيف تمؾ التيارات
المتعارضة فكرينا؛ بؿ كالتكصؿ إلى صياغة دستكر أعاد الثقة بيف الجيش كالسمطة السياسية ،ككذلؾ
أكجد نمكذجا اقتصاديا كسياسيا حقؽ نكعنا مف االنفتاح كالتكاصؿ مع العالميف العربي كاإلسبلمي ،كيعد
ىذا األمر امتدادنا لمتغييرات الجذرية في السياسة الخارجية التركية التي ابتدأىا نجـ الديف أربكاف عندما
كاف عمى رأس ىرـ الك ازرة في تركيا في تسعينيات القرف الماضي ،تجاه منطقة أغفمت تركيا النظر
إلييا منذ نشأة الجميكرية التركية عمى يد مصطفى كماؿ أتاتكرؾ .كمنذ سيطر أردكغاف عمى المؤسسة

العسكرية مف خبلؿ إصبلحات سياسية كديمقراطية تدريجية حكلت مجمس األمف القكمي ( )NSCمف
الصبغة العسكرية إلى المدنية ،كعمى الرغـ مف التجاكزات التي شيدتيا قضية تنظيـ "أرغنيككف" أك

"المطرقة الحديدية" ،الذم استيدؼ االنقبلب عمى حكـ حزب العدالة كالتنمية؛ مف حيث طكؿ فترة
اضا عمى مسار المحاكمة ذاتيا
المحاكمة ،كتسببيا في استقالة مئات مف قيادات الجيش التركي اعتر ن
كتجاكزاتيا ،فإف أردكغاف استطاع في النياية أف ييخضع المؤسسة العسكرية لسمطاتو.
كيتضح مف ذلؾ أف حزب العدالة كالتنمية الذم يقكده رجب طيب أردكغاف ،يتبع إستراتيجية
ذكية لمغاية لمعادلة دكر الجيش التركي منذ كصكلو لمحكـ ،أك عمى األقؿ تحييد تيديداتو باالنقبلب،

كالتي مثمت خط نار دائما عمى التجربة الديمقراطية بتركيا ،كتنامي الدكر السياسي لئلسبلمييف ،فيذه
المعادلة تقكـ عمى استخداـ كرقة االتحاد األكربي كالمعايير المطمكبة تشترط لبلنضماـ لعضكيتو سندنا

يؤمف لحزب العدالة أحداث التغييرات التدريجية في ىيكؿ المجتمع التركي دكف أف يتصدل ليا الجيش

كالمعتاد ،فقد قاـ كؿ مف حزب العدالة كالتنمية كالجيش التركي بإصدار عدد مف الق اررات ،كالتي
اتخذىا كؿ فريؽ مف الفريقيف في مكاجية األخر ،فاإلسبلميكف بدأكا استفزاز الجيش كالتمييد لذلؾ،

فكجو نائب رئيس حزب العدالة دينجير فرات نقدا لممخصصات الضخمة لؤلمف كالدفاع في ميزانية

الدكلة كالتي تبمغ نحك  %40مف حجـ األنفاؽ مقارنة  %80مف الميزانية لك ازرة العدؿ ،كقكلو في
حضكر جنراالت الجيش :مف أم طرؼ تحمكف أنفسكـ؟(المجيد وعرفة2010 :م)
كما كيعمؿ الحزب عمى إدخاؿ اصطبلحات سياسية كدستكرية في محاكلة الستبداؿ ما فرضتو

المؤسسة العسكرية في الببلد -منذ 1982ـ -كمحاكلة كسر سيطرتيا عمى الحياة السياسية
كاالقتصادية في الببلد ،كالطعف في األيديكلكجية كاألسس التي تقكـ عمى الدكلة التركية ،كخاصة مبدأ
العممانية( .الطائي2013 :م ،ص)7

32

د -العدالة والتنمية وسمطة القضاء:
لقد ساعدت الظركؼ اإلقميمية كالدكلية حزب العدالة كالتنمية في تركيا ،إما ألف المجتمع
الدكلي لـ تعد تستيكيو تجربة االنقبلبات العسكرية التي تعرضت ليا الببلد الببلد في فترة سابقة ،أك
ألف الحزب بمياراتو كاستخبلصو العبر مف التجارب السابقة التي مرت بيا الببلد مع أحزاب كحككمات
إسبلمية كالحككمة االئتبلفية التي تزعميا نجـ الديف أربكاف كأحزابو المختمفة التي تعرضت لمحظر بعد

أف يشتد عكدىا عمى مدار التاريخ التركي المعاصر،أك الحككمات التي تعاطفت مع اإلسبلمييف
كحككمتي عدناف مندريس 1960ـ ،كحككمة سميماف دميريؿ التي تساىمت مع اإلسبلمييف كالشيكعييف
عاـ 1971ـ ،كبذلؾ جعؿ الجيش يفكر بمغة أخرل لـ يعتد المجكء إلييا إال بإرادتو ،كانما ىذه المرة

كاف مرغما عمى المجكء لساحة القضاء كفؽ القكاعد التي فرضيا أردكغاف كرفاقو ،ال التي فرضيا

حمالة األتاتكركية( .رمضان2008 :م)
كقد تعددت العقبات التي كاجيت حزب العدالة كالتنمية في مسيرتو السياسية ،فكانت بككرة ىذه
األعماؿ ما قاـ بو بعض األحزاب التركية مثؿ :حزب الشعب الجميكرم ،كالطريؽ القكيـ في الطعف
في شرعية الحزب في أيامو األكلى ،كمف ثـ الدعكة القانكنية التي قاـ بيا االدعاء العاـ التركي بمنع
رئيس الحزب أف يتقمد أم منصب سياسي أك حزبي لما مقاـ عميو مف حكـ سابؽ يمنعو مف ممارسة
العمؿ السياسي لمدة خمس سنكات.

فاالنتخابات التي عاشتيا الببلد في 2002ـ أتت قبؿ انقضاء الخمس سنكات ،كاستندت
المحكمة في قرارىا إلى إلغاء المادة الدستكرية التي تمنح ً
االدعاء العاـ صبلحية إقامة دعاكل ضد

االدعاء العاـ ،كحرمانيا مف المساعدة المالية التي ِّ
األحزاب التي ال تكفي بمستكجبات إخطار ِّ
تقدميا
خزانة الدكلة لؤلحزاب السياسية.

فقد حرـ التنمية كالعدالة مف نصؼ ىذه المساعدات ،كلكف ىذا األ مر لـ يؤثر عمى استم اررية

الحزب ،فمـ يتكاف مريدكه كأنصاره كالنخب الشعبكية التي تدكر في فمكو عف مد يد العكف لحزبيـ الذم
أركا في برنامجو المنقذ لمببلد مف األزمة االقتصادية كالسياسية التي تعصؼ بيا.

أما التطكر الثاني فيك نجاح حككمة العدالة كالتنمية في تمرير تعديبلت قانكنية أقرىا البرلماف

تسمح لممحاكـ المدنية بمحاكمة األفراد العسكرييف في زمف السمـ ،كتحظر محاكمة المدنييف أماـ

المحاكـ العسكرية ،كتيدؼ إلى الكفاء بمعايير االتحاد األكركبي التي ُّ
تحد مف سمطة المحاكـ العسكرية

عمى المدنييف ،كذلؾ عمى الرغـ مف تحذيرات المؤسسة العسكرية مف أف إقرار القانكف مف شأنو أف

يزيد التكتر مع الحككمة يكاجو حزب العدالة كالتنمية منذ انتخابات 2007ـ مأزقا تاريخيا حقيقيا عمى
مختمؼ الصعد بعد ما نجح في إيجاد أرضية لمتعايش بيف تكجياتو اإلسبلمية كالعممانية الكمالية في
المحكمة الدستكرية.
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ف المحكمة الدستكرية التركية تقبؿ النظر في دعكل قضائية رفعيا النائب العاـ ضد الحزب
يتيمو فييا بمخالفات سياسية تتعارض مع النيج العمماني لتركيا  ،غير أف الظاىر القضائي لمدعكل ال
يخفي باطنيا السياسي الذم جسدتو المطالبة بحؿ الحزب ،ككقؼ سبعيف مف رجالو ،كعمى رأسيـ
رئيس الدكلة كرئيس الكزراء مف ممارسة العمؿ السياسي .فقانكف السماح بارتداء الحجاب في الجامعات
التركية الذم ناؿ مكافقة أكثرية العدالة كالتنمية كاف عمى ما يبدك القشة التي قصمت ظير البعير؛ إال
أف تصريحات مكتب المدعي العاـ تفيد بأف األمر ناتج عف تراكمات مف مخالفات سياسية تـ رصدىا
مف قبؿ ،صحيح أف أحدنا ال يمكنو الجزـ بما سينتيي إليو األمر غير أف ثمة مؤشرات عمى خطكرة
المكقؼ الذم يكاجو الحزب التركي ال حاكـ إذا ما أخذ بعيف االعتبار ككف القضاء التركي إحدل ركائز

العممانية الراديكالية في الدكلة التركية إلى جانب الجيش.
إف الدعكة سقطت ،ككسبيا الحزب كقياداتو ،كتخطى ىذه العقبة التي كادت في كقتيا تعصؼ

بو مف المعترؾ السياسي ،كلئف كانت المؤسسة العسكرية قد اعتمدت عمى المؤسسة القضائية لتككف
بديبل مكافئا في نتائجيا ،كتأثيراتيا لبلنقبلبات العسكرية ،فإف مثؿ ىذا التحييد المترافؽ مع نجاح
العدالة كالتنمية في إدارتو لتركيا ،يمكف أف يككف مؤش نار محرجان لمقكل العممانية في ما يتعمؽ باستخداـ
سمطة القضاء برغـ أف ذلؾ ال يمثؿ نياي ة المطاؼ في إطار الصراع المستمر ليذه القكل مع التيار

اإلسبلمي( .النعيمي2006:م)

 -2تنظيم مجمس الدولة ومحكمة التمييز:
تـ إقرار قانكف ينظـ عمؿ كؿ مف مجمس الدكلة التركي كمحكمة التمييز بيدؼ تعييف قضاة
جدد فييما ،كذلؾ في نكفمبر 2014ـ مف قبؿ البرلماف التركي ،كىذا األمر مثير لمجدؿ داخؿ المجتمع

التركي؛ ألنو مف كجية نظر خصكـ العدالة كالتنمية يعزز مف سيطرة السمطات التنفيذية التركية عمى
السمؾ القضائي ،كدافع العدالة كالتنمية عف نفسو راغبنا بأنو في تطيير الجياز القضائي مف عناصر
يزعـ أنيا تنتمي لجماعة فتح ا﵀ غكلف المقيـ في الكاليات المتحدة األمريكية ،متيمة بأنيا تسعى

لتقكيض النظاـ الحاكـ في تركيا.

كىذا القانكف الجديد ىك األخير في سمسمة تعديبلت تشريعية مثيرة لمجدؿ تبناىا البرلماف منذ
بداية عاـ 2014ـ بعد تحقيقات غير مسبكقة في قضية فساد استيدفت النظاـ كرئيس الكزراء في تمؾ
الفترة رجب طيب أردكغاف ،عمى الرغـ مف أف األزمة سياسية كطابعيا الذم اعتبره خصكمو تسمطينا.

كتتيـ السمطة حركة غكلف بأنيا تبلعبت بيذه التحقيقات التي طكيت ،كعمدت إلى حمبلت تطيير

كثيفة في جيازم القضاء كالشرطة.
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ثالثا :عوامل نجاح تجربة حزب العدالة والتنمية:
 .1الصفات القيادية المميزة التي يتمتع بيا قادة الحزب ،فرجب طيب أردكغاف حينما كاف قائدنا
لمحزب كاف يتمتع بشخصية كرزمية رصينة جاذبة كمؤثرة تأثي انر إيجابينا ،كذلؾ تعبي انر عف

احتكاكو المباشر بالعمؿ الخدمي لمناس ،كتدرجو السمس مف مكقع آلخر حتى كصؿ إلى ىرـ

السمطة ،فعمؿ عمى الجانب الخدمي ،كتجنب الجانب األيديكلكجي الذم بدكره يكجد الكثير مف
الحساسيات ،كيعد عبد ا﵀ جكؿ رفيؽ درب أردكغاف صاحب نظرية التغيير اليادئ كالمتزف
الذم كاف يتسامى أماـ المعضبلت التي تقؼ في طريقو ،كيتعامؿ معيا بكؿ عقبلنية فػأكسبتو

الثقة حتى أكصمتو إلى سدة الحكـ كرئيس لمببلد كأحمد داككد أكغمك العقمية السياسية المؤثرة
في السياسة الخارجية لمببلد التي بدكرىا أعادت الببلد بشكؿ تدريجي لمعب دكر مك واز في

المنطقة.
 .2سياسة اإلصبلح الداخمي التي تنسجـ مع تطمعات الببلد نحك االتحاد األكركبي ،كتجسيد
الطابع اإلسبلمي المع تدؿ دكف العبث في مقكمات الطكرانية القائمة عمييا دعامات الدكلة

التركية الحديثة.
 .3مذكرة الجيش ،كتدخمو بشكؿ مباشر في السياسة كاف السبب الرئيس لردة فعؿ الناخبيف،
خصكصنا ضد مذكرة الجيش لمحككمة ليمة  27نيساف 2007ـ التي اتيـ فييا الحزب أنو
يسعى لعدـ المحافظة عمى القيـ العممانية ،كيجب محاربة الرجعية.

 .4تفعيؿ العم ؿ الخدمي في العديد مف المجاالت ،مثؿ :الصحة ،كتقديـ الدعـ لمعماؿ كالمكظفيف
كالمزارعيف ،كتطكير قطاع البمديات ،كتكزيع المساكف عمى الفقراء بأسعار مجزية كرخيصة،
كمحاربة لمفساد كالرشكة كسرقة الماؿ العاـ.
 .5االتصاؿ الم باشر مع الشعب كاالىتماـ بقضايا المكاطنيف مف خبلؿ دراسة التكجيات
االجتماعية لسكاف مناطؽ جنكب شرؽ تركيا ،كقياـ أفراد الحزب بزيارات ميدانية إلى جميع

الطبقات كىذه الزيارات تركت أث انر في نفكس المكاطنيف ال يقؿ عف ما تركتو الميرجانات

الخطابية.

 .6االستقرار االقتصادم ،كالرخاء النسبي منذ عاـ 2002ـ تحت حككمة رجب طيب أردكغاف؛ إذ
تمتعت الببلد بمعدالت نمك اقتصادم و
عاؿ مف أعكاـ 2002ـ حتى اآلف إذ كصمت استثمارات
أجنبية بمستكيات غير مسبكقة ،كانخفضت معدالت التضخـ مف أرقاـ بالمئات إلى أرقاـ
فردية ،كتضاعفت دخكؿ التصدير ،كاستمرار خصخصة مشاريع الدكلة االقتصادية .

 .7ضعؼ االحزاب المعارضة ،كالتي حاكلت استمالة الناخب التركي إ لييا مف خبلؿ التشيير
بحزب العدالة كالتنمية مف خبلؿ مسيرات تحذر الناخب التركي مف الحزب الحاكـ تتيمو
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باإلرىاب كالفساد؛ إال أف الناخب التركي رأل األحزاب المعارضة غير جديرة بالثقة مف خبلؿ
كعكدىا الفارغة بينما حزب العدالة كالتنمية تجنب ىذه الكعكد الفارغة كالرنانة.
 .8ضـ الحزب لكثير مف الرمكز الساخطة عمى التطرؼ الطكراني األتاتكركي كالراديكالية
األربكانية ،كالعمؿ سكينا لمصمحة تركيا.

 .9ضماف صؼ األكراد خارج كداخؿ الببلد ،كالتسكية معيـ؛ مما جنب الببلد الكثير مف القبلقؿ
كاألزمات التي تعيؽ التطكر كالتنمية المستدامة( .المرىون2012 :م)
 .10االعتراؼ باألقميات داخؿ الببلد ،كمنحيـ مزيدنا مف الحقكؽ التي كانت محرمة في عيد مف
سبقيـ مف األحزاب التي حكمت الببلد ،كعمى سبيؿ المثاؿ ليذه الحقكؽ المغة الكردية لؤلكراد.

(خولي2014:م ،ص)7
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املبخح الجاىٕ
ميطلكات الطٔاض٘ اخلازدٔ٘ لرتكٔا مً 2002و 2013-و
أوال :تركيا والجوار العربي:

لـ يقتصر التمدد التركي إلى المنطقة العربية عمى السياسة فقط؛ بؿ ترافقو معو التغمغؿ

االقتصادم ،فبل تجد سكؽ عربي إال كبو إحدل المنتجات التركية ،فقد ذىب األتراؾ إلى طريؽ آخر
كىك الدراما إلى البيكت العربية  ،التي ابتدأتيا بمسمسؿ نكر كميند الذم أثار المشاعر العربية تجاه

ركمانسية فقدت كفؽ أحداث عكرت صفك حياة اإلنساف العربي ،فمعبت تركيا عمى كتر حساس حينما
جسدت مدرستيا الدرامية بفيمـ كمسمسؿ كادم الذئاب الذم صكرت مف خبللو إسرائيؿ بأنيا قاتمة
أطفاؿ ،كجاء ىذا كمو بخبلؼ ما عمؽ في الذىف العربية مف خبلؿ الدراما المصرية كالسكرية بأف
األتراؾ رجاؿ درؾ خشاف غبلظ أجبلؼ.

كال يمكف اعتبار السياسات التركية منذ تسمـ حزب العدالة كالتنمية لمقاليد الحكـ في العاـ

2002ـ خطكات أك تكجيات عفكية مرتبطة بأمزجة شخصية لمقيادة ،بقدر ما ىي خطكات عممية
تنطمؽ مف إستراتيجية جديدة ،عناكينيا الرئيسية تمثمت في:

ممارسة سياسة مستقمة بعيدان عف االلتحاؽ الكامؿ بالغرب كالكاليات المتحدة األمريكية تحديدنا

تجاه المستجدات السياسية الدكلية ،كانتياج سياسة متكازنة في المنطقة ىدفيا تحقيؽ التقارب مع العالـ
العربي كمع دكؿ الجكار بشكؿ خاص ،كاالبتعاد ما أمكف عف التحالؼ مع إسرائيؿ في محاكلة إلعادة

الكجو التاريخي لتركيا ،باعتبارىا إحدل الدكؿ األساسية في المنطقة( .نورالدين2003:م ،ص)20

كىكذا ،ال يس تقيـ اآلف تحميؿ المشيد اإلقميمي في الشرؽ األكسط بدكف تركيا كحضكرىا فيو؛
لذلؾ يبدك التأمؿ في المشيد التركي الجديد ضركرينا لفيـ مدركات تركيا لدكرىا كالرؤل الجديدة التي

ترسـ سياستيا الشرؽ أكسطية ،كذلؾ كمو سيشكؿ مدخبلن أساسيان لمتعامؿ مع الكاقع الجديد الذم تفرضو

اآلف في المنطقة.

فالمشيد السياسي الحالي لـ يعد مقتص نار عمى قضية الصراع العربي – اإلسرائيمي فقط؛ بؿ

طفت عمى السطح مسائؿ أخرل ذات أىمية مثؿ "المسألة المبنانية" ،ك"المسألة العراقية " ،ك"المسألة
اإليرانية" ،ك"المسألة السكدانية" ،ك"المسألة اليمنية" ،كتبدك تركيا في حركتيا الكاسعة عمى امتداد
حدكدىا الجيك– سياسية كالجيك  -إستراتيجية كاالقتصادية كاألمنية في مكقع مف يؤسس لمستقبؿ تركي

كازف في القرف الحادم كالعشريف.
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طيا
كبعد تكلي حزب العدالة كالتنمية الحكـ في تركيا قاـ بتطبيؽ إستراتيجيَّة جديدة ،رسـ خطك ى

العمؽ اإلستراتيجي،
العريضة رئيس كزرائيا الحالي أحمد داكد أكغمك؛ حيث كضع نظرية تي ىس َّمى ي
َّ
كتتمخص مبادؤىا في( :أوغمو ،2010 :ص)482
سمميا مع ً
ً
دكؿ الجكار؛ لما لذلؾ مف انعكاسات إيجابيَّة
الحرص عمى يم ىحاكلة حؿ الخبلفات

ن
ً
األمف الداخمي.
عمى
 التزاـ تركيا سياسة السبلـ االستباقية مف ً
تحكؿ الخبلفات اإلقميميَّة إلى صراعات
أجؿ عدـ ُّ
يم ٍزًمنة.

 التأكيد عمى َّ
أف تركيا دكلةه مركزية ليا كجكدىا الجيك سياسي في أكثر مف منطقة في الشرؽ
الم ىشاركة بفاعمية في يمجمؿ الممفات عبر الحك ًار السياسي.
األكسط ،كلذا ال بد ليا مف ي

المتىىبادؿ مع دكؿ الجكار.
 تحقيؽ درجة عالية مف االقتصاد ي
ىذه األىداؼ كغيرىا ترتكز عمى ما سماه أكغمك القكة الناعمة في السياسة الخارجية ،كتعني

كتحديدا في المجاؿ الحيكم لتركيا.
تشددا في الداخؿ ،كدبمكماسي نة ديناميكي نة في الخارج،
عممانية أقؿ
ن
ن
كمنذ كصكؿ حزب العدالة كالتنمية إلى ً
سدة الحكـ اتَّبعت تركيا في كاستراتيجياتيا سياس ىة القكًة
ً
كجنكباَّ ،
الناعمة ،ك ُّ
العديد مف الدكؿ العربيَّة،
كتمكنت مف إبراـ اتفاقيَّات ثيىنائية مع
التمدد السياسي شرقنا
ن
كمف تعزيز التعاكف السياسي كاالقتصادم؛ خصكصنا مع سكريا ،كلبناف ،كالعراؽ ،كدكؿ الخميج،
كمصر.

النمكذج التركي لمعالـ ىك استخداـ قكتو الناعمة عمى يمستكل
إف مف بيف أفضؿ ما قدمو
ي
اصؿ مع الشعكب العربية ،فعمى المستكل الدبمكماسي تستخدـ الجميكرية
الدبمكماسيَّة ،كعمى مستكل التك ي

تعبير الفتنا ،كىك "العبلقات الصافية"؛ أم :العبلقات القائمة عمى تصفية المشاكؿ مع الجيراف،
نا
التركية
أف الجيش التركي يي ىع ُّد مف أقكل جيكش المنطقةَّ ،
كرغـ َّ
فإف ساستو يستبعدكف اإلشارة إلى القكة
العسكرية كإحدل أدكات نمكذجيـ ،كعمى مستكل العبلقات مع الشعكب َّ
فإف المدارس التركية تيىق ِّدـ
ً
جكدة التعميـ ،كما تستخدـ الدراما التركية كإحدل األدكات التي تي ىس ِّكؽ لذلؾ النمكذج،
يدا في
نمكذجا فر ن
ن
فالحككمة التركية ليست كحدىا التي تشترؾ في تطبيؽ ىذه السياسة ،كانما مؤسسات المجتمع المدني
كرجاؿ األعماؿ كغيرىما مف مفاصؿ المجتمع التركي ما يمكف اعتباره تغمغؿ ثقافينا كاقتصادينا

كاجتماعيان كاعبلمينا في اكثر مف منطقة في اإلقميـ كالعالـ( .أوغمو2010 :م ،ص)5

تجدر اإلشارةي إليو َّ
أف حزب العدالة كالتنمية ،كمف خبلؿ تجربتو السياسيَّة الراىنة ،ىك مف
كمما ي
أنجح األطراؼ التركية التي كظَّفت القكة الناعمة لتركيا في تسكيؽ مشركعاتيا كخياراتيا السياسية
ً
اب يدفع اآلخريف إلى اكتشاؼ معالـ التجربة التي
الحقيقة فيي بحد ذاتيا
كاالقتصادية .كفي
عنصر ج ٌذ ه
ه
دفعت ىذه الجية أك تمؾ إلى االرتقاء بيذه السرعة ،كتجاكز كؿ العقبات ،كتحقيؽ أىدافيا؛ حيث تستمد
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قدمو حزب العدالة كالتنمية خبلؿ فترة حكمو في
أيضا مف النمكذج الذم ٌ
القكة الناعمة التركية قكتيا ن
السياسة كاالقتصاد كالسياسة الخارجية( .محمد2012 :م)
كسعى الحزب إلى تحقيؽ التجانس بيف التراث العثماني التركي كالتراث اإلسبلمي في الداخؿ
كالخارج ،مف منطمؽ اإليماف بأف تركيا تمثؿ قكة إقميمية كبرل ،كدكف أف يعني ذلؾ تدشيف أمبراطكرية
عثمانية جديدة في الشرؽ األ كسط كما كراءىا ،كال السعي إلقامة نظاـ قانكني إسبلمي في تركيا

الحديثة ،كلكف إرساء نمكذج معتدؿ مف العممانية التركية في الداخؿ ،كتبني سياسة أكثر نشاطنا في
الخارج ،كالسيما في مجاؿ الكساطة لحؿ النزاعات( .برنامج في العمق :قناة الجزيرة 5،يوليو

2010م)
في ىذا النم كذج مف العثمانية الجديدة ،تركز أنقرة عمى تدعيـ مصادر قكتيا الناعمة بتعظيـ
نفكذىا السياسي كاالقتصادم كالدبمكماسي كالثقافي ،كخصكصان في المناطؽ التي كانت تابعة تاريخينا

لئلمبراطكرية العثمانية ،ككذلؾ في المناطؽ األخرل ،حيث لتركيا مصالح إستراتيجية .كمع اإلشارة

كذلؾ إلى أف العثمانية الجديدة ال ترل حرجنا في االعتراؼ بالتعددية الثقافية؛ مما يساعد عمى استيعاب

التعدد االثني في الببلد .كعمى ذلؾ ،كبخبلؼ المعسكر الكمالي القكمي ال ترل العثمانية الجديدة تيديدنا

رئيسيان في االعتراؼ بالحقكؽ الثقافية لؤلكراد ،ما دامكا عمى الكالء لمدكلة؛ بؿ إنو يمكف استيعاب
مطامحيـ في إطار اليكية المسممة التي تجمع يجؿ العرقيات داخؿ الببلد( .خولي2014:م ،ص)13
كأخي نار ،فإف البعد آخر مف العثمانية الجديدة يتمثؿ في ىدفيا عدـ التكاصؿ فقط مع العالـ

اإلسبلمي ،كيعتقد البعض ،كانما أيضنا الحفاظ عمى العبلقات المميزة مع الغرب؛ حيث يسعى قادة
حزب العدالة كالتنمية إلى بناء عبلقات مميزة مع الدكؿ اإلسبلمية؛ الستكماؿ دائرة العبلقات الخارجية،

كلكف ليس كبديؿ عف العبلقات مع الغرب.

ً
كيرل النعيمي ،أف القكةي الناعمةي تعني َّ
يد عف طريؽ
بأنيا "القدرةي عمى
الحصكؿ عمى ما تيًر ي
ً
ً
العتاد العسكرم كالثراء
الم ىك َّكنة مف
ال مف اإلرغاـ ،كىكذا فيي
الجاذبية بد ن
ي
تختمؼ عف القكًة الصمبة ي
بالم ىساعدات .كقد شيدت التسعينيَّات مكلد
االقتصادم ،كاستعماليما بالتيديد بالعقكبات ،أك االستمالة ي
المصطمح عمى يد العالـ األمريكي "جكزيؼ نام" الذم أرلَّ :
أف أم نظاـ سياسي يقكـ عمى ثبلث
ىذا ي
قكل :القكتاف العسكريةي ،كاالقتصاديةي ،كي ىشار إلييما بالقكة الخشنة ،في م ىق ً
ابمة القكًة الناعمة التي يي ٍمكف
ي
ي ي
التبادؿ الثقافي.
الحمفاء كالدعـ االقتصادم ،ك ي
تحقيقيا مف خبلؿ العبلقات اإليجابيَّة مع ي

(النعيمي2014:م)

ثانياً :تركيا ولعبة األدوار:

ظيرت في العاميف (2004ـ2005،ـ) لدل بعض مراكز األبحاث األميركية طركحات تدعك

إلى اعتماد أردكغاف كنمكذج أميركي لمعالـ اإلسبلمي منيا المركز الييكدم لشئكف األمف القكمي،
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معيد كاشنطف لدراسات الشرؽ األدنى ،معيد الدراسات السياسية كاالستراتيجية ،بعد حالة النبذ
األميركية ألنقرة التي حصمت أياـ الغزك األميركي لمعراؽ 2003ـ عندما كانت كاشنطف في حالة
تعاكف مع العاصمة اإليرانية .كفي خريؼ 2006ـ ،كمع صعكد كتنامي المد اإلقميمي اإليراني طرحت
تصكر" :معتدلكف في
نا
كزيرة الخارجية األميركية ككندالي از رايس أثناء جكلتيا بالمنطقة فب ارير 2006ـ

مكاجية متطرفيف" فمف الكاضح أنو كاف مكجيا ضد طيراف  ،كما ىك مكجو ضد تنظيـ القاعدة ،فكاف
أردكغاف في قمب كرأس ىذا التصكر األمريكي إلقميـ الشرؽ األكسط ،فمـ يكف ىذا بمعزؿ عف انفتاح
أنقرة عمى العاصمة السكرية إلبعادىا عف المحكر اإلي ارني ،بما فييا رعاية أردكغاف لممفاكضات

السكرية -اإل سرائيمية غير المباشرة بإسطنبكؿ خبلؿ النصؼ الثاني مف عاـ 2008ـ.

إف الدكر التركي في تقريب سعد الحريرم مف دمشؽ في عاـ 2009ـ ،كفي نفس االتجاه
األميركي كاف انفتاح أردكغاف عمى حركة حماس إلبعادىا عف طيراف كحزب ا﵀ .كقد كانت الرعاية

األميركية لرئيس الكزراء التركي ىي التي سمحت لؤلخير "بالتجرؤ" عمى تمؾ المجابية التمفزيكنية
بمؤتمر دافكس مع شمعكف بيريس بعد أياـ قميمة مف نياية (حرب غزة) في الشير األكؿ مف عاـ
2009ـ .أيضان كفي نفس المسار كانت مشاركة أنقرة مع دمشؽ كالرياض في رعاية" القائمة العراقية"
بزعامة إياد عبلكم لتحجيـ كاضعاؼ كاسقاط نكرم المالكي بانتخابات برلماف  7مارس 2010ـ،

كغيرىا مف األدكار التي رسمت في دىاليز السياسة األمريكية ،فكانت تركيا عمى خبلؼ كثير مف
الببلد بمعنى أنيا صحيح كانت تنفذ السياسة األمريكية التي رسمت ليا ،لكف في المقابؿ ىذه
السياسات فرصة ذىبية لتمرير أجنداتيا السياسية كاالقتصادية في ظؿ حقبتيا األردكغانية( .رصاص:

2013م)
كبذلؾ ا عتبر أردكغاف عراب مشركع الشرؽ األكسط الكبير لما قاـ بو مف دكر متفاني في

خدمة ىذا المشركع ،مف تجميد فكرة مجمكعة الثماني اإلسبلمية الكبار التي دعا إلييا أستاذه نجـ
الديف أربكاف حينما كاف رئيسنا لمكزراء في تركيا ،كقد ذىب العدالة كالتنمية إلى أبعد مف ذلؾ في

مشركع السبلـ المائي في جنكب شرؽ تركيا؛ عارضنا مد خط أنابيب مياه صالحة لمشرب مف نيرم
دجمة كالفرات؛ لكي تستفيد منو إسرائيؿ دكف االلتفات لجكار تركيا العربي كاإلسبلمي( .صيدم:

2011م ،ص )123
كمف المبلحظ أف اإلسبلـ التركي المعاصر يكتنفو الكثير مف الغمكض عما كاف األمر عميو
في التجربة األربكانية مع أف أربكاف كاف البيت كالمدرسة كالجامعة ألردكغاف( .سرور،2008 :
.)201
تعبر الرؤية التركية عف اىتماميا بمنطقة الشرؽ األكسط ،باألساس ،مف منطمؽ االستجابة
لممكقع الجيكسياسي الذم يفرض عمى تركيا االىتماـ باالعتبارات اإلقميمية المحيطة كمصدر تيديد

لؤلمف القكمي ،أك إلقامة عبلقات اقتصادية ذات فائدة لمصالح الكطني ،أك كمجاؿ لمحركة كالنفكذ
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اإلقميمي كالدكلي ،كى ك ما يتطمب منيا مزيدا مف االنخراط في ىذه االعتبارات ،السيما أف تركيا تعد
تقميديا جزءا مف المنطقة بحكـ كاقعيا الجغرافي كالتاريخي كالثقافي.
فالمسئكلكف األتراؾ يدرككف مدل حالة الترىؿ الذم كصمت إليو المنطقة بعد حرب العراؽ
كمدل االستفادة اإلسرائيمية التي حققت إزاء ذلؾ ،فأخذت تبمكر سياستيا كاستراتيجياتيا كفؽ الرؤيا
الدكلية المحددة لذلؾ في ىذا اإلطار ،كيؤكد المسؤكلكف األتراؾ قدرة تركيا بنظاميا العمماني كتجربتيا

االقتصادية الميبرالية كحضكر ىكيتيا اإلسبلمية عمى أف تشكؿ نمكذجنا مبلئمنا يمكف لدكؿ الشرؽ

األكسط االستفادة منو ف ي إصبلحاتيا السياسة كاالقتصادية( .زيتون2010 :م)

كتحاكؿ تركيا لعب دكر ميـ كمحكرم ،ككنيا دكلة إسبلمية ،باستمالتيا لحركات المقاكمة

كسكريا كبعض الدكؿ العربية األخرل ،فيذا األمر عامؿ ضغط تركي عمى إسرائيؿ؛ لكي تقكـ بدكرىا
بالضغط عمى الكاليات المتحدة األمريكية؛ لتسمح لتركيا بمعب دكر فاعؿ كميـ في مع األخذ في
االعتبار مصالح أمريكا كاسرائيؿ( .حجاج2013 :م)
كيدرؾ العرب أف الدكر الذم تنشده تركيا في أم ترتيبات يجرم اتخاذىا في المنطقة سكؼ

يككف ليا تأثيرات في الخيا ارت ك األكلكيات العربية ال سيما كأف مسألة تكجو تركيا نحك العالـ العربي
ليس مسألة خيار؛ بؿ أصبحت أم نار ضركريان لحاجتيا إلى دكر إقميمي جديد يحفظ ليا مكانتيا في

اإلستراتيجية الغربية ضمف اإلطار اإلقميمي.

كقد أكجدت التغيرات السياسية كالفكرية في البيئتيف الرسمية كغير الرسمية (النخبكم كالشعبي)

في العالـ العربي ،عكامؿ مساعدة تسيؿ مف كلكج تركيا نحك التفاعؿ كالمشاركة مع معطيات المنطقة،
كفي مقدمتيا انتياء حدة التقسيمات السياسية حسب األطياؼ الفكرية تقدمي ،قكمي ،محافظ؛ حيث
عادت تركيا بقكة إلي معادالت الشرؽ األكسط بعد طكؿ غياب عبر سياسة إقميمية متكازنة كصاعدة
كضعت ببلدىا في بؤرة األحداث بعد أف حجزت لتركيا مكانة 'المرجعية اإلقميمية' في المنطقة ،ككاف
الطريؽ شاقا أماـ ىذه العكدة؛ إذ تضافرت الككابح الداخمية التركية مع قيكد االلتزامات الدكلية في مزيج

مدىش مف العكائؽ.
كلكف السياسة اإلقميمية التركية المدمكغة بخاتـ كزير الخارجية السابؽ كرئيس الكزراء الحالي

أحمد داكد أكغمك ،خطت فكؽ العكائؽ السياسية كالحساسيات التاريخية لتعيد تركيا إلي جكارىا الجغرافي
كالحضارم بعد عقكد مف الغياب ألغت السياسة اإلقميمية التركية الجديدة تمؾ الثنائيات التي استقرت
في األذىاف لفترات طكيمة ،كعمي األخص ثنائية إما التكجو غربا أك التكجو شرقا؛ بحيث بدا في مراحؿ

سابقة ،ككأف التكجو نحك أكركبا كالغرب يتطمب تنازال عف مد الركابط كالجسكر نحك الشرؽ ،فاستعممت
السياسة الخارجية التركية 'كسارة الثنائيات' بشكؿ عقبلني كمنيجي؛ مستندة إلى خياؿ سياسي استثنائي
كطمكح ال يعرؼ الكمؿ ،كلكنيا أسندت كؿ ذلؾ إلى أساس كاقعي يعكس كعيان عميقنا بتركيبة كىياكؿ
المنطقة ،فأحرزت لتركيا أقصي ما يمكف أف تحصؿ عميو في ظؿ التكازنات الدكلية كاإلقميمية القائمة.
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فالتحكؿ النكعي في السياسة الخارجية التركية يكمف في استطاعة حزب العدالة كالتنمية أف
يدرؾ بشكؿ متميز اليكية الكطنية لتركيا؛ مف حيث ىي أكركبية كشرؽ أكسطية أيضان ،كأف يبمكر

األسس الجديدة لمسياسة الخارجية التركية التي تستند عمى الركائز المعركفة في العمكـ السياسية مثؿ:
التحالفات الدكلية ،كالمكقع الجغرافي ،كاإلمكانات البشرية كاالقتصادية؛ إضافة إلى الركابط التاريخية
لتركيا في محيطيا األكراسي ،كالعالـ العربي كاإلسبلمي ،كدكرىا الكبير في رسـ السياسة اإلقميمية

لتركيا.
ال برؤيتنا لؤلمكر .كرؤيتو
أف المسألة تتعمؽ أك ن
كىك ما يؤ ٌكده رئيس الكزراء التركي السيد أكغمك ٌ
أف ببلده العضك في الكقت نفسو في
ضيقة ،فيك إذ يريد السبلـ كاألمف في المنطقة ،كيعتبر ٌ
ليست ٌ
يخكليا
مجمكعة الدكؿ العشريف  ،G20كفي منظٌمة حمؼ شماؿ األطمسي  ،NATOك ٌ
تحتؿ مكقعان ٌ
المساىمة في تحقيؽ ذلؾ .كالسيد داكد أكغمك ىك ميندس سياسة أنقرة الجديدة ىذه؛ تمؾ القائمة عمى

القكة اليادئة ( )soft powerالتي ترتكز عمى اإلقناع كالتفاكض.
مبدأ صفر مشاكؿ مع الجيراف كعمى ٌ
(المديني2010:م ،ص)22,20

كقد فيمت تركيا كيؼ تككف ديمقراطية فاعمة في الشرؽ األكسط ،ككيؼ تجعؿ اإلسبلـ
السياسي معتدالن ،كتمكنو مف أف يككف حزبان عادينا ،كما فيمت كيؼ تمارس النشاط االقتصادم في

القرف الحاد م كالعشريف ،ككيؼ تجمع بيف اإلسبلـ كالعممانية ،كالعمـ ،كالفردية ،كالجماعات ذات
المصالح المشتركة كميا في المجتمع نفسو ،فإف القرف الحالي قد يككف قرف تركيا  ،النمك االقتصادم

في تركيا ،عمى غرار النمك االقتصادم في الصيف ،يتكقؼ اآلف عمى استقرار بيئتو بأكمميا ،كذلؾ
يعتمد عمى قياـ عبلقات جيد ة مع الجميع في تمؾ البيئة ألنيا؛ أم تركيا ،تحتاج إلى النفط كالغاز،

كالى نقؿ النفط كالغاز ،كالى التجارة كالتصدير مع أكبر عدد ممكف مف البمداف.

كالجدير ذكره أف العرب لـ يتعاممكا مع األتراؾ في العقكد األخيرة عمى النحك المطمكب ،فتارة
ىـ حمفاء إسرائيؿ إستراتيجينا كشركاء في التصنيع العسكرم معيا ،كتارة أخرىـ رأس جسر األطمسي

كالسياسة األميركية كأحبلفيا في المنطقة ،ككاف يجب تناكؿ الجكار التركي بشكؿ مختمؼ تمامنا؛

بحيث يمكف تكظيؼ دكر تركيا في تسكية الصراعات العربية  -األجنبية كفي مقدميا الصراع التاريخي

مع إسرائيؿ؛ خصكصنا أف تركيا دكلة ذات بأس تتصرؼ دائمنا بقدر مف االستقبللية كرشد القرار،

كتعزيز مصالح تركيا بالدكؿ العربية كفيؿ بكضع الخبرات كالسياسة التركية ،كالتقدـ التركي في صالح
مشركع عربي ييم ٌكف مف االستفادة منيا كيربطيا بشبكة مصالح قكية ال تجعؿ الدكؿ العربية الحديقة

الخمفية لتركيا ،كعينيا عمى االتحاد األكركبي ،كلكف تجعميا في قمب اىتماميا كسياساتيا كمصالحيا.
فاستثمار الممانعة التركية تجاه إسرائيؿ كاليد الم مدكدة تجاه العرب فرصة تاريخية إلعادة ترتيب
مستقبؿ منطقة لف يككف البلعب فييا مستقببل الغرب كحده( .القفاري2009:م)
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ثالثاً :عوامل ساعدت عمى استمرار العالقة العربية التركية:

 .1القرب الجغرافي لتركيا لممنطقة العربية كالركابط الدينية كالتاريخية بيف الجانبيف.
 .2الرضا األمريكي عف تركيا كالعرب في تنفيذ سياسات تخفؼ العبء عف اإلدارة األمريكية
كالتفات أمريكا إلى مناطؽ أخرل مف العالـ.

 .3دخكؿ الكسيط التركي ككسيط مقبكؿ في النزاعات كالمشاكؿ ،فعمى سبيؿ المثاؿ كاف األتراؾ
كسطاء بيف السنة كالشيعة في العراؽ ،سكريا ،كاسرائيؿ في المفاكضات السكرية اإلسرائيمية؛
إضافة لممكقؼ مف القضية الفمسطينية بعد حرب غزة 2008ـ 2009 -ـ.

 .4القكة الناعمة التركية ليا بالغ األثر في نفكس العرب؛ حيث تبددت المشاعر السمبية التي
عرفكىا عما قبؿ عف تركيا.
 .5تجنيب األكراد العراقييف أم دكر مف شأنو يسيـ في زعزعة األمف الداخمي التركي.
 .6سياسة تصفير المشكبلت التي انتيجتيا الدبمكماسية التركية ،كعقد شركات استراتيجية مع
الكثير مف البمداف ،كبخاصة ببلد الجكار.

 .7قبكؿ العرب تركيا أف تككف عضكان مراقبنا في جامعة الدكؿ العربية.

كمما يرل الباحث كي ال تبقى تركيا محركمة مف دخكؿ المسجد كالكنيسة عمى حد كصؼ

المثؿ الكردم ،اتجيت الستثمار المشاكؿ كاألزمات في المنطقة كاالرتداد إلى تكظيؼ خمفيتيا
اإلسبلمية كالشرؽ أكسطية ،بعد أف قضت أكثر مف نصؼ قرف كىي تحاكؿ االنضماـ لمنادم
األكركبي.
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املبخح الجالح
العالقات الرتكٔ٘ املصسٓ٘
إف العبلقات بيف الدكؿ حينما تككف تكاممية كتكافقية فإف السمـ كاألمف كتحريؾ عجمة االقتصاد
تأخذ دكر رئيس في تعزيز ىذه العبلقات ،كاف كانت تصادمية فإف التنافر يككف سيد المكقؼ ،مقترف
بالشؾ ،كالريبة مف اآلخر ،فعمى سبيؿ المثاؿ العبلقات التركية المصرية كاف ىناؾ أمك ار العبلقات
االقتصادية طاغية عمى غيرىا مف العبلقات كالعبلقات األخرل كانت تتقدـ ببطء كبخاصة السياسية

منيا.

العالقات التركية مع مصر:

أوال :النظام السياسي في مصر:

يعتبر النظاـ السياسي المصرم رئاسيا منذ عاـ  1952ـ "ثكرة الضباط األحرار" التي أنيت

الحكـ الممكي في مصر ،كالنظاـ المصرم بحد ذاتو غارقنا في الكثير مف المشكبلت الناتجة عف عدـ

التكازف بيف سمطات الدكلة الثبلث كىيمنة السمطة التنفيذية عمى نظيرتييا التشريعية كالقضائية ،كفي ما

يمي استعراض ألىـ صبلحيات كؿ سمطة مف السمطات ليتضح مدل الخمؿ كعدـ التكازف فيما بينيا:

السمطة التنفيذية ،بمكجب الدستكر المصرم تتككف مف رئيس الجميكرية ،كالحككمة ،كاإلدارة المحمية،
كالمجالس القكمية المتخصصة.
يعتبر الرئيس المصرم محكر النظاـ السياسي؛ حيث يخكؿ لو الدستكر في الظركؼ

االستثنائية ،كغير االستثنائية صبلحيات مطمقة ،كفي ىذا السياؽ يقكؿ المستشار طارؽ البشرم أف
سمطات رئيس الجميكرية في مصر تتجاكز سمطات اإلماـ في فقو الشيعة؛ حيث يتكلى الرئيس السمطة
التنفيذية ،كيمارسيا كفؽ المادة  37مف الدستكر كيشترؾ مع رئيس الكزراء في كضع السياسة الحككمية

كيشرفاف عمى تنفيذىا( .إبراىيم :2011 ،ص)4

كنجد الرئيس المصرم حسن ي مبارؾ قد تبنى سياسة برغماتية في القضايا المحمية ،كاإلقميمية
فكاجيت سياساتو مصاعب جمة ،فعمى الصعيد الداخمي لـ يتمكف مف حؿ معضبلت التنامي السكاني
المضطرد ،كمعدؿ البطالة العالية ،إف ضعؼ مصر االقتصادم ،كسكء أدائيا يمكف تمخيص أسبابيما

المباشرة في ضعؼ أداء قطا عي اإلنتاج السمعي األساسييف الصناعة كالزراعة ،كاالنخفاض الشديد في
معدؿ االدخار كالعجز المستديـ في الميزاف التجارم ىذه العكاـ أدت إلى انخفاض نمك الناتج القكمي
كارتفاع معدالت البطالة نتاج تطبيؽ أحمؽ لبلنفتاح االقتصادم مف منتصؼ السبعينيات حتى اآلف.

(أمين :2011 ،ص)256
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ثانيا :العالقات التركية المصرية:
أخذت اإلدارة التركية في عيد العدالة كالتنمية تنحى منحنى مغاير لما كاف الحاؿ عميو مف
قبؿ الحككمات التي سبقتو مف لدف تأسيس الجميكرية في منتصؼ عشرينيات القرف الماضي حتى
بداية صعكد الحزب ذك الجذكر اإلسبلمية إلى سدت الحكـ نظ ار لئلرث التاريخي ،كالمكقع الجيك
استراتيجي الذم تتمتع بو الجميكرية ،فكاف شعار السياسة الجديدة تحقيؽ األمف ،كاالستقرار كالسبلـ

لمجميع.

حيث تعمؿ تركيا في مرحمة ما بعد كصكؿ العدالة كالتنمية عمى تبني سياسة جديدة تجعؿ
تركيا دكلة محكرية تتعامؿ مع الدكؿ عمى مسافة كاحدة ال كالذم كاف في عيد الحككمات التي سبقت
كصكؿ أردكغاف كرفاقو ،فاستثمرت تركيا تراجع دكر كمكانة مصر في المنطقة ثقافيا كسياسيا كعسكرية

بل في مصر.
كمجتمعيا لتجد اإلقميـ فاتحنا ذراعيو لتغمغؿ تركيا كغيرىا دكف كجكد ند قكم متمث ن

استطاعت تركيا تطكير عبلقاتيا مع مصر بشكؿ مميز ،سياسينا كاقتصادينا بالرغـ مف تكجس

الجانب المصرم مف الخمفية اإلسبلمية التي ينتمي إلييا الحزب الحاكـ في تركيا ،فتكمؿ ىذا التكجس
بيجكـ إعبلمي ،كدبمكماسي مصرم شديديف في 2002ـ 2003 -ـ مع بداية الترابط االقتصادم بيف
البمديف ،فشجع ىذا التراب ط تكجيات الحككمتيف التركية كالمصرية في منحى يسعى لتطكير الركابط
االقتصادية بيف الجانبيف فكانت تكجيات حككمة الدكتكر أحمد نظيؼ كتكجييات أمانة السياسات في

الحزب الكطني الديمقراطي مع الكزير رشيد الذم يمثؿ الرابط البشرم لمعبلقات االقتصادية بيف
البمديف ،ثـ زاد كضكح ىذه الركابط مع تكقيع اتفاقية التجارة الحرة بيف البمديف2005ـ ثـ زيارة رئيس
الكزراء أردكغاف لمصر عاـ 2009ـ( .عرفات2013 :م ،ص)3
فالمتتبع لمسار العبلقات التركية المصرية ال يجدىا تكمف كأىمية فقط عمى منطقة الشرؽ

األكسط ،،كانما إلى مناطؽ أسيا كأفريقيا كأكركبا ،ككؿ ىذه المناطؽ تمثؿ لمقكل الجديدة في العالـ
ميداف سباؽ كتنافس ،فتركيا بحاجة لمخبرات المصرية في أفريقيا كمصر بحاجة لمخبرات التركية في
منطقة البمقاف كأكركبا بشكؿ عاـ الذم مف شأنو يعكد ببالغ النفع عمى منطقة الشرؽ األكسط ذات

النشاط الحيكم لمبمديف.

كنظر أل ىمية مصر كانت القاىرة أكؿ محطة عربية يزكرىا الرئيس التركي عبد ا﵀ جكؿ بعد
نا
تكليو منصبو ،حيث زارىا في بداية عاـ  2008ـ ،كتكالت الزيارات المتبادلة ،ثـ زيارة كزير الخارجية

المصرم ألنقرة في ديسمبر  2008ـ ،كذلؾ عمى خمفية العدكاف اإلسرائيمي عمى فمسطيف ،ثـ زيارة
رئ يس مجمس الشعب المصرم عمى رأس كفد برلماني تعميمي إلى تركيا في يناير 2009ـ ،كزيارة
ككرشاد تكزماف ،كزير التجارة الخارجية التركي إلى القاىرة كاإلسكندرية في نفس الشير 2009ـ رافقو
خبلليا حكالي  120مف رجاؿ األعماؿ األتراؾ ،كزيارة رئيس الكزراء التركي أردكغاف لمصر في يناير

2009ـ؛ لمتشاكر بشأف أحداث غزة( .المشد2013 :م)
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ثالثاً :البعد السياسي:

أضحت العبلقات السياسية بيف تركيا كمصر ترتكز عمى االحتراـ كالتفاىـ المتبادؿ مف خبلؿ

االجتماعات ،كالحكارات الرفيعة المستكل التي تنعقد كؿ شيريف ،أك كؿ ثبلثة شيكر ،كحققت الدكلتاف
مسا ىمات ميمة في تكفير السبلـ لممنطقة نتيجة التعاكف المشترؾ بينيما ،كتطكيرىما لرؤل كآليات
متشابية؛ بغية حؿ المشكبلت المختمفة التي تعاني منيا المنطقة الممتدة مف الشرؽ األكسط حتى قمب

إفريقيا؛ كىي جيكد كاضحة كال سيما في مسألة اليدنة بيف حماس كاسرائيؿ ،كحؿ مشكمة دارفكر.
فالرئيس المصرم دعا مف أنقرة إلى كجكب كجكد شرؽ أكسط جديد دكف التكضيح ماذا يقصد مف
مدلكؿ كبلمو( .مفكرة اإلسالم2009 :م)
كفي  21ديسمبر  2010ـ اتفقت كؿ مف مصر كتركيا عمى إنشاء مجمس لمتعاكف االستراتيجي

في مختمؼ المجاالت ،كجاء ىذا اإلعبلف خبلؿ اجتماع كزيرم خارجية البمديف في أنقرة في إطار
الجكلة الثالثة مف اجتماعات "الحكار االستراتيجي" الذم دشنو الجانباف بعد تكقيعيما مذكرة تفاىـ
إطارية بيذا الشأف في نكفمبر تشريف ثاني عاـ 2007ـ ،كمف المفيد قكلو" :إف الدبمكماسية التركية

كالمصرية ييميا كجكد شراكة تعاكنية استراتي جية بيف البمديف؛ لما يعكد بالنفع عمى المصالح السياسية،
كالثقافية ،كالتجارية ،كاالقتصادية ،ككثير مف المجاالت التي مف شأنيا تكرس محكرية كؿ مف مصر
في المنطقة العربية كاألفريقية كتركيا في المنطقة العربية كاآلسيكية كاألكركبية؛ حيث نجد تصريحنا

بل بسبب تأسيس مجمس التعاكف
لداككد أكغمك أف العبلقات بيف تركيا كمصر ستشيد تطك نار شام ن
االستراتيجي؛ مؤكدا عمى أف تركيا كمصر العباف ميماف في المنطقة.

كقد أكضحت صحيفة الجريدة الككيتية :أف صانعي السياسة الخارجية سعكا إلى إلغاء تأشيرات
المركر بيف البمديف ،كاجراء سياسات مف شأنيا تطكير التعاكف السياسي.

كيشار إلى أف مصر طرحت مبادرة لمتكصؿ إلى تيدئة بيف إسرائيؿ ،كحركة حماس ،كما

دخمت تركيا عمى خط الكساطة؛ إذ زار رئيس الكزراء رجب طيب أردكغاف القاىرة كدمشؽ ليذه الغاية.
(صحيفة الجريدة الكويتية2009 :م)
كأشارت جريدة األىراـ المصرية (2009ـ) :أنو مف خبلؿ الدبمكماسية المصرية مف خبلؿ

الرئيس المصرم محمد حسني مبارؾ كاف ليا إسياـ في إثارة قضايا ذات الصمة باألمف كاالستقرار في
الشرؽ األكسط في ضكء النشاط كالتكجو الكاضح لدل كؿ مف تركيا كمصر ،كالعمؿ معان مف أجؿ

تحقيؽ السبلـ كاالستقرار في اإلقميـ  ،فكانت قضية القدس الشرقية حاضرة في المباحثات؛ إضافة لرفع

الحصار عف قطاع غزة ،كرأب الصدع بيف الفرقاء الفمسطينييف ،كاحياء عممية السبلـ المتعثرة ،كتـ

مناقشة األكضاع في العراؽ ،كاليمف ،كلبناف ،كالكضع في منطقة الخميج ،كالجدؿ الدائر حكؿ ممؼ
إيراف النككم( .جريدة األىرام المصرية2009 :م)
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كفي الكقت الذم ظؿ مبارؾ يخشى مف صعكد اإلسبلـ السياسي ،كذلؾ لصراع الدكلة
المصرية الطكيؿ مع الجماعات اإلسبلمية ،كفي مقدمتيا جماعة اإلخكاف المسمميف -األـ الكبرل
إلسبلميي تركيا الجدد -فقد نجح العدالة كالتنمية في تكسيع ساحة ،كمساحة الدكر اإلقميمي لتركيا بعد
تبنيو ما عرؼ بػ "سياسة تصفير المشاكؿ"(سعيد 2009 :ـ) ،كيتضح مف ذلؾ اعتقاد السياسة التركية
الجديدة أنيا نصيره لمشعكب المقيكرة ضد األنظمة المتسمطة مع العمـ أف العبلقة التركية المصرية

كانت في أكج قكتيا منذ عشرة سنكات؛ حيث التفاىـ كالتقارب االقتصادم كالسياسي بيف الجانبيف،
كذلؾ مف خبلؿ الزيارات المتبادلة بيف كبار المسئكليف في البمديف.
رابعاً :البعد األمني:

تعد كؿ مف تركيا كمصر بمديف ميماف في المشركع الدكلي لمكافحة اإلرىاب فما كاف االتفاؽ

األمني الذم كقعو مف كزراء الجانبيف المعنييف باألمف خبلؿ زيارة كزير الدفاع التركي لمقاىرة في
الفترة الكاقعة ما بيف  20إلى  23مايك 2000ـ الذم نص عمى تعاكف البمديف أمنينا في كافة المجاالت

التي تخص الجرائـ كالجريمة المنظمة ،كالمخدرات ،كغيرىا مف الجرائـ ،كأقيمت لجاف مشتركة ما بيف

الجانبيف بيذا الصدد( .أخبار العالم )2010
كفي تشريف الثاني نكفمبر  2009ـ كقعت كؿ مف تركيا كمصر مذكرة تفاىـ لمتعاكف العسكرم
في مجاالت التدريب ،كالتبادؿ العممي ،كالتقني بيف قدرات جيشي البمديف ،كييدؼ ىذا االتفاؽ لرفع

مستكل قدراتيما ،كقياـ مناكرات عسكرية مشتركة عرفت ببحر الصداقة كاف أكليا في 2009ـ.
خامساً :البعد التجاري:

جسد كصكؿ حزب العدالة كالتنمية لسدة الحكـ في تركيا كصكؿ طبقة كاسعة مف رجاالت

األعماؿ الجدد الذيف ينادكف بانفتاح تركيا اقتصادينا عمى منطقة الشرؽ األكسط نظ نار لتدني منتجاتيـ

عف المكاصفات األكركبية فكانت مصر مف الدكؿ التي عززت تعاكنيا مع تركيا ،ففي عاـ 2006ـ تـ
تخصيص مميكف متر مربع في منطقة ستة أكتكبر المصرية كمنطقة صناعية تركية لئلسياـ في زيادة
حركة االستثمارات بيف البمديف ،كقد كضع حجر األساس ليا الرئيس التركي في زيارتو لمصر مطمع

2008ـ ،حيث يكجد بيذه المنطقة ما يقرب مف 400مصنع كمف المتكقع أك تكفر 22ألؼ فرصة
عمؿ لمعمالة المصرية ،كيتكقع أف يككف مستكل دخميا حكالي مميار دكالر سنكينا( .محيط2013 ،م)

كصرح رئيس الكزراء التركي أردكغاف خبلؿ المنتدل االقتصادم الذم عقد في منطقة شرـ

الشيخ المصرية عاـ 2006ـ أف تركيا تريد أف تككف نمكذجان لما يمكف لممسمميف فعمو.

كشيدت العبلقات التركية المصرية عبلقات تجارية متميزة في األعكاـ 2007ـ 2008ـ

ك2009ـ؛ نظ انر لدخكؿ اتفاقية التجارة الحرة بينيما حيز التنفيذ في بدايات مارس 2007ـ.
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شيد حجـ التجارة الذم أخذ يعبر عف نمك منتظـ منذ العقد األكؿ مف القرف الحادم كالعشريف،
أكبر طفرة فيو بالتكازم مع الحكار السياسي الذم أخذ يتحقؽ بشكؿ مكثؼ اعتبا نار مف عاـ ،2005

حيث ارتفع حجـ التجارة في عاـ  2005ـ مف  727مميكف دكالر إلى ثبلثة مميارات دكالر عاـ

2009ـ.

زادت االستثمارات التركية في مصر زيادة كاضحة ،حيث بمغ عدد شركات المستثمريف األتراؾ

العاممة في مصر  290شركة في أكاخر عاـ 2009ـ ،كتجاكبنا مف الحككمة المصرية مع ىذه

العبلقات االقتصادية المتعمقة يكمنا بعد يكـ ،فقد خصصت لممستثمريف األتراؾ منطقة صناعية

خاصة( .محيط2013 ،م)

جدول رقم ( )1يوضح
انواع الصادرات والواردات بين تركيا ومصر
أسمنت ،كحديد ،كالصمب المدرفؿ ،كالكريستاؿ،

كسكائؿ ،كعجائف مف البكلي إيثميف ،كجمكد
مدبكغو ،كغزكؿ قطنيو ،كاألدكية ،كاألجيزة

المنتجات الصناعية

الطبية،

كالمنظفات

الصناعية،

كمنتجات

البكرسميف ،كالخزؼ كالصيني ،كالسراميؾ.

نصت االتفاقية إعفاء الرسكـ الجمركية في السكؽ
التركي كميا التي كانت تتراكح بنسبة %45_32
المنتجات الزراعية والمصنعة

في السكؽ التركي.

منح الجانب المصرم لمصادرات التركية حصصنا

كمية تتراكح ما بيف  %12_2باستثناء بنديف
تتراكح الرسكـ الجمركية المفركضة عمييا مف

.%22-12

حجـ التبادؿ التجارم بيف تركيا ،كمصر شيد قفزه
كبيره خبلؿ السنكات األخيرة؛ حيث ارتفع مف
في مجال التجارة

حكالي مميار دكالر عاـ 2005ـ إلى أكثر مف 3
مميارات مميارات عاـ 2009ـ.

بمغ عدد شراكات المستثمريف األتراؾ العاممة في

مصر 290شركة في أكاخر عاـ 2009ـ.
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كاف التعاكف االقتصادم بيف تركيا كمصر أكبر بكثير مف نظيره السياسي نظ نار لمتكجس كالقمؽ

المصرم مف تكجيات الحككمة التركية فبرغـ حرص رجب طيب أردكغاف عمى عبلقات طيبة كقكية
مع الكاليات المتحدة كاسرائيؿ إال أ نو يزيد مف ركابط العبلقة ككثاقتيا مع دكؿ مثؿ إيراف ،كقكل فاعمة
مثؿ حركة المقاكمة اإلسبلمية حماس الفمسطينية ،بشكؿ يقمؽ ،كيزعج النظاـ المصرم ،مع أف

الترحيب بجانب االستثمار كالعبلقات التجارية كاف كبي نار مف قبؿ المصرييف إال أف العبلقات السياسية،

كانت تشيد تكجس مثؿ التكجس الذم صاحب كصكؿ حزب العدالة كالتنمية ألكؿ مرة لسدة الحكـ في

تركيا( .عرفات2013 ،م)
ترتبط العديد مف الدكؿ العربية باتفاقيات ثنائية أك مشتركة عمى مستكل الجامعة العربية أك

مجمس التعاكف الخميجي مما يعني اختبلفان في مستكل العبلقات التي تربط بيف تركيا كالدكؿ العربية.

 .1تحتؿ جميكرية مصر العربية الصدارة بيف مجمكعة الدكؿ العربية مف حيث عدد االتفاقيات
االقتصادية كا لتجارية المكقعة مع جميكرية تركيا ،كجاء األردف في المرتبة الثانية مباشرة مع

مصر.

 .2كيرل الباحث :أف العبلقات االقتصادية ىي أكثر مف غيرىا مف جكانب العبلقات بيف البمديف
نظ انر لحاجة كؿ مف تركيا كمصر لبعضيما البعض ،فاألكلى تحتاج الثانية كممر عبكر

لتصدير منتجاتيا إ لى مصر ،كمف ثـ الخميج كغيره مف دكؿ أفريقيا كالثانية بحاجة لخبرات
األكلى نظ نار ألف األكلى انتقمت باقتصادىا في فترة كجيزة مف القاع إلى القمة ،كىذا إف دؿ

عمى شيء فإنو يدؿ عمى تكامؿ اقتصادم بيف البمديف ،فكمييما بحاجة لآلخر ،الذم مف شأنو

يعزز العبلقات االقتصادي ة بيف تركيا كمصر عمى حساب غيرىا مف العبلقات.

 .3كيتضح مما سبؽ تخؼ حدة التكتر في العبلقات السياسية إف حدث تكافؽ فيما بينيما عمى
بعض قضايا المنطقة كاإلقميـ ،كيزداد التكتر بينيما حينما تتقاطع مصالحيما في بعض
القضايا األخرل.
سادساً :البعد الثقافي:

إف التطكرات اإليجابية التي شيدتيا المجاالت السياسية كاالقتصادية تركت أيضان آثارىا في

المجاالت الثقافية كاالجتماعية .فالمسؤكلكف مف كبل الطرفيف التركي كالمصرم يؤكدكف عمى أف أم

تعاكف لف يكتب لو البقاء كاالستمرار دكف كجكد تأثير ثقافي متبادؿ ،كمف ثـ يسعكف إلنتاج مشركعات
تستي دؼ مؿء الفراغ الثقافي المتسع بيف الدكلتيف ،فكاف تنظيـ المعارض كالحفبلت ،كالعركض الفنية
كما تـ إطبلؽ قناة التركية الناطقة بالعربية لتككف رافدان ميما في تعزيز العبلقات البينية( .إيشمر:

2011م)
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ككأحد المؤشرات الميمة عمى العبلقات الثقافية ،فقد تـ افتتاح المركز الثقافي التركي مف قبؿ
كزير الخارجية التركي أحمد داككد أكغمك خبلؿ زيارتو لمصر في آذار مارس2010ـ باسـ مركز يكنس
أمره لمثقافة التركية ،كيبرىف افتتاح المركز الثقافي التركي في القاىرة ،كىك األكؿ كالكحيد في الشرؽ
األكسط ،كالعالـ العربي عمى اإلدراؾ التركي لمقاىرة بصفتيا مكاننا مفتاحيان ليس فقط مف أجؿ التكامؿ

السياسي االقتصادم مع العالـ العربي؛ بؿ مف أجؿ التكامؿ الثقافي أيضان.

كتستيدؼ ىذه المبادرة جعؿ المركز ساحة تأثير ثقافي متبادؿ بيف الشعبيف التركي كالمصرم

كمثقفييـ ،كتزكيد أجياؿ المستقبؿ بالقيـ التاريخية كالثقافية المشتركة بيف كمتا الدكلتيف .كما أف المركز
الثقافي المصرم الذم تـ افتتاحو في إسطنبكؿ عاـ  2007ـ يقكـ بتكسعة ساحة أنشطتو مف خبلؿ ما
يقكـ بو مف فاعميات جديدة متعددة ،كتشير ىذه الجيكد إلى أف كمتا الدكلتيف تستيدفاف تحكيؿ التاريخ
كالثقافة المشتركة التي تجمعي ما آلية حكار استراتيجي متعددة المراحؿ .كيمكف القكؿ إف حالتي التكتر،
كالشعكر بالتنافس التي كانت تتسـ بيا العبلقات العربية – التركية قبؿ عشر سنكات فقط قد تراجعت

خبلؿ فترة قصيرة؛ مع إقامة العبلقات الثنائية التي استيدفت تبديد ،كازالة الفيـ الخاطئ كالصكر
السمبية لدل كبل الطرفيف( .أوغمو2010:م ،ص)3
سابعاً :تداعيات العالقة التركية العربية عمى مصر:

كفي ظؿ الفراغ الذم حدث إثر استقالة مصر عف دكرىا الريادم تجاه األمة العربية ،كانت

الفرصة سانحة لمجميكرية التركية أف تتخذ دك نار متقدما تجاه القضايا التي تمس الكاقع العربي كالتي مف

بينيا:

 .1تراخي مصر عف لعب أم دكر سياسي مؤثر في القضية الفمسطينية ،أك الكساطة ما بيف
سكريا كاسرائيؿ.

 .2انشغاؿ جميكرية مصر بالشؤكف الداخمية كانكفائيا عف المحيط العربي كاإلقميمي.
 .3االعتماد عمى مبدأ أف القضية الفمسطينية شأف مصرم إسرائيمي خالص دكف اإلفساح لآلخريف
مف إكماؿ النكاقص ،أك عمى األقؿ إبداء الرأم كالمشكرة تجاه أمر ما مف الممكف أف يفضي

لعممية سبلـ شاممة.
 .4االعتماد المصرم عمى المكبي الييكدم في الضغط عمى الكاليات المتحدة في أمكر تخص
الشأف المصرم.

 .5إىماؿ مصر عمقيا اإلستراتيجي في أفريقيا ،كترؾ المجاؿ سانحنا لتغمغؿ التركي كاإلسرائيمي
كاإليراني ىناؾ.

.6

الضعؼ االقتصادم الذم تعانيو مصر كاعتمادىا عمى المعكنات الخارجية بعكس تركيا الذم

كاف اقتصادىا في تنامي مطرد( .قناة الجزيرة2010 :م)
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لقد نجح حزب العدالة كالتنمية التركي مف الخركج مف عباءة األحزاب اإلسبلمية التركية ذات
النيج األربكاني ،كالتعامؿ بكاقعية في منيجيتو؛ مما أثار عميو سخط كؿ مف األحزاب اإلسبلمية،
كعمى رأسيـ نجـ الديف أربكاف ،كالمؤسسة العسكرية العممانية مف ناحية أخرل ،كرغـ التحديات التي
كاجيت الحزب في مسيرتو فإنو استطاع تحقيؽ التنمية في كثير مف مجاالتيا ،كبخاصة االقتصادية
منيا ،كما كاف لسياسة صفر مشاكؿ التي اتخذىا الحزب كاف ليا بالغ األثر عمى قبكلو إقميميا كدكلينا

بعد أف حازت منجزاتو عمى القبكؿ الشعبي.

فالسياسة التي اتبعيا العدالة كالتنمية جعمت الصكرة القاتمة حكؿ الجميكرية التركية تتغير،

فدخكليا مف الناحية الفنية كاالقتصادية ،كمشاركتيا في إيجاد الحمكؿ لكثير مف المشاكؿ اإلقميمية
متجسد في قكتيا الناعمة ،كتكظيفيا بشكؿ يتكاء ـ مع سياسة لعب االدكار التي انتيجتيا تركيا في
المشاركة في حؿ كثير مف المشاكؿ ،كاألزمات في المنطقة كالعالـ.

تميزت بداية صعكد العدالة كالتنمية التركي بالتكجس المصرم مف صعكد حزب ذم جذكر

إسبلمية منبثؽ عف جماعة اإل خكاف المسمميف في مصر لكف سرعاف ما تبددت ىذه المخاكؼ حينما
تطكرت العبلقات بيف البمديف عمى اكثر مف صعيد.
كسياسيا كانت نقاط االتفاؽ كفيمة أف تزيؿ بعض المخاكؼ كأمنيان كقكفيما في المحكر

األميركي لمكافحة اإلرىاب ،كقياميـ بتدريبات مشتركة ( بحر الصداقة) ،أما العبلقات االقتصادية فكاف
التكافؽ كاالنسجاـ كبيريف كالشراكات االقتصادية بمميارات الدكالرات؛ نظ نار لحاجة كؿ منيما لآلخر.

أ ما التبادؿ الثقافي فكاف المراكز الثقافية متبادلة بيف الدكلتيف لبلستفادة المتبادلة ،كتحدث عف

تداعيات تقيقر مصر عف دكرىا ،كاستثمار تركيا ليذا التقيقر.
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تبمكرت السياسة التركية في عيد حزب العدالة كالتنمية برؤيا جديدة كمغايرة تجاه المنطقة
العربية عما كاف الحاؿ عميو في عيد مف سبقيا مف حككمات ،كىذا األمر امتداد كتجسيد لسياسات
انتيجتيا القيادة التركية كفؽ رؤيا مدركسة كممنيجة تعي دكر كأىمية تركيا في المنطقة العربية،
كبخاصة م ا بعد الربيع العربي ،فكانت ىذه بمثابة خير بيئة تستثمر فييا نظريات أحمد داككد أكغمكا
في لعب دكر سياسي تركي ناشط في المنطقة.

كيرل الشمرم :أف أكؿ كضع المبنة األساس لمتصالح مع اإلرث العثماني رئيس الكزراء التركي
األسبؽ عدناف مندريس الذم شغؿ منصبو ما بيف "  22مايك 1950ـ –  27مايك 1960ـ" كعمى

أثر ذلؾ كغيره مف األمكر كاجو مصير اإلعداـ ،ثـ الرئيس ترككا أكزاؿ  1989ـ1993 -ـ الذم

يعتبر المؤسس الحقيقي لمعثمانية الجديدة في تركيا؛ كصكالن ألبي اإلسبلـ السياسي اليكجا نجـ الديف

أربكاف الذم شغؿ منصب رئاسة الكزراء  1996ـ1997-ـ ،حتى رست سفينة العدالة كالتنمية

2002ـ بما عرؼ كقتيا بالربيع التركي.

فقد نضجت ثمار ىذا الربيع مع انتشار نسماتو عمى المنطقة العربية ،فبدأ بتكنس ،كمف ثـ
مصر ،كأخذت النسمات تتطاير يمنة كيسرل ،كعمى أية حاؿ كانت تركيا مف الدكؿ السباقة في مثؿ
ىذه الظركؼ؛ لكف لكؿ حالة ثكرية ظركفيا كمحدداتيا الخاصة بيا ،فبات معركفنا فيما عرؼ بثكرات
الربيع العربي أف المحرؾ ليا الشباب غير المأطريف في األحزاب التقميدية عممانية أكانت أـ دينية ،أك

األطر النقابية ،كأف مف قامكا بيذه االنتفاضات شباب الطبقة الكسطى القادركف عمى االتصاؿ
المجتمعي مف خبلؿ الجامعات ،ككسائؿ التكاصؿ االجتماعي.
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املبخح األّل
التػلػل الرتكٕ يف امليطك٘ العسبٔ٘
أوالً :تركيا وتفاعالتيا في المنطقة العربية:

يثير التقارب التركي مع العرب مكاقؼ متباينة مف االرتياح كاالرتياب؛ إذ أف المتخكفيف مف

ىذا التقارب يسمكن و بالعثمانية الجديدة ،كمف ييتفكف بيذا األمر يعتبركنو فرصة سانحة إلنقاذ األمة
العربية مف أنظمة سمطكية مستبدة رىنت القرار العربي في يدىا لعدة عقكد( .الظفيري :برنامج في
العمق ،قناة الجزيرة2010 ،م)
بدكر
نا
كفي ظؿ ذلؾ أتت ما عرفت "بثكرات أك انتفاضات الربيع العربي" الذم لعبت تركيا

رياديان فييا ،كذلؾ ألف الدكؿ العربية الفاعمة ،كبالتحديد مصر تخمت عف دكرىا القيادم الفاعؿ ،كتشتت
العرب باحثيف عف مميـ كمنقذ ،كلك كاف ىذا غير عربي.

فاستثمرت الفراغ في المنطقة العربية عمى إثر الحالة الثكرية التي سادت ،فتقربت مف الكثير
مف القكل كاألحزاب العربية ،فمعبت دك نار ىامنا في جمب بعض مف ىذه القكل في الساحة السياسية.
كبالنظر إلى الحقائؽ السياسية الجديدة في مصر ،كتكنس ،كاألراضي الفمسطينية ،ككذلؾ في لبناف،

ليبيا ،كغيرىا ،فإف ىذه الجيات لـ تعد تنظيمات سرية أك غير قانكنية( .رزق2013 :م)
مزدىر سيجعؿ تركيا تقؼ بمكقؼ قكم؛ شعك نار منيا أف األمريكاف
نا
كاف عالمنا عربينا ديمقراطينا

كاألكركبييف سيحتاجكف إلشراؾ جماعات بعينيا كما فعمت تركيا مف قبؿ ،كبخاصة أ ف ىذه الجماعات

أصبحت فاعمة في النظاـ العربي الناشئ بعد ثكرات  2010ـ2011 -ـ ،كمف بيف ىذه الجماعات
جماعة اإلخكاف المسمميف في مصر ،التي مف المنتظر أف تمعب دك نار سياسينا مشركعنا في مستقبؿ

الببلد.

كجماعات اإلسبلـ السياسي لـ يفجركا الثكرات أك يشارككا بيا منذ أياميا األكلى ،كأف ذلؾ

يعكد لعدة أسباب ،كلكف أىميا أف قياداتيا قد تعرضكا لتجربة المنافي كالسجكف ،كلذلؾ أصبحت ليـ
تجربة حذرة في التعامؿ مع األحداث ،كال يرغبكا في المشاركة بثكرة في انطبلقاتيا األكلى حتى ال
يتعرضكا إلحباط ،كيتعرضكا لممبلحقة األمنية ،كأيضنا إدراكيـ بضركرة فيـ مف يقؼ كراء ىذه الثكرات

كأىدافيا كغير ذلؾ ،كفكؽ ذلؾ أف ىذه الثكرات ذات قيادة مركزية تتطمب التكاصؿ كاالجتماع كاتخاذ

القرار ،فإف حركات اإلسبلـ السياسي ،كخصكصنا جماعة اإلخكاف المسمميف؛ سكاء في مصر ،أك ليبيا،

دكر فاعؿ في إسقاط
أك تكنس ،أك اليمف قد شارككا بفاعمية في األياـ البلحقة ،ككانت لمشاركتيـ ه
األنظمة القائمة( .صافي2015:م)
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كبرغـ ذلؾ فإف تركيا قد تكاجو شرؽ أكسط متغير كاف مف آثار سمبية عمى السياسة الخارجية
التركية بعد سقكط الدكلة العثمانية  1923ـ بانكفائيا عف المشرؽ العربي كاالتجاه لمغرب  ،فبل بد مف
قادة تركيا أف يعممكا عمى تعديؿ المسار االقتصادم مع المسار السياسي؛ لكسب المنطقة ،العربية
كبخاصة مصر كالشاـ كغيرىا مف الدكؿ التي ترتبط بيا ثقافيان كتجارينا( .بوين2012 :م)

كيتضح مما سبؽ أف صراعات منطقة الشرؽ األكسط خصكصنا 'الربيع العربي' ،كما تمخض

عنيا مف تطكرات متبلحقة شكمت امتحاننا عسي نار لتركيا؛ حيث برز أماميا تحدياف رئيسياف ،األكؿ:

يكمف في كيفية التكفيؽ بيف مصالح تركيا االقتصادية الضخمة ،كعبلقتيا السياسية الجيدة مع األنظمة

في المنطقة ،كبيف كاجب دعـ "الربيع العربي"؛ خصكصنا كأف تركيا تسكؽ نفسيا كإحدل الديمكقراطيات

الرائدة ،ككنمكذج إسبلمي كاقتصادم يمكف تعميمو في الدكؿ العربية ،أما التحدم الثاني فيتعمؽ
بمكازيف القكل اإلقميمية حيث يمكف 'لمربيع العربي' أف يفرز قكل إقميمية جديدة منافسة ليا كمصر التي
تعتبر أكبر دكؿ عربية ،ليا مف المقكمات ما يخكليا ذلؾ.

فأماـ كؿ ىذه التحديات ككذا اإلمكانيات التي رافقت الربيع العربي فإف السمكؾ السياسي

التركي بدأ تدريجيان ،كبشكؿ سريع في التحكؿ مف طبيعتو التعاكنية كالحميمية إلى سمكؾ فيو الكثير مف
التكتر كالتدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ ،كىكذا يمكف إبراز أىـ مبلمح ىذا التحكؿ في السياسة
الخارجية التركية في تكجيو دعكات لمرؤساء األنظمة التي أطاحت بيا انتفاضات 'الربيع العربي'
لمتنحي عف السمطة كما ىك الشأف بالنسبة لمرئيس المصرم السابؽ حسني مبارؾ ،الذم دعاه رئيس

الكزراء التركي رجب طيب أردكغاف في أكائؿ فبراير 2011ـ إلى االستجابة لمطالب شعبو .فكشؼ
أردكغاف في زيارتو لدكؿ الربيع العربي سبتمبر 2011ـ ،أنو يريد إلحاؽ العالـ العربي بالغرب
أيديكلكجيان كفكرينا؛ بحيث أنو صكر نفسو أنو رجؿ مسمـ يحكـ دكلة عممانية ذات دستكر عمماني ،كأنو
ال تعارض بيف الديمقراطية كاإلسبلـ ،كال العممانية مف جية أخرل ،كفي ظؿ الصراع الفكرم المحتدـ

بيف جماعات اإلسبلـ السياسي مف جية كنظيراتيا مف القكل المبرالية العممانية كاليسارية مف ناحية

أخرل( .غول2011 :م)

إف العممانية كانت ىي األبرز التي تركت تأثيرىا لدل تيارات المجتمع المصرم المختمفة:
اإلسبلمية كالميبرالية كاليسارية .تمؾ القكل التي كانت تنتظر مف زيارة أردكغاف الحصكؿ عمى تأييد
لبرامجيا كمشاريعيا الكطنية؛ حيث رأل كؿ تيار منيا أنو يمثؿ الرؤية األردكغانية في مصر ،ففكجئت

بل عمى حدة؛
ىذه التيارات بأف أردكغاف ال يمثؿ التيار اإلسبلمي أك التيار الميبرالي أك التيار اليسارم ك ه
بؿ يمثؿ كؿ ىذه التيارات مجتمعة تحت مظمة "المشركع الكطني" .كىك المشركع الذم دعا أردكغاف

كافة القكل السياسية كالكطنية في مصر إلى تبنيو بتجاكز التمزقات األيديكلكجية كالصراعات
الشخصية( .كور أوغمو،2011 :ص)3
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فالتقارب الحضارم كالثقافي بيف تركيا كالعرب جعؿ تركيا تمعب دك نار إيجابينا بأقؿ التكاليؼ

كأبسط اإلمكانات( .طاىر :رؤيا تركيا2012 ،م)

كبذلؾ كجدت الكاليات المتحدة األمريكية فرصة سانحة ألف تككف تركيا حميفنا ميمنا في المنطقة

تعتمد عميو بعد أف ساءت سمعتيا عند الشعكب العربية ،كسقكط حمفائيا الكاحد تمك اآلخر.
(أوغمو2010:م ،ص )586

كتعد تركيا نمكذجنا فريدنا مف نكعو مف حيث شكؿ العبلقات المدنية -العسكرية في الببلد ،كقكة

تقاليدىا العممانية في الكقت ذاتو .فمؤسسة الجيش التركي تتمتع بالثقؿ كالثقة مف جانب مختمؼ القكل
السياسية مف خبلؿ الجمع ما بيف العممانية اسميان لدكلة ،كمجتمع ذم أغمبية مسممة ،كىك ما يعد
مؤش ار عمى اعتداؿ التيار العمماني ،باإلضافة إلى تنامي االتجاه نحك تطبيؽ مبادئ الشريعة

اإلسبلمية ،كتبنييا في مناحي الحياة العامة بيف أفراد الشعب ،كىك ما يدلؿ عمى تفرد النمكذج التركي؛

مقارنة بنماذج استثنائية أخرل مثؿ الكاليات المتحدة ،كفرنسا .فالنمكذج التركي يعد نمكذجنا لبعض

اإلسبلمييف في العالـ العربي ،فيك يمثؿ التطبيؽ العممي لمسياسة التي تستند ألسس كمبادئ اإلسبلـ،
كفي الكقت نفسو التكافؽ مع العممانية السمبية( .كورو أوغمو2013 :م،ص)4

كقد تكجو رئيس الكزراء التركي إلى البيت العربي ا(لجامعة ،العربية) كذلؾ في الثالث عشر
مف سبتمبر  2011ـ منتشيان بالثكرات العربية ،كبخاصة المصرية منيا متحدثنا عف الديمكقراطية كدكرىا
في نيضة الشعكب كتقدميا ،كلـ يغفؿ الحديث عف القضية المركزية لؤلمة العربية كاالسبلمية "قضية

فمسطيف" ،حيث كاف مكقفو مع الرئيس اإل سرائيمي شمعكف بيريس في المؤتمر االقتصادم في دافكس
 29يناير 2009ـ مفتاحنا لقمب الشعب العربي ،فعاد مذك انر بأف الكقت حاف لرفع العمـ الفمسطيني.

(الحماد :ديسمبر  ،2011ص)4

فالقيادة التركية تدرؾ أ ف مفاتيح القضية الفمسطينية لدل مصر ،مما جعؿ األمر سانحا لتشكيؿ
مجمس لمحكار اإلستراتيجي بيف تركيا كمصر مف أىدافو تحجيـ دكر إسرائيؿ في المنطقة( .كورا
أوغمو2011 :م ،ص)8

ثانياً :عوامل تأثير تركيا في دول الربيع العربي:

 .1غياب المشركع العربي الجامع ،كفشؿ األنظمة العربية في إيجاد ىكية جامعة لمكاطنييا
كصعكد الحركات الدينية ذات المشاريع المذىبية ،ككجكد دكؿ في اإلقميـ تتحرؾ سياسينا كفؽ

رؤية مذىبية ضيقة ،كعدـ كجكد كياف عربي قكم كمؤثر يمثؿ المصالح العربية عمى

المستكييف اإلقميمي كالدكلي.
 .2عشكائية العمؿ العربي كترىمو كانكفائو عمى الطائفية كالراديكالية كالتقدمية التقميدية في المقابؿ
أف تركيا تعمؿ كفؽ رؤية متكاممة كمتكائمة مع تكجياتيا شرقان كفؽ السياسة كالرؤية التي
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أحيكت في دىاليز الدبمكماسية التركية بقيادة عبد ا﵀ جكؿ ،كرجب طيب أردكغاف ،كأحمد
داككد أكغمك.
 .3تقديـ األتراؾ نمكذجان الستقبلؿ سياسي ممزكج بعبلقات إيجابية مع الغرب (أك فكؽ إيجابية
بالنظر إلى ككف تركيا عضكنا في حمؼ الناتك) ،كبالتالي يبدك ىذا النمكذج مغرينا مف ناحية

بعده عف العقكبات كالحصار االقتصادم؛ خصكصنا في ظؿ رغبة شرائح كاسعة مف الناس في

التخمص مف حالة الفقر كالبطالة ،كسكء األحكاؿ االقتصادية ،كعدـ استعدادىـ لمعايشة
إشكاالت اقتصادية جديدة.

 .4قكة النمكذج التركي في قدرتو عمى مصالحة الحالة اإلسبلمية مع العممانية كالديمقراطية،
إضافة إلى تقديمو تجربة حكـ منتجة عمى الصعيد االقتصادم؛ مما يمثؿ نمكذجان أقرب

لتطمعات الجماىير العربية التي ال تريد دكلة دينية عمى الطريقة اإليرانية(كالية الفقيو أك

الفقياء) ،كترغب في دكلة مدنية ديمقراطية.

 .5رغبة متصدرم المشيد الثكرم العربي باستنساخ المشيد التركي الذم يمثمو حزب العدالة
كالتنمية دكف األخذ في عيف االعتبار أ ف التجربة التركية المعارضة كانت متكيفة مع مؤسسات
الحكـ بعكس التجربة العربية التي إما كانت في غياىب السجكف أك أف دكرىا ميمش.
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املبخح الجاىٕ
العالقات الرتكٔ٘ املصسٓ٘ يف عَد اجمللظ العطلسٖ
قبؿ البدء في استعراض تطكر العبلقات الثنائية (التركية-المصرية) في ظؿ إدارة مصر مف
قبؿ المجمس العسكرم ،ارتأت الدراسة تسميط الضكء عمى طبيعة كمككنات ىذا المجمس كصبلحياتو،
كذلؾ عمى النحك اآلتي:

المجمس العسكرم لمقكات المسمحة المصرية :تعد ثكرة  25يناير  2011ـ مفصبلن ميما في

حياة الشعب المصرم ،فتفاعؿ معيا المصريكف بكؿ مككناتيـ النخبكية كالشعبكية؛ سكاء كانت
تجمعات شبابية ،أك أحزاب سياسية ،أك نخب ثقافية كاقتصادية ،كمف بيف ىذه المككنات المجم س
األعمى لمقكات المسمحة المصرية الذم قفز اسمو إلى دائرة االىتماـ بعد اندالع الثكرة ،في حيف أف
كاف الحديث عف ىذا المجمس في مرات قميمة كنادرة بخاصة في فترة الحركب ،لما يمقي عمى كاىمو
يترس المجمس األعمى لمقكات المسمحة رئيس الجميكرية
مف إدارة العمميات العسكرية كقت الحرب ،أ
إلى أف تنحي الرئيس المصرم السابؽ حسني مبارؾ عف الحكـ في  11فبراير 2011ـ ،جعؿ مف
الطبيعي أف يتكلى قيادة المجمس القائد العاـ لمقكات المسمحة كزير الدفاع محمد سيد طنطاكم ىذه

الميمة.
ففي يكـ الخميس  10فبراير 2011ـ ظير المجمس بشكؿ عمني ألكؿ مرة في بياف أعمف فيو

أنو في حالة انعقاد دائـ حتى تتـ اإلجراءات الت ي تكفؿ حماية الكطف كالحفاظ عميو؛ مما يشير إلى أف

فترة مبارؾ في الحكـ بدأت تشارؼ عمى نيايتيا؛ ألف المجمس أخذ عمى عاتقو إدارة الببلد ،كعقد
االجتماعات برئاسة القائد العاـ لمقكات المسمحة؛ مع العمـ أنو في الظركؼ الطبيعية يجب أف تككف
قيادة المجمس في يد القائد األعمى لمقكات المسمحة الممثؿ في رئيس الجميكرية ،ففي يكـ الجمعة 11

فبراير 2011ـ أصدر المجمس بيانو الثاني الذم بدكره أكد فيو حرصو عمى ضماف تنفيذ كعكد مبارؾ،
كااللتزاـ برعاية مطالب الشعب ،كالسعي لتحقيقيا ،كبعد كقت قصير مف إعبلف عمرك سميماف نائب
بل عف
الرئيس السابؽ تخمي مبارؾ عف منصبو ،كأصدر المجمس بيانو الثالث مؤكدنا فيو ":أنو ليس بدي ن

الشرعية؛ متكجينا بكؿ التحية كاإلعزاز ألركاح الشيداء الذيف ضحكا بأركاحيـ فداء لحرية كأمف بمدىـ

كأدم الناطؽ باسـ المجمس التحية العسكرية لمشيداء في لفتة أثارت إعجاب كامتناف كؿ المصرييف.

كيتككف المجمس األعمى لمقكات المسمحة المصرية مف  18فردان مف قادة القكات المسمحة

برئاسة رئيس الجميكرية حتى فبراير2014ـ ،لكف طبقنا لمقانكف رقـ  20لسنة 2014ـ الصادر في
فبراير 2014ـ مف قبؿ رئيس الجميكرية المؤقت عدلي منصكر بشأف إنشاء المجمس بعد ترقية عبد
الفتاح السيسي إلى رتبة مشير أصبح عدد أعضاء المجمس  23فردا برئاسة كزير الدفاع بعد حذؼ
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الماد ة التي تنص عمى أف رئيس الجميكرية ىك القائد األعمى لمقكات المسمحة ،كذلؾ مف قبؿ لجنة
الخمسيف المكمفة بصياغة دستكر مصر 2014ـ( .ىيئة اإلذاعة البريطانية15 :أغسطس 2014م)

أو ًال :العالقات بين البمدين في عيد المجمس العسكري:

كمع اندالع ثكرة الخامس كالعشريف مف يناير ،2011كارتفاع األصكات المصرية المطالبة

حقيقيا ستشيده الدكلة
تغير
مبكر أف ثمة نا
نا
بػشعارات "عيش ،حرية ،عدالة اجتماعية" ،أدركت تركيا
ن
المصرية ،ستمقي بظبلليا عمى طبيعة المرحمة االنتقالية التي يشيدىا النظاـ اإلقميمي العربي مع تزايد
كتيرة اليبات االحتجاجية كا لثكرات الشعبية بيف دكلو المختمفة .كفي ظؿ محاكالت العديد مف األطراؼ
كالقكل الدكلية ،كالكاليات المتحدة األمريكية كاالتحاد األكركبي ،لممشاركة في صياغة طبيعة النظاـ

السياسي كاالقتصادم لدكؿ المنطقة سكاء عف طريؽ تقديـ الدعـ أك طرح رؤيتيا كاستراتيجيتيا ،أرادت

تركيا أال تككف بمعزؿ عف تمؾ السياقات ،فاتجيت السياسة الخارجية التركية ،كمنذ البدايات األكلى
الندالع ثكرة  25يناير مصر لما ليا مف مكانة كأىمية لدل نظيراتيا مف دكؿ العالـ العربي( .طاىر:
2012م)
كقد رأت مصر في التقارب التركي ،فرصة لزيادة التعاكف كالدعـ بيف الدكلتيف في كافة

المجاالت؛ خاصة في ظؿ الظركؼ االقتصادية الصعبة التي تمر بيا مصر ما بعد الثكرة ،كما تعد
تركيا قاطرة ليا في أكركبا ،كفي المقابؿ ،حظيت مصر بمكانة كبيرة في السياسة الخارجية التركية
باعتبار مصر قاطرة العالـ العربي ،كتقع في قارتي آسيا كافريقيا؛ لذا استعاد بكابة تركيا في منطقة

الشرؽ األكسط كافريقيا ،ىذا إضافة إلى امتبلؾ مصر أحد أىـ الجيكش في المنطقة ،كما أف مصر
تتمتع بدكر تاريخي يؤىميا لدكر إقميمي مقبكؿ كمعترؼ بو مف كافة القكل اإلقميمية كالدكلية ،كما تكجد
رؤية مشتركة لمدكلتيف تجاه بعض القضايا اإلقميمية ،كاألزمة السكرية ،كالصراع العربي-اإلسرائيمي،
كالبرنامج النككم اإلي ارف.

كىناؾ عكامؿ أخرل دفعت تركيا لمتقارب مع مصر ،لعؿ أبرزىا ،تدىكر العبلقات التركية

اإلسرائيمية؛ نتيجة حادث أسطكؿ الحرية المتجو إلى غزة ،ك الذم أسفر عنو مقتؿ تسعة مكاطنيف أتراؾ
عمى يد سبلح البحرية اإلسرائيمي؛ مما حذم بالدبمكماسية التركية لمقياـ بطرد السفير اإلسرائيمي مف

أنقرة.

كقد استخدمت تركيا( قكتيا الناعمة) محاكلة مؿء الفراغ اإلستراتيجي في المنطقة عبر أدكاتيا
الثقافية كالدينية كاالقتصادية ،مع دكؿ شعكب المحيط اإلقميمي  ،فمعؿ أحد أسباب قبكليا عر نبيا

دكر في مكاجية إستراتيجية المد الشيعي
سبلميا أنيا دكلة سنية؛ األمر الذم مف شأنو أف يمعب نا
كا
ن
اإليراني في المنطقة( .كور أوغمو2012 :م ،ص)9
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فتركيا بيف العثمانية القديمة كاألتاتكركية الحديثة تبحث ليا عف مكطئ قدـ في المنطقة كذلؾ
مصر التي في فترة مف الفترات كانت تقكد العالـ العربي ،فأخذت تبحث عف استعادة القيادة ليذه
المنطقة( .موسى2013 :م)
بمعنى أدؽ ،تقاطعت المصالح تارة ،كتنكعت أىداؼ كبل الدكلتيف تارة أخرل ،في ظؿ
متغيرات البيئتيف االقميمية كالدكلية ،مما أسيـ في تبمكر عبلقتيما عمى مختمؼ األصعدة ،كذلؾ عم ى

النحك التالي:

 -1العالقات السياسية:
بمكرت السياسة الخارجية التركية مسا نار محددان تجاه ثكرة  25يناير 2011ـ ،فكقفت مناصرة

لثكار مصر عمى النظاـ الحاكـ ىناؾ ،فتعالت النداءات كالتي كاف أبرزىا نداء رئيس الكزراء لمرئيس
المصرم بالتخمي عف السمطة في فبراير 2011ـ ،كمف ثـ فقد اكتسبت زيارة رئيس تركيا "عبد ا﵀
غكؿ" لمصر في مارس 2011ـ ،أىمية كبيرة لككنيا أكؿ زيارة يقكـ بيا رئيس دكلة إلى مصر ما بعد

الثكرة؛ حيث استقبمو آنذاؾ رئيس المجمس األعمى لمقكات المسمحة المشير طنطاكم ،كتناكؿ الجانباف
سبؿ دعـ العبلقات السياسية كاالقتصادية كالعسكرية بيف البمديف ،كأكد غكؿ حرص ببلده عمى تقديـ
الدعـ الكامؿ لمصر خبلؿ الفترة االنتقالية .كفي  12سبتمبر 2011ـ قاـ رئيس الكزراء التركي بزيارة

مجددا في االنتخابات البرلمانية التي أجريت في
إلى مصر ،كالتي تعد الزيارة األكلى لو عقب فكزه
ن
يكنيك( .2011العيادي،2012 :ص)7

كبذلؾ تككف السياسة التركية مف خبلؿ سياستيا التصالحية مع العالـ العربي "العمؽ
اإلستراتيجي" قد دخمت إلى مصر مف أكسع األبكاب نصرة لمشعب عمى ظمـ كفساد الحكاـ ،كبذلؾ يرل
الباحث أف مصر الثكرة أصبح ت محط أنظار الساسة األتراؾ بمختمؼ مستكياتيـ؛ إضافة إلتاحة
الفرصة لرجاؿ االقتصاد؛ لضخ استثماراتيـ في السكؽ المصرية؛ مستثمريف حاجة مصر بقيادة
العسكر إلى كؿ األيدم الخارجية إلنقاذ الدكلة مف االنييار ،فعبر األتراؾ مصر ،كيدىـ ممدكدة إلى

جنراالت الجيش ،كفي ظيرىـ جماعة اإلخكاف المسمميف األـ الركحية لحزب العدالة كالتنمية الممسؾ
باإلدارة التركية الحالية ،فيذه العكامؿ كاف ليا اآلثار الكاضحة عمى تكطيد العبلقات السياسية ،كجعميا

أكثر متانة في عيد المجمس العسكرم.
 -2العالقات االقتصادية:

ترجمت الجميكرية التركية تغمغميا شرقان تجاه العرب بتكقيع عدد مف االتفاقيات بينيا كبيف

الدكؿ العربية ،كعمى أرس ىذه االتفاقيات مجالس التعاكف اإلستراتيجي ،كمصر لـ تكف استثناء مف بيف
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ىذه الدكؿ ،ففي عيد الحككمة التي تشكمت بعد تنحي الرئيس مبارؾ اتفقت الحككمتاف التركية
كالمصرية عمى عدد مف االتفاقيات االقتصادية كالسياحية كالثقافية ،كمجاالت أخرل؛ لتعزيز ىذا الدكر.
ككانت الحككمة المصرية قد اتفقت مع الجانب التركي في مارس عاـ  2012عمى استغبلؿ
المكانئ المصرية لنقؿ الصادرات التركية مف المكاد الغذائية كاألجيزة الكيربائية كالمنسكجات إلى دكؿ
الخميج العربي بعد غمؽ السمطات السكرية المعابر أماـ حركة التجارة التركية المتجية إلى الخميج

العربي ،كفى نكفمبر عاـ 2012ـ تـ إعبلف عف بدء عمؿ الخط المبلحي بيف ميناءم "ميرسف"
ك"إسكندركنا" التركي ،كميناء دمياط المصرم عمى البحر المتكسط .كخط " الركرك" عبارة عف خط
مبلحة لتصدير المنتجات مف بمد إلى بمد أخر عمى شاحنات تنقميا عبارات بيف أقرب المكانئ عمى

البحر المتكسط  ،ثـ تكمؿ طريقيا ب نار لميناء أخر عمى البحر األحمر ،ثـ تنقؿ الشاحنات بعبارات مرة
أخرل لمكانئ السعكدية كمنيا ب ار لباقي دكؿ الخميج ،كالعكس.

ككانت تركيا تحتؿ المرتبة الخامسة في الصادرات المصرية في عاـ  ،2012ما لبثت أف

صعدت إلى المرتبة الرابعة في عاـ  ،2013كىذا يكضح حجـ اإلقباؿ الكبير مف الجانب التركي
عمى ضخ استثمارات كبيرة بالسكؽ المحمية.
كقد أشارت ىيئة االحصاء التركية أنو في عاـ 2013ـ انخف ض حجـ التبادؿ التجارم بنسبة

 3.8%ليصؿ إلى  4.830مميار دكالر مقابؿ  5.021مميار دكالر خبلؿ  ،2012الذل يعتبر أعمى
معدؿ لحجـ التبادؿ التجارم بيف مصر كتركيا؛ مرجعنا سبب ىذا التراجع إلى انخفاض حجـ الصادرات

التركية لمصر مف الكقكد بنسبة  13%مف نحك  3.68إلى  3.2مميار دكالر ،فقد سجؿ التبادؿ

التجارم بيف مصر كتركيا خبلؿ النصؼ األكؿ مف العاـ  2014نحك  2.278مميار دكالر بانخفاض
 200مميكف دكالر مقابؿ الفترة نفسيا مف العاـ الماضي  2013التي سجؿ فييا  2.489مميار دكالر
لكف ارتفاع حجـ الكاردات التركية إلى مصر خبلؿ عاـ  2013بنسبة %21مف  1.34مميار دكالر

إلى  1.63مميار دكالر ،الفتنا إلى انخفاض مرتبة مصر في قائمة الصادرات التركية العالمية مف
المرتبة رقـ  11إلى رقـ  ، 13كما قاؿ إف نسبة مساىمة مصر فى مجمؿ الصادرات التركية تصؿ إلى

 ،2%إال أف نسبة مساىمة تركيا في الصادرات المصرية تصؿ إلى  ،6%كىك ما يكضح أىمية
السكؽ المصرية لدل تركيا.

كأكضحت البيانا ت أف أكبر منتج يحتؿ قائمة الصادرات التركية لمصر يتمثؿ في كقكد 95

أككتات الذل انخفض إجمالي حجمو منذ سبتمبر  2013بشكؿ تدريجي إلى 1.6مميار دكالر نياية
العاـ ،كما استمرت ىذه المعدالت في الشيكر األكلى مف العاـ الحالي .2014

كرغـ ذلؾ ،فإف مصر اتخذت ق ار نار بمنع دخكؿ بعض المنتجات مف الصيف نتيجة نقص

المنتجات المحمية في األجيزة الطبية التي تعطى ميزة كبيرة لشركات االتحاد األكركبي ،بجانب شركات

60

الكاليات المتحدة ككندا كنيكزيبلند كاستراليا كآيسبلندا  ،كلكنيا استثنت الشركات التركية العاممة في مجاؿ
المنتجات غير المعقمة.
أما يتعمؽ بتحميؿ بيانات العبلقات التجارية بيف مصر كتركيا ،يتبيف أف السكؽ التركية تحتؿ
مكانة كبيرة لدل الشركات المصرية ،كأضاؼ أنو في إطار الظركؼ السياسية كاالقتصادية التي تمر

بيا مصر؛ فقد يتخذ البعض سياسة «االنتظار كالرؤية» ،إال أف المستثمريف األتراؾ لـ يترددكا في
العمؿ في بيئة العمؿ المصرية.
فالمسح أثبت أف الشركات االستثمارية التركية كانت تضخ استثماراتيا في مصر ككسيمة منيا

لممساعدة في بناء االقتصاد مف خبلؿ تكفير فرص عمؿ لممصرييف بجانب حرصيا عمى عنصر

التدريب ،عبلكة عمى تصدير منتجات تحمؿ ممصؽ «صنع في مصر» ،كىك ما يعتبر مف كجية نظره
قكيا لبلقتصاد.
داعما ن
ن

جدول رقم ( )2يوضح

حجم التبادل التجاري بين تركيا ومصر ما بين عام  2014 -2009بالمميار دوالر
حجم التبادل

الصادرات

الصادرات التركية

التوازن في حجم

التجاري ككل

المصرية لتركيا

لمصر

التبادل التجاري

2009

3.241

0.642

2.599

1.957

2010

3.177

0.926

2.251

1.325

2011

4.141

1.382

2.759

1.377

2012

5.021

1.342

3.679

2.337

2013

4.83

1.629

3.201

1.572

يناير حتى يكنيك2013

2.489

0.812

1.677

0.856

يناير حتى يكنيك2014

2.278

0.785

1.394

0.708

الفترة الزمنية

(ىيئة اإلحصاءات التركية2014 :م)

كيتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف العبلقات المصرية تأثرت تأث نار ايجابينا في حالة االلتزاـ

ما بيف البمديف ،كانعكست انعكاسنا سمبينا فيما بعد كصكؿ الجيش عمى السمطة في مصر.

كيرل الباحث أف حجـ الصادرات المصرية إلى تركيا بمغ حجـ الصادرات عاـ 2010ـ حكالي

مميار دكالر كفي عاـ 2011ـ ،زادت حجـ الصادرات بمقدار  500مميكف دكالر عف عاـ 2010ـ،

كأصبحت  1.5مميار دكالر  ،كحجـ الكاردات المصرية مف تركيا بمغ حجـ الكاردات عاـ 2010ـ حكالي
 1.9مميار دكالر كفي عاـ  2011زاد حجـ الكاردات المصرية بمقدار  700مميكف دكالر عف عاـ
2010ـ كأصبح  2.6مميار دكالر.
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 -3العالقات العسكرية:
أخذت العبلقات العسكرية التركية المصرية بعد الثكرة تتكثؽ شيئنا فشيئنا ،ففي  28ديسمبر

2011ـ بدأت المناكرات العسكرية المشتركة في المياه اإلقميمية التركية كبالتحديد عمى ميناء أكساز
الحربي ،كالتي عرفت باسـ بحر ال صداقة ،فكانت عبارة عف قطع بحرية مدعمة بسبلح الجك ،مف كبل
البمديف؛ حيث كانت ىذه المناكرات مركزة عمى أىمية التعامؿ مع األحداث سممان كحربنا .كمقاكمة
الحرائؽ ،كالمساعدة في اإلنقاذ البحرم كالتصدم لؤلخطار الكيماكية في أعقد الظركؼ الجكية.

(األىرام 29 :ديسمبر 2011م ،العدد  ،45678ص)136

ثانياً :العوامل التي أسيمت في تطور العالقة التركية مع مصر( :صافي،2013 :

ص)51

حالة الفراغ السياسي كاألمني كاالقتصادم التي أحدثتو ثكرة يناير في الدكلة المصرية جعمت
الفرصة سانحة لتركيا كغيرىا مف دكؿ العالـ لمدخكؿ إلى البيت المصرم بأريحية ،ففي ظؿ حاجة
المصرييف لمثؿ ىذا الدكر لممساعدة في تنظيـ شؤكنيـ الداخمية كالخارجية.

 .1كانت إسرائيؿ حاف از لمتقارب التركي المصرم؛ حيث إف األتراؾ طردكا سفير إسرائيؿ مف الببلد
بعد حادثة سفينة مرمرة لفمسطيف كمصر الثكرة تمقت الكجكد اإلسرائيمي عمى أراضييا بسبب
كثاقة عبلقتيا بنظاـ مبارؾ.

 .2القكة الناعمة التركية التي مف خبلليا دخمت إلى العالـ العربي مستثمرة السنية المذىبية التي
تشترؾ فييا مع العرب ككراىية العرب لممد الشيعي اإليراني في منطقتيـ( .صافي2013 :م،
ص)5
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املبخح الجالح
حكب٘ اإلخْاٌ املطلنني
تميزت فترة الربيع العربي بص عكد جماعات سياسية كانت خارج مؤسسات القرار السياسي
العربي ،فصعدت ىذه الجماعات مف خبلؿ الشرعية التي اكتسبتيا عبر صندكؽ االنتخابات؛ مستفيدة
مف مناخ الديمكقراطية الذم ساد المنطقة بعد س قكط األنظمة الدكتاتكرية الحاكمة لمببلد العربية،

كبالتحديد مصر ،كمع ترقب العالـ كانتظاره شرعية صناديؽ االنتخابات التي صعدت اإلسبلمييف ،كبيف
المخاكؼ مف تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية كالعداء مع الدكؿ الغ ربية ،ككاف مف بيف ىذه الجماعات
جماعة اإلخكاف المسمميف بمصر؛ ممثمة بذراعيا السياسي حزب الحرية كالعدالة كتجمت فترة حكـ

اإلخكاف لمصر بعبلقات مميزة مع الجميكرية التركية بقيادة حزب العدالة كالتنمية ذك المرجعية
اإلسبلمية ،كلكف بعد عاميف مف االنتفاضات التي أسقطت األنظمة األكتكقراطية في مصر كتكنس
يمكف القكؿ بأف تركيا فشمت في تقديـ كصفة النجاح السياسي لمتيارات اإلسبلمية في البمديف ،أك

باألصح فإف ىذه التيارات لـ تستكعب أبعاد النمكذج التركي ،أك أنيا استكعبتو كلكنيا ال تريد تطبيقو؛
حيث استطاعت السياسة التركية في عيد أردكغاف المكائمة بيف مككنات المجتمع التركي المختمفة
بعكس التجربة المصرية في عيد اإلخكاف المسمميف التي كانت إقصائية لمعارضييا( .سالم،2011 :
ص )72-69

فقد اتسمت العبلقات التركية المصرية في عيد اإلسبلـ السياسي بالتعاكف كالتماىي في الكثير

مف المجاالت ،كبخاصة أنيما تتشابياف مف الناحية الجيك سياسية( .موسى)2013 :

في ضوء ما سبق ،سيتم عرض المحاور الثالثة:
 -اإلخوان والتجربة السياسية:

بدأت فكرة إنشاء حزب لجماعة اإلخكاف المسمميف منذ منتصؼ ثمانينيات القرف الماضي؛
حيث عكفت مؤسسات الجماعة عمى إنجاز أكؿ مشركع برنامج لحزب سياسي؛ لكف لـ تنجح المحاكلة
في ظؿ حمبلت كمكاجيات أمنية كاسعة النطاؽ ضد الجماعة ،كفي 1987ـ ،طرح القاضي مأمكف

اليضيبي رئيس الكتمة الب رلمانية لجماعة اإلخكاف في مجمس الشعب (الغرفة األكلى لمبرلماف المصرم
كقتيا) ،الفكرة مرة أ خرل ،غير أف الجماعة عكفت حينيا عمى دراسة الفكرة ،دكف أف تصؿ إلى أركقة
القرار التنفيذم عمى أرض الكاقع ،كتجددت الفكرة مرة ثالثة عاـ 1995ـ ،كتـ إسناد الميمة لقسـ

المينييف في الجماعة ،كعدد مف القيادات عمي رأسيـ أبك العبل ماضي ،كعصاـ سمطاف؛ إال أف
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الجماعة أكقفت العمؿ في المشركع قبؿ أف يستقيؿ المسؤكلكف عف المشركع ،كيككنكا فيما بعد حزب
"الكسط" ،كفي 2004ـ  ،أطمؽ المرشد العاـ السابؽ لئلخكاف ،محمد ميدم عاكؼ" ،مبادرة إصبلح"
بل أقرب إلى
حيث اعتقد الكثير مف المعنييف بالشأف السياسي بأف ىذه المبادرة كالتي اتخذت شك ن

برنامج حزب سياسي ،منعطفان تاريخيان تمر بو الجماعة ،كتحكلت بعد ثبلث أعكاـ ،كتحديدان في

2007ـ إلى مسكدة أكلى لبرنامج حزب اإلخكاف السياسي .كقامت الجماعة بتكزيعو عمي مجمكعة مف
المفكريف كالمحمميف لنقده كمناقشتو.
كفي  6يكنيك/حزيراف  2011أعمف رسمينا عف تأسيس حزب الحرية كالعدالة ،بعد قبكؿ أكراؽ

اعتماده مف الجيات المختصة ،كاختير محمد مرسي رئيسان لو ،كعصاـ العرياف نائبان لمرئيس ،كمحمد

سعد الكتاتني أميننا عامنا ،كما اختير المفكر المسيحي رفيؽ حبيب نائبنا لرئيس الحزب.

كيعتبر حزب الحرية كالعدالة حزبنا مدنينا ذا مرجعية إسبلمية يضـ في صفكفو عددان مف

األقباط ،يؤمف الحزب بضركرة إصبلح الفرد كاألسرة كالمجتمع كالحككمة كمؤسسات الدكلة كفؽ المنيج
اإلسبلمي الشامؿ المتدرج ،كيتبنى مبادئ الشريعة اإلسبلمية ،كأىميا :الحرية ،كالعدالة ،كسيادة
القانكف ،كمدنية الحككمة ،فبل ىي حككمة عسكرية أك دينية ،كيعتمد الشكرل كالديمقراطية لمتداكؿ
السممي لمسمطة ،كيتبنى حرية االعتقاد كالكحدة الكطنية كاحتراـ حقكؽ اإلنساف كالمكاطنة كالمساكاة

كالعدالة االجتماعية ،كيحافظ عمى حقكؽ المرأة ،كيدرؾ أىمية دكر الشباب كالتنمية المستدامة مف
خبلؿ البرامج كالكسائؿ المنصكص عمييا في ىذا النظاـ.
كقد شارؾ حزب الحرية كالعدالة في أكؿ انتخابات تجرم في الببلد بعد ثكرة  25يناير ،كأعمف

أنو ال يطمح لمحصكؿ عمى أغمبية برلمانية ،كبرر ذلؾ بأف المرحمة المقبمة تقتضي تعاكف األحزاب
كالقكل لبناء مصر الجديدة ،كلذلؾ عمد إلى تككيف تحالؼ سياسي كانتخابي اسمو "التحالؼ
الديمقراطي" ضـ فيو أكثر مف أربعيف حزبا ليا تكجيات مختمفة ،كأعمف أنو لف ينافس عمى منصب

رئيس الجميكرية في أكؿ انتخابات رئاسية بعد الثكرة ،لكف الحزب انقمب عمى مكاقفو السابقة ،فغير

مكقفو مف االنتخابات الرئاسية ،ككاف لو إسيامنا ريادينا في إرباؾ المشيد السياسي المصرم ،كزاد مف

حيرة القكل كاألحزاب السياسية ،كقرر في  7أبريؿ/نيساف  2012ـ الدفع برئيسو محمد مرسي الذم
قبمت لجنة االنتخابات المصرية أكراقو بعد رفضيا أكراؽ مرشح الجماعة خيرت الشاطر .كحيث أجريت

المرشح ٍيف :محمد مرسي ،كأحمد شفيؽ ،بعد تصدرىما في الجكلة
الجكلة الثانية مف االنتخابات بيف
ى
األكلى مف االنتخابات ،كبعد أكثر مف تأجيؿ إلعبلف النتائج ،كفي يكـ األحد  24يكنيك/حزيراف
2012ـ أعمنت لجنة االنتخابات ال رئاسية المصرية فكز محمد مرسي في الجكلة الثانية مف االنتخابات
بنسبة  ،% 51.7كبعد ساعات مف فكزه أيعمف عف استقالتو مف رئاسة حزب الحرية كالعدالة ،كمف
عضكية مكتب اإلرشاد في جماعة اإلخكاف المسمميف.
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عمى أية حاؿ ،كيؼ تطكرت العبلقات الثنائية التركية المصرية في ظؿ حكـ الرئيس محمد مرسي؟
لئلجابة عمى ذلؾ سيتـ طرح العبلقات عمى النحك التالي:

-1البعد السياسي:

شيدت العبلقات التركية المصرية في فترة حكـ الرئيس المصرم محمد مرسي عص نار ذىبينا لـ

مطار إسطنبكؿ كأنقرة التركييف
نا
يسبؽ لو مثيؿ مف تعاكف كترابط عمى مختمؼ الصعد السياسية ،ككاف
كمطار القاىرة المصرم محط زيارات متبادلة بيف الجانبيف لربط التعاكف ،كمد أكاصر الترابط بينيما،

ككاف البمداف يتفقاف في ميمة كاحدة ،أال كىي كأد المد كالنفكذ اإلسرائيمي في المنطقة كاالشتراؾ معا
في دعـ الثكرة السكرية ،كاقامة تحالؼ رباعي مصرم تركي سعكدم لحؿ االزمة السكرية( .البديل15:
نوفمبر ،2012موقع إلكتروني)
كفي الثبلثيف مف سبتمبر  2012ـ زار الرئيس المصرم محمد مرسي تركيا ،كأجرل مباحثات
تركية مصرية ،كذىب إلى أ بعد مف ذلؾ بحضكره فعاليات المؤتمر السنكم الرابع لحزب العدالة كالتنمية
التركي ،كألقى كممة فيو في لفتة غير مسبكقة في عرؼ الدبمكماسية التركية المصرية( .المصري اليوم:
)2012/9/30

كفي ظؿ االنسجاـ الكاضح بيف المؤسستيف الرسميتيف التركية كالمصرية برزت ىدة تحديات

في المنطقة التي كاف مف أبرزىا العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة نكفمبر 2012ـ ،كمدل قدرة الجميكرية
التركي ة كنظيرتيا المصرية لمتعامؿ مع التحديات التي ظيرت في عيد ما اصطمح عمى تسميتو بالربيع
العربي( .عرفات2013 :م ،ص)13

 -2البعد العسكري واألمني:
تعززت العبلقات العسكرية التركية المصرية إلى درجة بعيدة لـ يسبؽ ليا مثيؿ مف قبؿ ،ففي
 23أكتكبر 2012ـ بدأت المناكرات العسكرية الثانية بعد الثكرة المصرية التي عرفت ببحر الصداقة،
فحمت مصر محؿ إسرائيؿ في ىذه المناكرات ،فكانت ىذه المناكرات عبارة عف حمقة ممتمئة بتبادؿ

الخبرات كالمعمكمات( .باكير 3 :يناير )2013

حيث شارؾ العسكريكف المصريكف إلى جانب عدد مف المسئكليف العسكرييف الدكلييف في
افتتاح الدكرة ال ػ 11لمعرض أسطنبكؿ الدكلي لؤلسمحة ،كالتي بدأت في يكـ  7مايك 2013ـ .كانتيت
يكـ  10مايك  2013ـ برعاية ك ازرة الدفاع التركية كصندكؽ دعـ القكات المسمحة التركية في مركز
معارض أسطنبكؿ ،كشارؾ في فعالياتو نحك 300شركة مف140دكؿ( .محيط 26:نوفمبر)2013
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 -3البعد االقتصادي:
أما فيما يتعمؽ بالشأف االقتصادم فقد حكمت لغة رجاؿ األعماؿ العبلقات االقتصادية
كالسياسية ما بيف الجميكرية التركية ،كجميكرية مصر العربية في الفترة الكاقعة ما بيف عامي 2005ـ
إلى 2013ـ مف خبلؿ سمسمة كثيقة مف العبلقات التي يتحكـ فييا نخبة مف رجاالت الماؿ السياسي،
فتكجت ىذه العبلقات بعبلقات إستراتيجية ،كشراكات اقتصادية كازنة مف بينيا اتفاقية الخدمات

المشتركة بيف البمديف ألكركبا في فبراير 2013ـ ،كاتفاقيتا النقؿ البحرم كالسكؾ الحديدية في 12
يكنيك 2013ـ؛ بخبلؼ ست اتفاقيات في مجاالت الجمارؾ كالمكانئ كاداراتيا ،كتطكير المناطقة
الحضرم( .عرفات2013 :م ،ص)15

ف المصالحة التي انتيجتيا تركيا العدالة كالتنمية بيف التقميدية اإلسبلمية ،كالطكرانية العممانية
جعمتيا محؿ ثقة العالـ العربي ،كبخاصة كجكد فراغ في المنطقة العربية بعد استقالة مصر عف دكرىا
الريادم كاحتبلؿ العراؽ ،كما شيدتو دكؿ عربية مف ثكرات عرفت باسـ ثكرات الربيع العربي ،كجعؿ
المنطقة لمتجاذبات المحمية كاإلقميمية كالدكلية؛ مما كاف لو بالغ األثر لمتغمغؿ التركي داخؿ المنطقة

العربية بكؿ أريحية ،كجعميا في تحديات أماـ سياساتيا التي انتيجتيا كرسمتيا من ذ نشأة حزب العدالة
كالتنمية.
ف الفترة التي حكـ بيا المجمس العسكرم مصر كانت كفيمة أف تجعؿ يد مصر ممدكدة لكؿ مف

يريد العكف ليا؛ نظ نار لمفراغ الذم حدث في الدكلة المصرية ،فكانت الفرصة سانحة لممد التركي لمكلكج

لمصر؛ خاصة أف مصر الثكرة طردت السفير االسرائيمي منيا ،كالعبلقات التركية اإلسرائيمية في أسكأ
حاالتيا؛ إضافة لبلشتراؾ في السنية المذىبية لمدكلتيف في كجو المد كالنفكذ الشيعي اإليراني.

كتعتبر العبلقة التركية المصرية في حقبة اإلخكاف المصرييف في أكج عيدىا؛ نظ انر لمخمفية

األيديكلكجية التي يتمتع بيا كؿ مف اإلخكاف المسمميف في مصر كالعدالة كالتنمية التركي؛ بؿ كصمت
إلى التماىي في أحياف أخرل تاركة المجاؿ لتمدد تركي أكثر عمى حساب مصر نفسيا في منطقة
الشرؽ األكسط.
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يعد يكـ الثالث مف تمكز /يكليك 2013ـ لحظة حاسمة في العبلقات التركية المصرية؛ حيث
أطيح بالرئيس المصرم محمد مرسي كحككمتو التي كاف اإلخكاف المسممكف يشكمكف العمكد الفقرم ليا.
كذلؾ مف قبؿ الجيش المصرم ،فأعمف ما عرؼ كقتيا بخارطة طريؽ المستقبؿ لمصر التي
بدكرىا سترسـ مبلمح الحياة السياسية لمببلد بعد حكـ اإلخكاف المسمميف.

فقد عارضت تركيا إجراءات الجيش ،ككقفت تناصر مرسي كرفاقو ،كتجاكزت العبلقات

الدبمكماسية التركية المصرية التيديدات المفظية بينيما ،كتـ استدعاء السفراء ،كفرض قيكد مصرية عمى
التأشيرات لؤلتراؾ ،كتيديد بمراجعة االتفاقات االقتصادية؛ إضافة إلى تأجيؿ المناكرات التي كانت
ستجرم بيف الطرفيف ،كرفض الطرؼ المصرم الطمب التركي بزيادة عدد أفراد البعثة الدبمكماسية

التركية في القاىرة.
كطالبت تركيا المجتمع الدكلي ،كبخاصة الكاليات المتحدة األمريكية ،كاالتحاد األكركبي باتخاذ

مكقؼ مماثؿ لمكقفيا بكصؼ ما حدث في مصر بأنو انقبلب.

فخذليا االتحاد األكركبي لعدـ إجماعو عمي مكقؼ يتكافؽ مع اإلدانة التركية لما جرم في
مصر ،كقد تألمت تركيا مف خذالنيا مف قبؿ الدكؿ العربية ،كبخاصة قطر كالسعكدية شريكاىا في
الكضع السكرم.

كظير بعد الثالث مف يكليك 2013تحديات كاجيت السياسة التركية مف قبؿ المجتمع الدكلي

التي غمبت فييا المصالح عمى المبادئ كالتي مف بينيا:
 .1تغميب المجتمع الدكلي مصالحو االقتصادية عمى المبادئ السياسية كاإلنسانية التي تحكـ
العبلقات الدكلية.

 .2ارتباكو الكاضح مف الذم جرل في مصر مف خبلؿ الكقكؼ في المنطقة الرمادية ما بيف الجي
كجماعة اإلخكاف المسمميف في انتظار مف يستحكذ عمى السيطرة عمى مجريات األمكر في

مصر.

 .3ترؾ تركيا كحدىا تنادم بتغميب الخيار الديمقراطي عمى الخيار الذم سمكو الجيش المصرم
في تغيير األمكر داخؿ الجميكرية المصرية ،ككفر المجتمع الدكلي باالحت ارـ ما أقره في
مؤسساتو مف معاىدات كمكاثيؽ ذات العبلقة.
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املبخح األّل
العالقات الرتكٔ٘ املصسٓ٘ يف مسحل٘ ما بعد أحداخ ْٓ 30ىْٔ يف مصس
لقد تبمكرت مبلمح سياسية جديدة في المنطقة بعد ما جرل في مصر مف أحداث غيرت مسار
العبلقات المصرية الداخمية مف جية كعبلقة مؤسسة الجيش ،كمف انحاز إلييا ،كمعارضة في معظميا
جماعات اإلسبلـ السياسي ،كفي مقدمتيـ جماعة اإلخكاف المسمميف ،كعبلقات مصر الخارجية مع
الدكؿ التي أيدت حراؾ الثبلثيف مف يكنيك ،كما تبلىا مف أحداث ،كدكؿ معارضة كعمى رأسيا
الجميكرية التركية ،فكاف مريدك ما جرل في مصر يسمكنو ثكرة ،كمعارضكه أطمقكا عميو انقبلب ،فقد
تبدلت مصر مف حاؿ كاف يتصدره الرئيس محمد مرسي كجماعة اإلخكاف المسمميف ،كمف كاف في
حمفيـ ،إلى حاؿ عاد فيو المجمس العسكرم لمقكات المسمحة إلى الكاجية بقيادة كزير الدفاع عبد الفتاح

السيسي كاألحزاب المناكئة لجماعة اإلخكاف ،كقد برر صناع القرار في أنقرة أف مكاقفيـ تنبع مف دكافع
ىبتيـ المشركعة،
أخبلقية كمبدئية ،ترفض التعامؿ الفظٌ مع الشعكب الثائرة ،كتقؼ إلى جانبيـ في ٌ
بينما ىناؾ عدد مف األبعاد االستراتيجية التي ترنك إل ييا تركيا مف خبلؿ دعميا لمثكرات مف حيث
قكتيا الناعمة ،كتحالفيا المستقبمي مع القكل الصاعدة بعد الثكرات ،كصكرتيا كشعبيتيا في الشارع
العربي)Fleishman:2010) .
كبعد األحداث التي حدثت في  30يكنيك بقيادة كزير الدفاع المصرم الفريؽ عبد الفتاح

السيسي في مصر تميز المكقؼ التركي بالحدة ،كاصرار رئيس الكزراء آنذاؾ رجب طيب أردكغاف

الحض عمى عدـ إعطائو شرعية ،لما مرت بو تركيا مف تجربة مماثمة
ن
تحديدا عمى التنديد باألحداث ،ك ٌ
لما حدث في مصر ،حينما قاد الجيش المصرم الجماىير المندفعة إلى شكارع القاىرة كغيرىا مف
المحافظات المصرية في  30يكنيك ،كتصدره المشيد بشكؿ معمف في الثالث مف يكليك ،فيذا األمر

يذكر األتراؾ بمكاقؼ شبيية حدثت في ببلدىـ عدة مرات ،كليس ما حدث مع كؿ عدناف منداريس عاـ
1960ـ حينما دفع الجيش الجماىير إلى الشكارع لبلحتجاج ضد سياساتو ،ثـ تـ تنفيذ حكـ اإلعداـ
عميو مف قبؿ الجيش التركي بعد فترة الحقة مف األحداث عميو ،كما حدث أيضا مع أبي اإلسبلـ

السياسي التركي (نجـ الديف أربكاف) بعد أف أجبر عمى االستقالة بعد إنذار الجيش لو في
فبراير1997ـ )Tylorand:2000( .فميس مف السيؿ تجاكزه ،كتناسيو مف قبؿ القيادة التركية ،كال
المككنات السياسية في ىذا البمد.
فقد أخفؽ نظاـ مرسي في ترتيب أكلكياتو في بيتو الداخمية ،فألب عمى نفسو إشكاالت كاف في

غنى عنيا ،كىذا األمر تزامف مع سعي تركيا؛ لتعزيز نفكذىا اإلقميمي في المنطقة في ظؿ الشد
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كالجذب ما بيف المحاكر الرئيسة الثبلث التي تتصارع عمى النفكذ في الشرؽ األكسط ،كىي مجمس
التعاكف الخميجي ،كايراف ،كاسرائيؿ( .الزواوي 62 :سبتمبر 6102م ,ص)0
ففي ظؿ أف المنطقة العربية تشيد صراعان كبي انر بيف المككنات اإلسبلمية المتمثؿ في تركيا،

كايراف ،كقطر ،كجماعة اإلخكاف المسممي ف ،في مقابؿ التيار التقميدم المناىض لما عرؼ بثكرات الربيع
العربي المتمثؿ في الدكلة المصرية في عيد السيسي كالخميج العربي؛ إضافة لؤلردف( .عثمان:

2014م)
لقد جاء رد الفعؿ التركي عمى خارطة الطريؽ التي أعمنيا الجيش المصرم في الثالث مف
يكليك 2013ـ ،كالتي أطاحت بالرئيس مرسي؛ كأحدث حمقة في سمسمة التكترات بيف البمديف ،كاألعنؼ
كاألكثر حدة دكلينا كاقميميان ،كىك ما قكبؿ باستياء مصرم؛ خاصة عمى المستكل الرسمي( .الزعبي22:

تموز2013م) ،فرفعت صكر مرسي في المياديف كالساحات ،ككذلؾ شارات رابعة التي اتخذىا

اإلخكاف المسممكف شعا نار ليـ؛ إضافة لمكاقؼ التنديد بالجيش المصرم ،ككزير الدفاع عبد الفتاح
السيسي الذم استأثر بالسمطة مف رئيسو مرسي( .عبد القادري 15:يناير 2015م)

فعبر رجب طيب أردكغاف غير مرة أنو لـ كلف يقبؿ بالكاقع الجديد بمصر ،قائبلن" :نحف في

تركيا عبرنا عف أشد مكاقؼ االمتعاض ضد االنقبلب في مصر ،كأشار إلى أنو إذا "قبمنا االنقبلب
العسكرم الذم جرل في مصر ،فمف نستطيع أف نتحدث بعد اآلف في حاؿ حدكث انقبلب عسكرم
مماثؿ في مكاف آخر" .كأف بيده كثائؽ تثبت تكرط إسرائيؿ في ىذا االنقبلب( .الجزيرة نت20 :

أغسطس 2013م)
كيتضح مما سبؽ :أ ف السياسة التركية في منطقة الشرؽ األكسط ،كبخاصة في مصر جاء
كفؽ منيجية كرؤية مدركسة كما كاف عميو الحاؿ في السنكات األخيرة ضمف رؤيتيا لممنطقة كتكجياتيا
تجاىيا المتضمف في سياساتيا الخارجية التي بمكرتيا في فكرىا السياسي المتمثؿ في كتاب ميندس

السياسة التركية رئيس الكزراء الحالي أحمد داككد أكغمك.

كيؤكد ىذه الرؤيا خميؿ :أف تركيا صدمت بكاقع لـ يكف مخططنا لو ،أال كىك سيطرة الجيش

المصرم عمى مسرح األحداث ،كافشاؿ الطمكحات التركية في مصر ،كبخاصة ما كاف يرد لمقيادة
التركية مف تقارير تصؼ استقرار الحالة المصرية ،كأف األكضاع السياسية تديف بالكالء لجماعة

اإلخكاف المسمميف ،ككاف مف بيف الذيف كافكا رجب أردكغاف بالتقارير الدكرية سيؼ تكراف مستشار
رئيس الكزراء التركي كمبعكثو لمصر( .خميل ،2013:ص)22
فقد انتقد رجب أردكغاف إجراءات الجيش المصرم بحؽ الرئيس محمد مرسي؛ حيث تـ إتياـ
-بشكؿ صريح -كزير الدفاع آنذاؾ عبد الفتاح السيسي بسرقة الثكرة الحقيقية لمشعب المصرم ،كحممو

المسؤكلية الكاممة عما جرل في ميداني رابعة العدكية كنيضة مصر( .شراب 12 ، :سبتمبر
2013م ،ص)3
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فكقفت تركيا بكؿ قكة نصرة لمرئيس محمد مرسي ،كعمت شعارات رابعة أنحاء الجميكرية
التركية كافة تعاطفنا مع مؤيدم شرعية الرئيس مرسي ،كذلؾ في ميداني رابعة العدكية كنيضة مصر،
كما زاد ىذا التعاضد التركي بعد االنتياكات الجسيمة التي ارتكبيا الجيش المصرم في أكثر مف مكاف
في جميكرية مصر؛ حيث نشر عمى نطاؽ كاسع مشيد ألردكغاف ،كىك يجيش بالبكاء بعد أف سمع

خطاب محمد البمتاجي القيادم في جماعة اإلخكاف المسمميف راثينا ابنتو أسماء( .الزواوي 26:

سبتمبر2013م ،ص)4

كقد استمرت حرب سحب السفراء بيف مصر كتركيا في 2013/8/15ـ بقياـ مصر باستدعاء
سفيرىا في القاىرة ،ككذلؾ فعمت أنقره باستدعاء السفير التركي مف مصر؛ حتى كصؿ الحاؿ إلى طرد
السفير التركي مف مصر  23نكفمبر مف العاـ نفسو( .باكير 8:ديسمبر 2013م)
فقد بدا كاضحان أف أزمة السفراء ىذه لـ تكف كليدة المحظة بيف الجانبيف ،فيذه المرة الثالثة

التي يطرد فييا سفير تركي مف القاىرة ،ففي المرة األكلى كانت في عيد جماؿ عبد الناصر؛ حيث
كاف فؤاد تكغام سفي نار لمجميكرية التركية ،فتـ رفع الحصانة الدبمكماسية عنو؛ ألنو كجو ألفاظنا نابية

لمرئيس المصرم ،كذلؾ حسبما ذكرت صحيفة األىراـ المصرية التي ذكرت بأف مجمس قيادة الثكرة

يطرد السفير التركي مف مصر( .العربية نت :نوفمبر 2013م)

كالمرة الثانية في عاـ  1961ـ حينما باركت تركيا انفصاؿ سكريا عف الجميكرية المتحدة
بل عدائينا مف قبؿ تركيا.
المتمثمة في مصر كسكريا ،فاعتبرت مصر ىذا عم ن

كتفاعمت األكساط الثقافية كالفنية المصرية مع األزمة التركية المصرية ،كاتحاد كتاب

السيناريك العرب ،كنقابة الميف السنيمائية التي عممت عمي حجب مشاىدة الدراما التركية ،كاستجابت
عدد مف القنكات العربية ،كعمى رأسيا شبكة  ،MBCكالمصرية منيا قنكات الحياه ،كالنيار ،كالتمفزيكف
المصرم الرسمي ،كغيرىـ( .جريدة النيار21:أغسطس 2013م)
كفي المقابؿ تفاعمت أكساط سياسية كنخبكية كرجاؿ أعماؿ أ تراؾ ممف ال يركؽ ليـ ما حدث
مر داخمينا مصرينا حيث نجد
إزاء تدخؿ الجميكرية التركية بما جرل في مصر ،كاعتبار ىذا الشأف أ نا
قادة حزب الشعب الجميكرم المعارض تفاعمكا تفاعبلن قكيان مع ىذه األحداث ،كاستثمركىا في مياجمة

سياسات العدالة كالتنمية الخارجية( .سكاي نيوز عربية 23 :أغسطس 2013م)

كيتضح مما سبؽ :أف األبعاد التاريخية ليا آثارىا السمبية عمى استمرار العبلقة أك القطيعة ما
بيف البمديف ،كردكد الفعؿ اآلنية حاضرة في كؿ حيف مما يجعؿ األمر أكثر تعقيدا في تبني لغة إيجابي ة
لمحكار بيف البمديف.
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أوال :مبررات مؤيدي ما جرى في مصر  3يوليو 2013م:
عصفت األحداث السياسية التي جرت في مصر بالمنطقة كاإلقميـ برمتيا؛ حيث بمغت آثار
تداعياتيا عمى الكثير مف دكؿ العالـ ،كبالتحديد تركيا ،فقد ساؽ مؤيدك األحداث عدة مبررات
المتعاضيـ مف المكقؼ التركي تجاه ما جرل في مصر ،فكاف مف مبرراتيـ ما يمي:

 .1حراؾ الثبلثيف مف يكنيك ،كما تبعو مف أحداث الثالث مف يكليك  2013أحبط التحالؼ
األيديكلكجي بيف جماعات اإلسبلـ السياسي في السمطة عمى الضفة الشرقية لمبحر المتكسط
في أنقرة كالقاىرة( .العتيبي21 :يوليو 2013م)
 .2شعكر القيادة التركية بأف تركيا ىي أكبر المتضرريف مما حدث في مصر حيث؛ خسرت أنقرة
حميفان استراتيجيا راىنت عميو بإقامة شرؽ أكسط جديد بقيادة تركية مف خبلؿ العبكر بجسر مف
حركات اإلسبلـ السياسي ،كفي مقدمتيـ جماعة اإلخكاف المسمميف( .ديمي 12 :آب 2013م)

 .3محاكلة تركيا لتدكيؿ ما حدث في ميداني رابعة العدكية كالنيضة ،ككقكؼ القيادة المصرية
الرم العاـ العالمي أنو شأف مصرم داخمي ،كال
تجاه ىذا األمر بكؿ قكة كحزـ ،كاظياره أماـ أ
يجكز ألم دكلة أك منظمة كانت التدخؿ في الشؤكف المصرية الداخمية.

 .4تدخؿ أردكغاف بشكؿ مباشر محرضنا مرسي عمى عدـ قبكؿ التسكية السياسية التي كانت كؿ
مف قطر كاألردف رائدتاىا بإخراج الحالة المصرية مف كاقعيا المتعثر بيف مؤسستي الرئاسة

كالجيش المصرم( .ديمي 12 :آب 2013م)
كيمكف القكؿ إ ف مكقؼ الكاليات المتحدة السمبي مف أحداث تقسيـ  31مايك عاـ 2013ـ فيو

ارتباؾ المكقؼ األمريكي مف سقكط حكـ اإلخكاف المسمميف في مصر ،كتضعضع حركة النيضة في
حكـ تكنس ،كعممية استبداؿ القيادة في دكلة قطر أف يتـ إدراجو في ىذا السياؽ( .رصاص17 :
نوفمبر 2013م)

ثانيا :اآلثار االقتصادية لما بعد  30يونيو :2013
تأثرت العبلقات االقتصادية بيف مصر كتركيا بتكترات السياسة ،فحينما عبرت تركيا بشكؿ

صريح ككاضح عف مكقفيا مف األحداث التي حدثت في مصر كانت ردة الفعؿ المصرية حاضرة في
مكانيا متمثمة في اتحاد الصناعات المصرية كرجاؿ األعماؿ برفضيا المطمؽ لممكقؼ التركي،
كالمطالبة بكقؼ اتفاؽ التجارة الحرة المبرـ بيف البمديف في عاـ 2005ـ ،كالذم تـ تنفيذه عاـ 2007ـ.

(الصاوي 28 :تموز2013م)

كما شف التمفاز المصرم حممة لمقاطعة المسمسبلت التركية( .الزواوي 26 :سبتمبر2013م)
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كقد اختفت مف كسائؿ اإلعبلـ المصرية مظاىر اإلعجاب بالتجربة التنمكية في تركيا،
كامكانية تطبيقيا في الببلد ،كفي ظؿ ىذه األجكاء المشحكنة ال يمكف تنامي عبلقات اقتصادية متينة
بيف البمديف ،كفي المقابؿ ال يمكف أف يسرم قرار سياسي مفاجئ ييدـ منظكمة اقتصادية متشابكة
بينيما( .الصاوي 20:تموز 2013م)
كيتضح مما سبؽ :أنو ليس ىناؾ إجماع مصرم عمى القطيعة مع تركيا ،كأف العبلقات

االقتصادية بيف البمديف قدر كبير منيا يعتمد عمى القطاع الخاص الذم ال ترتيف أمكره بق اررات
سياسية تؤثر عمى قطاع االقتصاد؛ نظ نار لمتعامبلت البنكية مف إيداع كاقتراض ،كىذا األمر ال يمكف

أف تتحممو مؤسسة مجتمعية أك قطاع خاص دكف أ ف يساىـ في التكمفة جيات كبرل.

كأكدت أيضنا صحيفة ديمي( :)2013أف تركيا خسرت الكثير مف عائداتيا االقتصادية كما

خسرت تكاصميا البرم مع العالـ العربي مف خبلؿ القطيعة مع سكريا ،كقد تخسر الطريؽ البحرم

كثير مف المتضرريف مف ىذا االتفاؽ رجاالت األعماؿ المقربة مف حزب العدالة
بخسارتيا مصر ،كأف نا
كالتنمية الحاكـ( .ديمي 12 :اغسطس 2013م).
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املبخح الجاىٕ
مطتكبل العالقات الرتكٔ٘ املصسٓ٘ بني التباعد ّالتكازب
تعد تركيا كاجية مف كاجيات مصر لمغرب األكركبي كدكؿ البمقاف ،أما مصر فتعد مفتاح
تركيا لمعالـ العربي ،كدكؿ إفريقيا؛ لذا فإف استمرار القطيعة بيف البمديف ال معنى لو ،كال مبرر في ظؿ
األحداث كالتطكرات التي تحدث في المنطقة كاإلقميـ مف اتساع المصالح المشتركة كمقاكمة كؿ منيما

ما يعرفو بالتطرؼ الفكرم المتمثؿ في تنظيـ الدكل ة اإلسبلمية ،كتيديده ألمف كسبلمة البمديف،
كالضربات الدكلية التي مف المفترض أ ف يككف لتركيا كمصر نصيب في ىذا المضمار في ضرب
مكاقع التنظيـ في سكريا كالعراؽ ،كذلؾ مقاكمة التمدد الحكثي في اليمف ،كاشتراؾ كؿ منيما في

التحالؼ العشرم بقيادة المممكة العربية السعكدية المعركؼ عسكريا (بعاصفة الحزـ) ،كفي ىذه األثناء
تركز المممكة العربية السعكدية عمى إعادة التكازنات لممسمميف السنة في المنطقة لما يتيدد المنطقة مف
التيديدات سالفة الذكر ،كايجاد مخارج ليذه التيديدات بالتركيز عمى نقاط االلتقاء بيف الثالكث اإلقميمي
(السعكدم التركي المصرم) ،لما تمثمو ىذه الدكؿ مف أىمية إستراتيجية في المنطقة تجعؿ ممف يكد
التفكير في التربص بأمنيا أف يحسب حساب أف المنطقة لـ تعد كسابؽ عيدىا مشتتة كمتشظية

األركاف.

أوالا :الشروط المصرية لمصمح مع تركيا:

إف تسميـ قيادات اإلخكاف المسمميف المتكاجديف عمى األراضي التركية لمسمطات الحاكمة في

مصر ،كاعتراؼ بأف ما جرل في  30يكنيك 2013ـ بأنو استمرار ثكرة يناير ،كأف يكؼ الرئيس التركي
أردكغاف عف مياجمة السمطات المصرية الحاكمة في كؿ محفؿ دكلي ،كأف يعترؼ بالكضع الراىف في
مصر(الحاج  15 :يناير 2015ـ،ص.)1

ثانيا :شروط تركيا لممصالحة مع مصر:
قاؿ الرئيس التركي رجب طيب أردكغاف" :إنو يجب اإلفراج عف الرئيس المصرم المعزكؿ

محمد مرسي ،كالغاء أحكاـ باإلعداـ عمى مؤيديو قبؿ أف يعيد النظر في تحسيف العبلقات مع الحككمة
المصرية"( .ىيئة اإلذاعة البريطانية :أبريل 2015م)
كيرل الباحث :أنو يمكف أف يستدؿ مف كبلـ أردكغاف أف العبلقات التركية المصرية بعيدة

البعد عف التحسف ،كأف عكدة العبلقات الدبمكماسية بيف الجانبيف بحاجة لكقت أطكؿ مما ىي عميو
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اآلف ،أك تخرج إشارات كاضحة مف الجانبيف تعبر عف تقبؿ كؿ منيما لمكضع الراىف أك تحسف جديد
في ىذه العبلقات ،رغـ التكينات األخيرة التي تحدث أنو يمكف أف يحدث اختراؽ إيجابي في تحسيف
العبلقة بيف البمديف.

ثالثا :عوامل تؤثر في العالقات التركية المصرية:
لقد تبمكرت الكثير مف العكامؿ السمبية في العبلقات التركية المصرية التي مف شأنيا أف ال
تيدأ بيف الجانبيف كبخاصة أف مصر تتجشـ ذرعا مف طمبات تركيا في إنفاذ المصالحة بيف الجانبيف،
كمف ىذه العكامؿ:
أ -عوامل سياسية:
 .1كجكد كؿ مف الرئيس التركي رجب طيب أردكغاف كنظيره المصرم عبد الفتاح السيسي عمى
ىرـ السمطة في البمديف( .المصري اليوم 28 :ديسمبر 2014م)
 .2التنافس اإلقميمي المحتدـ بين يما عمى النفكذ في المنطقة كالصراع عمى قيادة المسمميف السنة

(تحسف العبلقات المصرية التركية مستبعد في الكقت الراىف ،كتحذيرات مف التنافس بيف
الطرفيف عمى أكضاع المنطقة( .معيد واشنطن 11 :مارس2015م)

 .3القاعدة الجماىيرية الكبيرة التي يتمتع بيا الحزب الحاكـ في تركيا ،كخشيتو تمف خمخؿ ىذه
القاعدة ،كبخاصة أف تركيا مقبمة عمى انتخابات برلمانية( .الحاج2015 :م ،ص)3
ب -عوامل أمنية:
 .1أف الرئيس المصرم حمؿ ممفات كبيرة في أثناء زيارتو لمسعكدية في  28فبراير 2015ـ،
كذلؾ بشكؿ متزامف مع زيارة الرئيس التركي لمعربية السعكدية ،الذم جعؿ مف الطبيعي أف
تككف نكعنا مف االنفراج في العبلقات الدبمكماسية التركية المصرية؛ لكف ما بيف يدم الرئيس
المصرم حمؿ عكس ىذا التكجيات ،فالسمطات المصرية تتيـ تركيا كقطر بدعـ اإلرىاب في

ليبيا ،كتيدد استقرار األراضي المصرية؛ إضافة إلنشاء قكة عربية مشتركة تككف خارجيا كؿ

مف قطر الحميؼ الرئيس لتركيا( .لطفي :بوابة 28 ،فبراير2015م).
 .2تكرار ترديد المسؤكليف المصرييف أف قنكات إعبلمية ناطقة بالمغة العربية تعمؿ عمى األراضي
التركية تعمؿ لصالح تأجيج العنؼ داخؿ مصر ،كتدعـ اإلرىاب ،كبذلؾ عبرت تركيا عف

انزعاجيا الشديد إزاء التصريحات المصرية حكؿ ىذا الخصكص ،فاستدعت القائـ بأعماؿ
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السفير المصرم بأنقرة ،كأبمغتو رسالة شديدة الميجة حكؿ ىذا األمر ،كذلؾ في  13فبراير لعاـ
2015ـ( .المركز الفمسطيني لإلعالم 15:فبراير 2015م)
ج -عوامل اقتصادية:
 .1تكقيع مصر كقبرص كاليكناف اتفاقيات لمتعاكف كالتنقيب عف الغاز في عرض البحر المتكسط،
كىذا األمر يزعج تركيا ،باستغناء مصر عنيا ،كاالتجاه لغريمييا التقميدييف اليكناف كقبرص.

(المصري اليوم 14 :نوفمبر 2014م)

 .2إقداـ عمى إلغاء اتفاقية "الركرك التجارية" بينيا كبيف تركيا ،كذلؾ في مارس 2015ـ؛ مكضحة
أف تداعياتيا السمبية أكثر مف أثارىا اإليجابية عمى االقتصاد المصرم؛ حيث عائدات مصر
مف االتفاقية ما يزيد عمى  13مميار دكالر( .الحياة بريس 13 :أبريل 2015م)
كتشير بعض التحميبلت أنو :تـ بمكجب االتفاقية نقؿ البضائع التركية مف ميناءم ميرسف

كاإلسكندركنة التركييف إلى ميناءم دمياط كبكرسعيد في مصر عمى البحر المتكسط دكف الدخكؿ إلى
قناة السكيس؛ لتخفيض النفقات ،كيتـ نقؿ البضائع بأسطكؿ شاحنات برية عبر الطرؽ المصرية إلى
ميناء األدبية جنكب قناة السكيس عمى البحر األحمر؛ ليتـ نقميا مرة أخرل عمى متف سفف تركية إلى

دكؿ الخميج العربي( .عوض اهلل2014 :م)
د -عوامل قانونية:

 .1ترصد كؿ مف مصر كتركيا سجؿ كؿ منيما في مجاؿ حقكؽ اإلنساف ،فكؿ منيما يثير النقد
البلذع تجاه اآلخر ،فتركيا تحتج عمى سجؿ حقكؽ اإل نساف المصرم بشأف معارضي نظاـ
الرئي س المصرم عبد الفتاح السيسي ،كاصدارات حكـ اإلعداـ بحؽ العشرات منيـ ،كالزج في

السجكف المصرية بما يزيد عف عشريف ألؼ معتقؿ ،في المقابؿ تحتج مصر عمى تركيا

بقمعيا المظاىرات السممية في المياديف التركية ،كقمع الحريات الممنكحة لؤلقمية الكردية داخؿ
الجميكرية التركية ،كالتعامؿ األمني العنيؼ مف قبؿ السمطات األمنية التركية تجاه ىذه

االحتجاجات ،كيعتبر كؿ مف مصر كتركيا ىذه شؤكف داخمية ال يجكز ألم كاف التدخؿ فييا.
(القاضي 15 :فبراير 2015م)

 .2اشتراط تركيا إنياء انتياكات حقكؽ اإلنساف التي تمارسيا السمطات المصرية ضد معارضييا،
كا حداث مصالحة مصرية داخمية بيا تستطيع تركيا إقناع معارضي الكضع الراىف في مصر،
كعمى رأسيـ جماعة اإلخكاف المسمميف ،كبذلؾ يمرر مشركع المصالحة التركية المصرية.

(بوابة الحرية والعدالة 24 :ديسمبر 2014م)
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 .3اشتراط القاىرة كقؼ نشاط جماعة اإلخكاف المسمميف عمى األراضي التركية ،كعدـ التفات
تركيا ليذا الطرح( .بارشارد 28 :ديسمبر 2014م)
عوامل أخرى:
 .1تخمخؿ الكضع المحمي كاإل قميمي لتركيا بعد سقكط حكـ اإلخكاف المسمميف ،فبات الداخؿ
يعارض تكجيات الحككمة التركية بمكقفيا تجاه الجيش المصرم ،كمثؿ ىذا التكجو حزب

الشعب الجميكرم ،كخارجينا خرجت تركيا كأكبر الخاسريف مف مرحمة ما بعد الربيع العربي،
فانحسر نفكذىا عمى المعارضة السكرية ،كتقمص نفكذ اإلسبلـ السياسي في المنطقة( .عبد

القادري 8 :فبراير 2014م)
 .2احتجاجات حديقة جازم بإسطنبكؿ التي انطمقت في في بدايات يكليك 2013ـ ،كما تبعيا مف
أحداث ،كقناعة القيادة التركية أ ف ما حدث في مصر ليس شأننا داخمينا مصرينا كانما مؤامرة

تستيدؼ تركيا أيضا.

 .3اعتقاد زعيمي تركيا الرئيس رجب طيب أردكغاف ،كرئيس كزرائو أحمد داككد أكغمكا أف
األنظمة االستبدادية في العالـ العربي منتج غربي ترفض الخيار الديمقراطي لشعكبيا ،كعادة
ما يككف الخيار المرفكض ىذا إسبلميا كما حدث في التجربتيف الجزائرية في تسعينيات القرف
الماضي ،كالتجربة الفمسطينية عاـ ( .2006بارشارد 28 :ديسمبر 2014م)

رابعا :سناريوىات عودة العالقات التركية المصرية:
بكفاة الممؾ السعكدم عبد ا﵀ بف عبدالعزيز ،كمجيء الممؾ سميماف أخذت العبلقة التركية
السعكدية تتخذ مصادر ايجابية ،كىذا بدكره جعؿ الكثير مف التكينات تقكؿ إ ف الجميد بدأ يذكب بيف

تركيا كمصر ،كدؿ عمى ذلؾ تصريحات مسئكلي البمديف حكؿ تأثرىما السمبي بالقطيعة بينيما ،كنتج
عنو الزيارات المتبادلة بيف المسئكليف األتراؾ كالسعكدييف عمى مختمؼ الصعد الدبمكماسية ،كتعزز
ىذا االنفراج في العبلقات التركية السعكدية ،كالتحالؼ العشرم لمحاربة النفكذ اإليراني في اليمف
المعركؼ بعاصفة الحزـ ،كقياـ الرئيس التركي بنقؿ رسائؿ مف العرب إلى إيراف كبالعكس ،كتعبير

الرئاسة التركية أف تمدد إيراف في العراؽ كسكريا كاليمف يزعج تركيا كالسعكدية كدكؿ الخميج( .ىيئة
اإلذاعة البريطانية :أبريل 2015م)
كمف المبلحظ أف تركيا كدكؿ الخميج ،كفي مقدمتيا السعكدية تتفقاف في ممفات إقميمية كثيرة،
كتختمفاف في شؤكف بسيطة ،كمف بينيا الممؼ المصرم ،كأف مصر في ىذه األياـ غير معنية :بالصمح
مع تركيا ،كبرغـ المساعي الخميجية لمكفاؽ مع تركيا فإف تركيا كالخميج يتفقاف في الكثير مف الممفات
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اإلقميمية ،كيختمفاف في الممؼ المصرم ،كمف بيف السناريكىات المحتمؿ تكقعيا إلعادة العبلقات
الدبمكماسية التركية المصرية ما يمي:
أ -آليات سياسية:
 .1تحسف العبلقات التركية الخميجية قد يساىـ إسيامان كبي انر في استعادة العبلقات التركية المصرية،
كلك بشكؿ متدرج؛ نظ نار لتأثير الخميج القكم عمى الطرفيف.

 .2الزيارات المتبادلة بيف المسؤكليف األتراؾ كالسعكدييف؛ لمتنسيؽ فيما بينيما حكؿ مجريات الممفات
في المنطقة ،كبخاصة نقاط الخبلؼ ،كىك الممؼ المصرم ،كنقاط االتفاؽ ،كىك الممؼ السكرم

قد يؤتي بثماره تنازالت مشتركة مف قبؿ الجانبيف ،كالختراؽ قد يذيب الجميد في العبلقات التركية

المصرية( .سمير24 :يناير 2015م)
 .3إصبلح ذات البيف التركي المصرم البد أف يككف لمخميج مكطئ قدـ فيو ،كبخاصة قطر لما
تتمتع بو مف عبلقات كثيقة بالرئاسة التركية كالتصريحات التي خرج بيا أمير قطر تميـ بف حمد

بعد زيارتو لمجميكرية التركية ديسمبر 2014ـ ،كالتي جاءت في صالح تمطيؼ األجكاء بيف
مصر كتركيا كاشفة النقاب عف مساعي تركية تقكدىا ك ازرة الخارجية التركية لتقارب كجيات
النظر ،لكف الرئاسة التركية تغرد في سرب معاكس يعكر مف إتماـ المصالحة المنتظرة بيف
الجانبيف( .عبد الحفيظ 31 :ديسمبر 2014م)

 .4قمؽ إ سرائيمي مف المصالحة السعكدية التركية يعزز مف المصالحة مع مصر؛ خاصة
االتصاالت المكثفة بيف المسؤكليف السعكدييف كاألتراؾ قبؿ كبعد زيارة أردكغاف لمعربية
السعكدية؛ مما يككف لمصر نصيب كبير مف المباحثات السعكدية التركية ،كالتي مف شأنيا
تخفؼ مف التكترات السياسية التركية المصرية تمييدا لعقد مصالحة شاممة( .ىبرائيل 9 :أبريل
2015م)
 .5في األزمة التركية المصرية ،تركيا ىي صاحبة الفعؿ ،كمصر صاحبة ردة الفعؿ ،كمف الممكف
أف يحقؽ الجانب التركي "أردكغاف " إنجا از عمى الجانب السياسي بدخكلو كسيطنا بيف القكل
المناىضة لؤلحداث كالسمطة الحالية في مصر ،كيسيـ في تركيض المشيد المصرم باإلفراج

عف المعتقميف مف جماعة اإلخكاف المسمميف كحمفائيا في المقابؿ تسرم العبلقات بيف الجانبيف

منحى إيجابيا.
ب -آليات أمنية:

 .1تقميص نفكذ إيراف اإلقميمي ،ككقؼ تمددىا مف خبلؿ مساعي المممكة العربية السعكدية لتحجيـ
نفكذ إيراف اإلقميمي ،كذلؾ بإنجاح المصالحة المصرية القطرية ،كتحسف العبلقات السعكدية
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بل ضاغطنا عمى مصر لتككف جزءنا ال يتج أز مف ىذه المنظكمة
التركية؛ مما يككف عام ن
اإلقميمية السنية ضد إيراف الشيعية( .السيد 10 :مارس 2015م)

كبذلؾ فإف السعكدية تعمؿ عمى تشابكات مختمفة بفتح حكار معمف مع جماعة اإلخكاف
المسمميف الذم لـ يعد كجكدىا في الخميج ييدد أمنيا؛ ألف اإلخكاف ضربت في عمكدىا الفقرم بمصر،
صحيح أف الدكر ميـ في التحالؼ السعكدم التركي المصرم لما لو مف أىمية مف خنؽ التمدد

اإلي ارني في البحر األحمر كتركيا ليا دكر ميـ في المنطقة ينيؾ إيراف ،كيشغميا عف قضايا إستراتيجية
ميمة ،كبذلؾ تضمف الرياض صمحنا بيف أنقرة كالقاىرة ،أك عمى األقؿ التقميؿ مف حدة التنافر بينيما.

(السيناوي 28:فبراير 2015م)

 .2ذكباف الجميد بيف تركيا كالكليات المتحدة األمريكية؛ خاصة بعد المكالمة الياتفية بيف الرئيس
التركي رجب طيب أردكغاف كنظيره األمريكي براؾ أكباما  27آذار 2015ـ ،كاتفاقيما عمى
حرب تنظيـ الدكلة اإلسبلمية كغيرىما مف القضايا كمساعي الكساطة التي تقكدىا أطراؼ
خميجية بمباركة أمريكية بيف الحككمتيف التركية كالمصرية( .درويش 12 :أبريل 2015م)
كصكؿ قناعة معينة لدل األتراؾ أف الكاليات المتحدة استنفذت كؿ ما تحتاجو مف جماعات

اإلسبلـ السياسي ،كاألدؿ عمى ذلؾ ما قامت بو مف مساعي كساطة بيف الجيش المصرم كمؤسسة
الرئاسة المصرية قبؿ أف يستحكذ كزير الدفاع المصرم عبد الفتاح السيسي عمى السمطة مف الرئيس
محمد مرسي( .ديمي 12 :آب 2013م)
ج -أليت اقتصادية:
 .1محاكلة االقتصاد التركي تفادم الخسارة االقتصادية كما خسر في الببلد التي شيدت ثكرات
كثكرات مضادة ،الذم مف شأنو أف يسيـ في تردم حركة التجارة بسبب القطيعة مع مصر كما
حدث في المسألتيف السكرية كالميبية ،كفي المقابؿ يجب التعجيؿ بعجمة االقتصاد المصرم مف
الجيات المانحة ،كبخاصة دكؿ الخميج؛ لتفادم اإلنييار االقتصادم ،كاثبات الحككمة

المصرية أنيا قادرة عمى مكاجية األزمات االقتصادية الخانقة لمببلد؛ مما يسيـ في استعادة
مصر مكانتيا ،كدكرىا في المنطقة؛ مما يجعؿ الفرصة متاحة أ ماـ تركيا لعقد شركات
اقتصادية مف شأنيا تدر بنفع عمى منطقة الشرؽ األكسط.
 .2ضغط رجاؿ األعماؿ مف و
كؿ مف البمديف الستعادة العبلقات لما عاناه القطاع التجارم
الصناعي مف آثار ىذه القطيعة( .شراب 12 :ديسمبر 2013م،ص)5
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د -سيناريوىات أخرى:
 .1ضغط األكساط الثقافية ،كالسياحية ،كرجاؿ الديف بيف الجانبيف عمى صناع القرار في البمديف
لعكدة العبلقات لما تمثمو مف إثراء كانعاش لمحركة الثقافية كالتعميمية بيف الجميكريتيف.
 .2تخمي تركيا كمصر عف النظرات الضيقة ،كالنظر لمعبلقات البينية مف منظكر إستراتيجي يخدـ
العالـ اإلسبلمي لما يتمتع بو كؿ منيما؛ إضافة لمعربية السعكدية مف ثقؿ إستراتيجي في
المنطقة لمكاجية المد الطائفي ،كعمى كؿ منيما التعالي عف صغائر األمكر كااللتفات إلى

المصالح المشتركة مصالح دكؿ ال تكتبلت( .الجاسر 3 :مارس 2015م)
يبلحظ مما سبؽ :أف ىناؾ سناريكىات عدة يمكف مف خبلليا إيجاد مناخ يتعاطى بإيجابية لمد
الجسكر بيف تركيا كمصر؛ ألف استمرار القطيعة التركية المصرية ال يخدـ مصالحيما ،كأم
السناريكىات كاف لو سبؽ النجاح في تكحيد الصؼ التركي المصرم ،فيذا يعزز النجاحات التي خطط

ليا مف قبؿ سياسيك البمديف ألحداث نيضة شاممة في العالميف العربي كاإلسبلمي ،كيجعميما قكة
سياسية كاقتصادية كبرل ال يستياف بيما ،كمف الممكف أف يتحقؽ مف خبلليما حمـ نجـ الديف أربكاف
حينما كاف يفكر في يكـ مف األياـ بمجمكعة الثماني اإلسبلمية الكبار.

لقد عصفت األحداث التي حدثت في مصر بعد  30يكنيك 2013ـ بالعبلقات التركية المصرية،
كجعمتيا في أسكء حاالتيا نظ نار لعدـ تخمي تركيا عف مبادئيا التي رسمت مف خبلؿ سياساتيا التي

خطتيا منذ كصكؿ حزب العدالة كالتنمية ،كعدـ التخمي عف سياساتيا ،كالتضحية بعبلقاتيا مع مصر،

كأخذت سياسة طرد السفراء كاالتيامات المتبادلة ككقؼ العبلقات في كافة مناحييا.
أف العبلقات المصرية أصبحت في أكج تشنجيا بعد استحكاذ الجيش عمى السمطة في مصر،
كىناؾ عدة محددات عممت عمى تأجيج العبلقات ما بيف البمديف ،كىناؾ محددات كمأالت تجعؿ ىذه

العبلقة متباعدة أك متقاربة ،كعمى أم حاؿ فإف العبلقات الدبمكماسية متغيرة بيف الدكؿ ،كالبد أف يككف
ىناؾ اختراؽ لتحمحؿ األمكر في ما بيف تركيا كمصر.
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الخاتمة ،وأىم نتائج الدراسة:
في الختاـ أحمد ا﵀ رب العالميف الذم أتـ عمى إنياء ىذه الدراسة ،كأذكر نفسي بقكلو
ى
تعالى}:فمن نان يسجو لكاء زبى فميعمن عمالّ ظاحلاّ وال يصسك بعبادة زبى أحدا{.
كأضع بيف يدم القارئ جيدان متكاضعنا ،كما ىذا الجيد إال مقؿ ،كلكف عذرنا أننا بذلنا قصارل

جيدنا ،فإف أصبنا فيك مف ا﵀ ،كاف أخطأنا فيك مني كمف الشيطاف.
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أو ًال :النتائج:

يخمص الباحث في نياية األمر  ،أف تركيا كمصر دكلتاف محكريتاف في منطقة الشرؽ األكسط

ال يمكف تجاكزىما بأم شكؿ مف األشكاؿ ،فيما دكلتاف مركزيتاف كمحكريتاف ،فاألكلى دكلة أكركا

آسيكية ،كالثانية أفرك آسيكية ،فاألكلى ترتبط بأفريقيا عف طريؽ البحر المتكسط ،كالثانية ترتبط بأكركبا
عف طريؽ البحر ذاتو ،فيما ذات ثقؿ إستراتيجي ،كديمغرافي ،كجغرافي ،كتاريخي بيف دكؿ المنطقة؛
كتربطيما قكاسـ مشتركة ،فيما دكلتاف ذات صبغة مؤثرة في منظمة التعاكف اإلسبلمي ،عبلقاتيما
متميزة مع الكثير مف دكؿ العالـ ،كبخاصة الكاليات المتحدة األمريكية ،كاالتحاد األكركبي ،كاألفريقي،

كاسرائيؿ ،فإف فالعبلقة التركية المصرية كانت ذات تقارب حذر ،فيما قبؿ ثكرات الربيع العربي،
كتعمقت بشكؿ كبير بعد اإلطاحة بالرئيس المصرم األسبؽ حسني مبارؾ ،ككصكؿ كؿ مف المجمس
العسكرم ،ثـ اإلخكاف المسمميف إلى سدة الحكـ  ،ثـ انقطعت بعد استحكاذ الجيش عمى مقاليد السمطة
في مصر صيؼ 2013ـ ،كعميو يجب عمى تركيا كمصر أف تراجعا سياستيما ،كتعياف مدل أىمية
العبلقة بينيما ،كأف يتعاليا عمى الخبلفات السياسية كينظركا لممنطقة مف عيكف تجعؿ المنطقة مف
المناطؽ الرائدة في العالـ مف كافة النكاحي ،كخاصة االقتصادية؛ لما تتميز بو منطقة الشرؽ األكسط

مف ثركات طبيعية ىائمة.

كيرل البا حث مما سبؽ إيراده أف العبلقات التركية المصرية أكبر مف أم خبلؼ مف شأنو
التأثير عمى دكرىما في الساحتيف اإلقميمية كالدكلية لما تتمتع بو كؿ منيما مف ثقؿ إستراتيجي كازف في
منطقة الشرؽ األكسط لما تتمتع بو المنطقة مف مزايا ال مثيؿ ليا في أم منطقة في العالـ مثؿ المكقع
الجيك سياسي ،الثركات الطبيعية ،الطاقات البشرية ،مما يؤىؿ كبل البمديف أف تتعاليا عف نظرات ضيقة
كتمكنيما مف قيادة المنطقة الف تككف مف المناطؽ الرائدة في العالـ ،مما يجعؿ األتراؾ كالعرب

كبخاصة المصرييف بحاجة ماسة لبعضيما البعض ،مع كجكد الكثير مف الممفات اإلقميمية كالدكلية
التي تجسد حاجات الطرفيف لبعضيما البعض ،كمكقؼ كؿ منيما مف إسرائيؿ كالنفكذ اإليراني في
المنطقة كىيمنة الكاليات المتحدة عمييأ ،كضركرة اف تككف العبلقات التركية العربية عبلقات متكازنة

مف غير اف يقكـ أحدىما بتأثيرات سمبية معينة عمى اآلخر كأنو كمما ابتعد الطرفيف عف بعضيما
أصبحت المنطقة العربية مستباحة مف قبؿ قكل أخرل غريبة عنيا.

 .1إف المحددات الداخمية كاإل قميمية كالدكلية لكؿ مف تركيا كمصر لعبت دكر كبي ار في مسار
العبلقات البينية بيف البمديف مف ناحية الدؼء ،أك البركد أك قطع العبلقات.
 .2الكاقعية التي تحمى بيا حزب العدالة كالتنمية بخركجو مف قمقـ األحزاب اإلسبلمية المتأثرة
بالنيج األربكاني االمر الذم أثار عميو سخط األحزاب اإلسبلمية مف جية ،كالمؤسسة

العسكرية العممانية مف جية ثانية ،كتكيفو كتخطيو العقبات التي كاجيتو.
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 .3يعد منح مكقع تركيا كمصر القدرة ،الكبيرة عمى المناكرة كاالتصاؿ السياسييف كاالقتصادييف؛
ككف تركيا بيا مضيؽ البسفكر ،كمصر بيا قناة السكيس ،كىما مف الممرات الحيكية اقتصاديان،

كسياسينا ،كعسكرينا.

 .4اتجاه تركيا إلى منطقة الشرؽ األكسط جعؿ العرب كالمسمميف يقفكف خمؼ تركيا في سعييا
الحثيث لبلنضماـ إلى االت حاد األكركبي ،كفي المقابؿ كقفت تركيا مع العرب في قضاياىـ
الحساسة كالصراع العربي كاإلسرائيمي عمى مساريو الفمسطيني كالسكرم ،كاإلسياـ في حؿ
مشاكؿ العراؽ ،كتيدئة النزاعات المبنانية المبنانية ،كالكقكؼ مع مصر في الحركب التي شنت

عمى غزة مع األخذ في عيف االعتبار ا لمنافع السياسية كاالقتصادية لمترابط التركي العربي مف
خبلؿ مجالس التعاكف اإلستراتيجي بيف تركيا كالعديد مف الدكؿ العربية ،كالتي مف بينيا
مصر.

 .5استثمار تركيا لمضعؼ العربي ،كغياب الثقؿ اإلستراتيجي الذم كانت محكره مصر ،كانكفاء
مصر عمى أمكرىا الداخمية جعؿ الفرصة سانحة لمسياسة التركية أف تصؿ إلى المنطقة بكؿ
أريحية دكف أم عقبات تعترض طريقيا ،كبرغـ ذلؾ فإف التجربة التركية المصرية تعد تجربة
كاعدة في تحسف العبلقات ،كذلؾ مف  2002ـ حتى 2013ـ ،كيؼ ال ،كلكؿ منيما ثقمو
اإلستراتيجي في المنطقة كالعالـ ،مما يجعؿ األمر بو تككف منطقة الشرؽ األكسط مف مناطؽ

ثقؿ القرار السياسي.
 .6انسجاـ السياسة التركية في حقبة اإلخكاف المسمميف كاد يسيـ في تغير المعادالت السياسية
في المنطقة ،كبخاصة مع إسرائيؿ ،لكال اإلرباؾ الداخمي المصرم ،كتماىي السياسة المصرية

مع نظيرتيا التركية ،مف غير كضكح في الرؤية السياسية لدل مصر.
 .7استطاعت تركيا إيجاد بدائؿ كفضاءات تغنييا نسبيا عف األنظمة الداعمة لخارطة طريؽ
المستقبؿ في مصر أك تسعى لمفصؿ في عبلقاتيا االقتصادية مع ىذه الدكؿ ،كدعـ الدكؿ

لمصر في كضعيا الراىف في عممية معقدة جدا.
 استمرار صعكد أسيـ حزب العدالة كالتنمية في تركيا.
 تزايد تدىكر األكضاع الداخمية في مصر ،كمف مظاىرىا ضمكر األحزاب السياسية كعقميا،
كغياب مؤسسات الدكلة المستقمة التي يمكف أف تككف شريكة في القرار أك مراقبة لو ،كتغكؿ

السمطة ،كىيمنة المؤسسة األمنية كاطبلؽ يدىا بالقانكف كبغيره ،إضافة لتفاقـ األزمة
االقتصادية.

 .8ابتعاد تركيا عف مصر في بعد حقبة اإلخكاف المسمميف جعؿ المشيد السياسي التركي العربي
تصادمينا ،كعزز مف الفتنة ما بيف الجانبيف ،كقصكر نظر عند الجانبيف بااللتفات إلى صغائر
األمكر ،كعدـ االلتفات لممصالح التي مف شأنيا تذلؿ ما حدث مف إقصاء اإلخكاف المسمميف
83

عف المشيد السياسي المصرم الذم بدكره ازعج تركيا التي تعتبر نفسيا مف خبلؿ حزبيا
الحاكـ امتداد لجماعة اإلخكاف المسمميف ،كضركرة تفيـ حكاـ مصر كجية نظر تركيا كاشراؾ
اإلخكاف المسمميف في العممية السياسية ،كاعادة الحريات العامة ،كاطبلؽ المعتقميف السياسييف
حتى تككف أرضية خصبة إلعادة العبلقات المتشنجة.

لكف يرل الباحث اف مف الممكف اف تككف بارقة أمؿ في التقارب التركي المصرم في ىذه

اآلكنة بشكؿ اكبر مما كاف عميو الحاؿ مسبقا كذلؾ مف خبلؿ:
 .1قياـ النظاـ المصرم الجديد بعدة إصبلحات ديمكقراطية ،كذلؾ بعد ضغط البلعبيف
الدكلييف في الساحة اإلقميمية كعمى رأسيـ الكاليات المتحدة كركسيا االتحادية ،لترتيب
أكضاع اإلقميـ الذم مف شأنو أف ال يسمح بخبلؼ تركي مصرم.
 .2تغيرات إقميمية مجاكرة لتركيا كذلؾ في الساحتيف السكرية كالعراقية كالحركة النشطة
اإليرانية في المنطقة مما يفضي بتقارب تركي مصرم.

 .3تعتبر مصر سكؽ استيبلكية مف الممكف اف تخضع السمطات التركية لضغكطات رجاالت
االقتصاد كتسرع في عكدة العبلقات بيف البمديف.
 .4احتياج السياسة التركية لدكلة ذات ثقؿ ككزف عربي لمضغط عمى سكريا كالعراؽ مف أجؿ
الحد مف التكترات عمى ارضييما التي تمقي بظبلليا السمبية عمى تركيا.

 .5تعاظـ خسارة الطرفيف مف استمرار األكضاع الحالية إلى حد كبير؛ كىذا غير مرجح مف
الناحية التركية لعدـ كجكد جكار جغرافي كاالستغناء االقتصادم التركي.

 .6انييار األحداث األخيرة كعكدة الحياة لثكرة  25يناير/كانكف الثاني 2011؛ كىك خيار
تكقعو عدد مف الكتٌاب كالباح ثيف ،مف أبرزىـ الباحث في مركز كارنيجي :يزيد صايغ؛ في
ظؿ حالة استقطاب سياسي حاد ككساد اقتصادم كبير.

 .7تمكيف عكدة التقارب التركي الخميجي كخاصة مع السعكدية مف خبلؿ مجمس التعاكف
اإلستراتيجي لكقؼ المد كالنفكذ اإليراني في المنطقة العربية.
ثانياً :التوصيات:

 .1إف تعثر تركيا في الحصكؿ عمى عضكية االتحاد األكركبي يدفع تركيا إلى الكلكج إلى
عمقيا اإلستراتيجي في منطقة الشرؽ األكسط األمر الذم يجب عمى أف يستثمركه لمد
جسكر الثقة ما بيف الجانبيف لما تمثمو الجميكرية التركية مف أىمية جيك إستراتيجية ،كجيك
بيكلكتكية.
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 .2إف سياسة ترك يا الجديدة المتطمعة لدكر ريادم كفاعؿ في منطقة الشرؽ األكسط

لمتقارب

مع الجكار العربي كاإلسبلمي كذلؾ بدافع مف خبلؿ سياسة العمؽ اإلستراتيجي التي رسميا
أحمد داككد أكغمك بيدؼ تصفير المشاكؿ مع الجكار في المقابؿ عمى الدكؿ العربية
استثمار ىذه الفرصة كتحسيف عبلقاتيا بالجميكرية التركية في كافة المجاالت.

بل لؤلدكار كالمبادرات العربية كليس
 .3يجب أف يككف الدكر التركي في الببلد العربية مكم ن
رديفنا عنيا بؿ يككف معز ناز مف خبلؿ تفاعؿ تركيا النشط في أكثر مف صعيد.

 .4زيادة الدعـ العربي لتركيا في كافة المحافؿ الدكلية كاإلقميمية ،مما يجعؿ تركيا ترد الجميؿ
لمعرب في دعـ القضايا العربية ،كعمى أرسيا القضية الفمسطينية.

 .5العمؿ عمى تطكير العبلقات التركية العربية كبخاصة المصرية مف كافة النكاحي نظ نار
ألىمية كؿ مف تركيا كمصر الجغرافية كالسياسية في الحركة كاالتصاؿ العالمي.

 .6العمؿ عمى تكثيؼ كان شاء مراكز االبحاث كالدراسات التركية في العالـ العربي كبخاصة
مصر ،كفي المقابؿ إنشاء مراكز أبحاث دراسات عربية في تركيا.
 .7ضركرة فتح قنكات اتصاؿ لمنتدل تركي عربي تككف كؿ مف إسطنبكؿ كالقاىرة قاعدتو
األساسية لعقد أكاصر التحاكر كالتبلقي الثقافي التركي العربي كتبادؿ المعمكمات كتقريب

كجيات النظر.

 .8عمى القيادة المصرية تفيـ كجية النظر التركية لممجريات التي حدثت في مصر بعد الثالث
مف يكليك 2013ـ نظ نار لمحساسية التركية لما مرت بو مف أحداث مشابية حدثت في ما
قبؿ األلفية الثانية كمازالت تعاني آثارىا الجميكرية التركية إلى يكمنا ىذا.

 .9ضركرة إ عادة العبلقات التركية المصرية إلى أزىا عيكدىا اإليجابية لما كاف لو مف أثر
عمى القضية الفمسطينية كبخاصة في الضغط تجاه انجاح المصالحة الداخمية كالكقكؼ

ال
خمؼ فمسطيف في تطمعاتيا المستقبمية كبخاصة في مؤسسات المجتمع الدكلي ،كصك ن
إلقامة دكلة فمسطيف كعاصمتيا القدس.

 .10يتكجب عمى الفمسطينيي ف تكثيؽ عبلقاتيـ بكؿ مف مصر ،كتركيا عمى الصعد كافة؛ لما
تتمتعاف بو مف ثقؿ سياسي ،كاقتصادم ،كثقافي عمى المستكل اإلقميمي كالدكلي ،كاستثماره
في رأب الصدع الداخمي الفمسطيني.

 .11الضغط عمى االحتبلؿ بفعؿ عبلقاتيـ معو؛ مف أجؿ إعطاء الشعب الفمسطيني حقكقو
المغتصبة ،كالكقكؼ مع القضية الفمسطينية في المحافؿ الدكلية.
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المصادر والمراجع:
أوال :الكتب العربية والمترجمة:
 .1العمي ،سرم الديف( 2014ـ)" :العرب كالفرات بيف تركيا كاسرائيؿ" ،دار اآلفاؽ الجديدة،
بيركت.

 .2المحامي ،محمد فريد بيؾ( 1981ـ)" :تاريخ الدكلة العمية العثمانية" ،ت :إحساف حقي ،ط،1
دار النفائس ،بيركت.
 .3المكصممي ،أحمد (" :)2004مكسكعة الحركات اإلسبلمية في الكطف العربي كايراف كتركيا"،
مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت.

 .4النعيمي ،أحمد نكرم(1992ـ)" :الحركات االسبلمية الحديثة في تركيا ،حاضرىا كمستقبميا"،
دراسة حكؿ الصراع بيف الديف كالدكلة ،دار البشير ،عماف.

 .5النعيمي ،أحمد نكرم( 2012ـ) :النظاـ السياسي في تركيا ،دار زىراف لمنشر كالتكزيع ،عماف.
 .6أبك نحؿ ،أسامة محمد( :)2013الحراؾ العربي المعاصر " دراسة سياسية سيسيكلكجية ،مركز
بحث لمدراسات االستراتيجية كالفمسطينية ،بيركت
 .7أميف ،جبلؿ(2011ـ) :مصر كالمصريكف في عيد مبارؾ ( ،)2011_1981دار الشركؽ
لمنشر ،القاىرة.

 .8أكغمك ،أحمد داككد( 2011ـ)" :العمؽ االستراتيجي مكقع تركيا كدكرىا في الساحة الدكلية"،
ت :محمد جابر ثمجي ،ط ،1الدار العربية لمعمكـ ناشركف.

 .9بالقزيز ،عبد اإللو( :)2012ثكرات كخيبات في التغيير الذم لـ يكتمؿ ،منتدل المعارؼ
لمنشر ،بيركت.
 .10بسمي ،حسني ،كأكزبام(2011ـ)" :رجب طيب أردكغاف قصة زعيـ" ،ط ،1الدار العربية
لمعمكـ لمنشر.

 .11بككانك ،إدريس(" :)2005إسبلميك تركيا ،العثمانيكف الجدد البدايات ،المككنات ،التحكالت"،
مؤسسة الرسالة ،سكريا.
 .12تغياف ،شريؼ(" :)2011الشيخ الرئيس رجب طيب أردكغاف" ،دار الكتاب العربي ،دمشؽ.

 .13جاسـ ،أفراح ناثر(" :)2009اإلسبلـ االجتماعي في تركيا ،فتح ا﵀ نمكذجنا" ،مركز الدراسات
اإلقميمية جامعة المكصؿ ،العراؽ.

 .14جكؿ ،محمد زاىد( :)2013التجربة النيضكية التركية ،مركز نماء لمدراسات كالنشر ،بيركت.
 .15حجي ،طارؽ ( :)1996نظرات في الكاقع المصرم ،ط ،2الدار المصرية المبنانية ،القاىرة.
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 .16خماش ،رنا(" :)2010العبلقات التركية -اإلسرائيمية كتأثيرىا عمى المنطقة العربية" ،مركز
دراسات الشرؽ األكسط ،عماف.
 .17دركيش ،ىدل( 1963ـ)" :العبلقات التركية الييكدية كأثرىا عمى الببلد العربية" ،دار القمـ،
دمشؽ.

 .18دسكقي ،عيسى السيد( 2009ـ)" :تكجيات القكل اإلقميمية في الشرؽ األكسط بعد الحرب
الباردة" ،دار األحمدم لمنشر كالتكزيع ،القاىرة.
 .19رضكاف ،كليد(2006ـ)" :العبل قات العربية التركية" ،شركة المطبكعات لمتكزيع كالنشر،
بيركت.

 .20زكركر ،إريؾ(" :)2013تاريخ تركيا الحديث" ،ت:عبدالمطيؼ الحارس ،ط ،1دار المدار
اإلسبلمي ،بنغازم ،ليبيا.

 .21سبيتاف ،سمير( :)2012تركيا في عيد رجب طيب أردغاف ،الجنادرية لمنشر كالتكزيع،
عماف.
 .22فيركز ،أحمد( 1990ـ)" :صناع تركيا الحديثة" ،ت :سميماف داكد الكاسطي ،حمدم حميد
الدكرم ،بيت الحكـ ،بغداد.

 .23قدرم ،أحمد( 1956ـ)" :مذكراتي عف الثكرة العربية الكبرل" ،مطابع ابف زيدكف ،القاىرة.
 .24مصطفى ،أحمد عبد الرحيـ (" :)1986أصكؿ التاريخ العثماني" ،ط ،2دار الشرؽ القاىرة.
 .25معكض ،جبلؿ عبد ا﵀( 1998ـ)" :صناعة القرار في تركيا كالعبلقات العربية-التركية"،
ط ،1مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت.

 .26نكر الديف ،محمد( 1997ـ)" :تركيا في الزمف المتحكؿ ،قمؽ اليكية كصراع الخيارات" ،دار
رياض الريس لمنشر ،بيركت.

 .27نكر الديف ،محمد(2008ـ) :تركيا الصياغة كالدكر رياض الريس لمنشر ،بيركت.
 .28يكسؼ ،أحمد( 2009ـ)" :الحركة اإلسبلمية في تركيا ،بيف االستيداؼ كالتمكيف" ،معيد بيت
الحكمة ،غزة.
ثانيا :الرسائل العممية:
 .1الداقكقي ،إبراىيـ( 1987ـ)" :فمسطيف كالصييكنية في كسائؿ اإلعبلـ التركية" ،جامعة بغداد،
بغداد.
 .2الرحاحمة ،أحمد( 2014ـ)" :الدكر التركي في منطقة الشرؽ األكسط الفرص كالتحديات"،
جامعة الشرؽ األكسط ،عماف.
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 .3السعدم ،ركاء جاسـ( 2010ـ)" :حزب العدالة كالتنمية في تركيا كدكره في التغيير السياسي"،
جامعة الشرؽ األكسط ،عماف.
 .4العبلؼ ،إبراىيـ خميؿ(2006ـ)" :خارطة الحركات االسبلمية في تركيا المعاصرة" ،جامعة
المكصؿ.

 .5الغكؿ ،يسرل عبد الرؤكؼ يكسؼ( 2011ـ)" :أثر صعكد حزب العدالة كالتنمية التركي عمى
العبلقات التركية اإلسرائيمية" ،جامعة األزىر ،غزة.
 .6القدرة ،محمكد خميؿ ( 2013ـ)" :تطكر العبلقات السياسية التركية السكرية في ضكء المتغيرات
اإلقميمية كالدكلية"2007 ،ـ2012-ـ ،جامعة األزىر غزة.

 .7أبك مطمؽ ،رائد(2011ـ)" :العبلقات التركية– االسرائيمية كأثرىا عمى القضية الفمسطينية
 ،" 2010-2002رسالة ماجستير غير منشكرة ،عمادة الدراسات العميا ،جامعة األزىر ،غزة.

 .8صيدـ ،فادم (2012ـ)" :المعارضة السياسية التركية اإلسبلميكف نمكذجا" ،جامعة االزىر،
غزة.
ثالثا :الدوريات والمجالت والدراسات:
 .1الجميمي ،طبلؿ يكنس(  2012ـ)" :الجيش كنخب التيار االسبلمي في تركيا" ،المعيد العربي
لؤلبحاث كالدراسات السياسية كاالستراتيجية.

 .2الحاج ،سعيد 14( ،يناير ،)2015التقارب التركي-المصرم :األسباب كالعكائؽ  ،مركز
الجزيرة لمدراسات.

 .3الزكاكم ،محمد سميماف( 2013ـ)" :الدكر التركي تجاه األزمة المصرية" 26 ،سبتمبر ،مجمة
البياف ،العدد .315
 .4السبعاكم ،عكني( 1998ـ)" :مكقؼ تركيا مف قياـ دكلة اسرائيؿ" ،مجمة اإلنسانيات كالعمكـ
االجتماعية ،جامعة قطر ،قطر.

 .5السرحاف ،صايؿ( 2013ـ)" :أثر المحددات الجيك سياسية عمى العبلقات التركية العربية"،
المجمة األردنية لمعمكـ االجتماعية ،العدد  ،2المجمد .6
 .6الطائي ،سناء عبد العزيز( 2013ـ)" :المركز اإلقميمي لمدراسات االستراتيجية".

 .7العبلؼ ،إبراىيـ خميؿ(1998ـ)" :الجذكر التاريخية لمتكجيات العممانية في تركيا المعاصرة"،
مجمة شؤكف اجتماعية ،اإلمارات العربية المتحدة.
 .8المديني ،تكفيؽ ( 2014ـ)" :صعكد اإلسبلـ السياسي إلى السمطة كعبلقتو بالكاليات المتحدة
األمريكية" ،مجمة الكحدة اإلسبلمية ،العدد.153 :
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 .9المديني ،تكفيؽ(2010ـ)" :السياسة الخارجية التركية الجديدة كما يراىا أكغمك المكقع
االستراتيجي في الساحة الدكلية" ،مجمة المستقبؿ العدد . 3808
 .10المصرم اليكـ( :)2012\11\ 22قراءة في العبلقات المصرية التركية بعد ثكرة  25يناير ،
صحيفة المصرم اليكـ.

 .11النعيمي ،لقماف عمر محمكد( 1نكفمبر 2006ـ)" :كماشة القانكف بديؿ لبلنقبلبات
العسكرية" ،مركز الدراسات اإلقميمية جامعة المكصؿ
 .12أراـ ،يكليـ ( 2009ـ)" :حرب غزة كالتدخؿ التركي" ،ترجمة :شيريف فيمي ،مركز الجزيرة
لمدراسات2009 ،ـ.

 .13أركغفتش ،شادم( 1996ـ)" :األمف التركي في الشرؽ األكسط" ،مجمة الدراسات الفمسطينية،
بيركت.

 .14أكغمك ،أحمد داكد( 2010ـ)" :سياسة تركيا الخارجية" ،ترجمة ديما شريؼ ،مقاؿ منشكر
بمكقع زيتكنة لمدراسات كاالستشارات.
 .15إبراىيـ ،حسنيف تكفيؽ( :)2015\6\2الرىانات المتباينة قراءة في المكقفيف التركي كاإليراني
 -تجاه  30يكنيك ،مجمة السياسة الدكلية .194

 .16إبراىيـ ،حسنيف تكفيؽ(2011\10\13ـ) :النظاـ السياسي المصرم :التكازف بيف السمطات
كمعضمة الشرعية ،مركز الجزيرة لمدراسات ،الدكحة.
 .17إبراىيـ ،حسنيف تكفيؽ( :)2013مثمث العبلقات المصرية _التركية_ اإليرانية المحددات،
المسارات ،اآلفاؽ ،مركز الحضارة لمدراسات السياسية.

 .18إسماعيؿ ،إسراء ،أحمد(2013ـ)" :الدكلة العميقة ،مرجعية جديدة" ،مجمة الديمكقراطية،
العدد.2253 :

 .19إيشمر أمر ا﵀( :)2011مغزل التحكالت في تركيا كمستقبؿ العبلقات التركية العربية ،مركز
الجزيرة لمدراسات.
 .20باكير ،عمي حسي ،كأبك عامر عدناف،)2012(،تركيا كالقضية الفمسطينية في ظؿ تحكالت
الربيع العربي ،مركز الجزيرة لمدراسات.

 .21باكير عمي ،حسيف 3( ،يناير  ، )2013مصر في السياسة الخارجية التركية ..كاقع ما بعد
الثكرة كاآلفاؽ المستقبمي  ،مركز الجزيرة لمدراسات.
 .22باكير ،عمي حسيف 8 (،ديسمبر  ،)2013مستقبؿ العبلقات التركية – المصرية بعد
االنقبلب العسكرم  ،مركز الجزيرة لمدراسات.

 .23تركماني ،عبد ا﵀( 2010ـ)" :تركيا كالمشيد اإلقميمي في الشرؽ األكسط ،الحكار المتمدف"،
العدد.3068
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 .24جاسـ ،أفراح ناثر( 2006ـ)" :ترككات أكزاؿ كمشركع العثمانية الجديدة" ،مجمة مركز
الدراسات اإلقميمية ،العدد  ،6العراؽ.
 .25جماؿ ،كماؿ ،إسماعيؿ(2008ـ)" :أزمة الرئاسة التركية 2007ـ" ،مجمة دراسات إقميمية،
مركز دراسات اإلقميمية ،جامعة المكصؿ العدد .10

 .26جيمسجيفرم  ،سكنرچاغاپتام 30(،أبريؿ  ،)2013اإلسبلـ السياسي المعتدؿ ،معيد
كاشنطف ،لدراسات الشرؽ األدنى.
 .27حجاج ،طارؽ محمد( 2013ـ)" :صراع القكل اإلقميمية (قطر -تركيا -إيراف) في الربيع
العربي االستراتيجية كاألىداؼ ،الحكار المتمدف" ،العدد.4078 :

 .28حسيف ،غازم( 1998ـ)" :تركيا كالعرب كاسرائيؿ" ،مجمة الفكر السياسي ،دمشؽ.
 .29حسكف ،محمد( 2010ـ)" :االستراتيجية التكسعية لحمؼ الناتك كأثرىا عمى األمف القكمي
العربي" ،مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ االقتصادية كالقانكنية ،المجمد  ،26العدد الثاني.

 .30خميؿ ،محمد عبد القادر( 2012ـ)" :تنافس أـ تكامؿ الرىانات التركية عمى التحالؼ مع
مصر بعد الثكرة مجمة السياسة الدكلية" ،أكتكبر ،العدد.189 :
 .31خميؿ ،محمد عبد القادرم 22 (،أغسطس ، )2013المكاجية الحتمية:العبلقات المصرية -
التركية بعد ثكرة  30يكنيك ،البكابة نيكز دراسات المركز العربي.

 .32دكراف ،برىاف الديف ( 2013ـ)" :فيـ سياسات ىكية حزب العدالة كالتنمية ،الخطاب
الحضارم كحدكده ،رؤيا تركية" ،العدد.13:

 .33ديمي ،خكرشيد ( 2013ـ)" :المشركع التركي إلى أيف بعد سقكط حكـ مرسي" ،مجمة الكحدة
اإلسبلمية ،العدد.140 :
 .34ديمي ،خكرشيد(2011ـ)" :تركيا كالنككم اإليراني ،جدؿ دكر المصالح" ،مجمة الكحدة
اإلسبلمية ،لبناف.

 .35رصاص ،محمد سيد( 2013ـ)" :دخكؿ الدكر اإلقميمي التركي في مرحمة الضعؼ،
2013/11/17ـ الحكار المتمدف" ،العدد .4278 :
 .36سالـ ،صبلح (ربيع 2011ـ)" :أثر الثكرة المصرية في المحيط العربي كالبيئة اإلقميمية،
شؤكف عربية" ،عدد .145

 .37سركر ،عبد الناصر محمد( 2008ـ)" :التعاكف اإلسرائيمي التركي في السياسة المائية خبلؿ
عقد التسعينيات" ،بحث منشكر مجمة الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،سمسمة الدراسات اإلنسانية،

المجمد  ،16العدد األكؿ ،يناير ،غزة.

 .38سعيد ،بسمة ،عبد المحسف ( 2015ـ)" :مستقبؿ العبلقات المصرية التركية بيف عامي
2011ـ – 2013ـ" ،مجمة حمكرابي لمدراسات ،العدد العاشر.
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 .39سبلمة ،معتز محمد( 1998ـ)" :الجيش كالسياسة في تركيا" ،مجمة السياسة الدكلية ،القاىرة،
العدد.131 :
 .40سكنرچاغاپتام ،ديفيدبكلكؾ 7(،يناير  )2013ما الذم حدث لػ"النمكذج التركي"؟ ،معيد
كاشنطف لدراسات الشرؽ األدنا ،معيد كاشنطف.

 .41طاىر ،رانيا( 2014ـ)" :الدكر اإلقميمي التركي في ظؿ ثكرات الربيع العربي" ،مجمة رؤية
تركية ،العدد .14
 .42عبد الفتاح ،الديف(2013ـ)" :الثالكث المصرم اإليراني التركي اختبلؼ كتبايف" ،المجمة ،رقـ
العدد  ،1589نكفمبر.

 .43عزريؿ ،أيمف ىشاـ ،كعزريؿ ،يكسؼ عبد الرحيـ (2015ـ)" :الدكر اإلقميمي التركي الحديث
في الشرؽ األكسط" ،مجمة الحكار.

 .44عمي ،عماد ( 2014ـ)" :لماذا ىذا المكقؼ مف تركيا تجاه مصر ،الحكار المتمدف" ،العدد:
.4590
 .45عكض ،عمي جبلؿ( 2011ـ)" :االرتباؾ :تحميؿ أكلي لمدكر التركي في ظؿ الثكرات العربية،
السياسة الدكلية" ،العدد ،185 :يكليك.

 .46ككلكغمك أكرىاف ،آخريف(1995ـ)" :العبلقة العربية_ التركية" ،ط ،1مركز دراسات الكحدة
العربية ،بيركت.
 .47ككر أكغمك ،بكرىاف ( 30أكتكبر 2011ـ)" :العبلقات التركية مع مصر بعد الثكرة" ،الكاقع
كالطمكحات ،مركز الجزيرة لمدراسات.

" .48مرتكزات السياسة التركية تجاه قضية فمسطيف" ،مجمة الدراسات الفمسطينية (2010ـ) ،مجمد
 ،21عدد ،82بيركت.

 .49مركز سكريا( :)2014النظاـ السياسي في تركيا ،مركز سكريا لؤلبحاث كالدراسات.
 .50نكر الديف ،محمد( 2003ـ)" :تركيا إلى أيف؟ حزب العدالة كالتنمية (االسبلمي) في السمطة"،
مجمة المستقبؿ العربي ،العدد  ،287كانكف الثاني 2003ـ.
 .51نكر الديف ،محمد( 2007ـ)" :تركيا كالعالـ العربي عبلقات محسكبة" ،مجمة السياسة الدكلية،
العدد.169:

 .52نكر ،طارؽ محمد  ،التيار السياسي اإلسبلمي في تركيا ،مركز التنكير المعرفي.
 .53نكر ،طارؽ محمد(2012ـ)" :المحكر المصرم -التركي الجديد تحكؿ جيكسياسي كطمكحات
إقميمية كبيرة :أنقرة استبدلت دمشؽ بالقاىرة" ،مجمة المشاىد السياسي ،العدد .864

 .54نيس ،عبد القادر(2011ـ)" :أردكغاف عمماني رغـ أنفو الحكار المتمدف" ،العدد .3494
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 .55يشيمطاش ،مراد ،تيمچي ،إسماعيؿ نعماف 16 (،ديسمبر ،)2013السياسة الخارجية التركية
في ظؿ التحكالت اإلقميمية ،مركز الجزيرة لمدراسات.
رابعاً :الصحف:

 .1األىراـ 11( ،فبراير  ،)2004العدد .42800

 .2األىراـ 29 ،ديسمبر  ،2011السنة  ، 136العدد .)45678
 .3األىراـ 27( ،ديسمبر  ،)2005مبارؾ يستقبؿ سيزار اليكـ كيشيداف تكقيع اتفاقية المنطقة
الحرة ،العدد ،43485 :السنة .130
 .4الجريدة الككيتية 12( ،فبراير  ،)2009مبارؾ يبحث في تركيا التيدئة بغزة كاعادة إعمارىا،
العدد .311594 :

 .5الحماد ،أيمف(2011ـ)" :جكلة أردكغاف في دكؿ «الربيع العربي» الدكر كالمعنى" ،جريدة
الرياض ،العدد .15792

 .6القفارم 16( ،نكفمبر  ،)2009جريدة الرياض  ،العدد .15120
 .7المصرم ،محمد أميف 15( ،ديسمبر  ،)2009مبارؾ يستعرض مع القادة األتراؾ جيكد مصر
لتحقيؽ الكفاؽ الفمسطيني كرفع الحصار عف غزة كاعادة إعمارىا ،األىراـ ،العدد،44934 :

السنة .134

 .8المطيرم ،جريدة الرياض 31 (،ديسمبر ،)20143العدد .1691
 .9جركزلـ بكست( 12سبتمبر  2012ـ)" :كيؼ نقكؿ "الخسارة لمجميع" بالعبرية كالتركية؟"،
جيركزاليـ بكست.

 .10دافيد ،ىبرائيؿ( 2015ـ)" :أثار الربيع العربي عمى العبلقات اإلسرائيمية التركية" ،جيرزاليـ
بكست.2015/4/9 ،
 .11صبلح الديف ،يكسؼ 3( ،ديسمبر  ،)2013حقائؽ تاريخية عف العبلقات المصرية -
التركية ،أخبار الخميج ،العدد .ُ٣َ٣١ :

 .12عبد المالكي ،أنكر 27( ،مارس  (،)2007مصر ،تركيا  ،إيراف) ،جريدة األىراـ ،السنة
 ،131العدد.43940 :

 .13عبد المجيدم ،سيد 30( ،يناير  50 ،)2015مميار دكالر خسائر تركيا بسبب دعـ أردكغاف
لئلخكاف ،األىراـ ،السنة  139العدد .46806
 .14عبد المجيد ،كحيد 14(،مايك  ،)2009الدكر اإلقميمي التركي كعقبات الطريؽ ،صحيفة
االتحاد العدد.12365

 .15صحيفة الشرؽ األكسط 18 ( ،يكنيك 2010ـ) ،العدد .11525
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 .16صحيفة يعكاظ 29( ،أكتكبر  2014ـ) ،خارطة طريؽ المستقبؿ المصرم ،العدد .4882 :
 .17يدم ،سيد 30( ،يناير  50 ،)2015مميار دكالر خسائر تركيا بسبب دعـ أردكغاف لئلخكاف،
األىراـ ،السنة  139العدد .46806
 28( .18ديسمبر  ،)2005مصر كتركيا تكقعاف اتفاقية تجارة حرة ،الدستكر ،العدد ،17041
السنة .48

خامسا :المراجع األجنبية:
1. enotes websit ,http:\\www enotes.com\topic \notional order party.
2. http://www.chp.org.tr/ar/?page_id=67

3. Los Angeles Times, JeffreyFleishman, Growing tiesbetweenEgypt,
Turkeymaysignalnewregional

order,13October

2012.http://goo.gl/sfA37a.

 .4چاغاپتايغتايسكنر 15(،نكفمبر  ،)2011عبلقات مع الجيراف ،كليس مع حكاميـ
المستبديف.نيكيكرؾ تايمز.ككـ.
 .5كممة أحمد داكد أكغمك ،في الجمسة العامة لمبرلماف التركي  26(،أبريؿ ،)2012
. retrieved September 20, 2013 from .6

بل:
 .7لمزيد مف المعمكمات حكؿ تاريخ االنقبلبات كالعبلقات المدنية العسكرية في تركيا ،انظر مث ن

8. Tylorand Francis - N. Narli, Civil – MilitaryRelations in Turkey,
TurkishStudies, 2000: http://goo.gl/nNQ7ZF.
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سادسا :المواقع اإللكترونية:
 .1الشمرم ،عبد ا﵀ بف ىاجس( 9أبريؿ  2011ـ)" ،السياسات التركية في عيد حزب العدالة
كالتنمية" ،شبكة األلككا.

http://www.alukah.net/library/0/3090130901

 .2الشريؼ ،يكسؼ( :)2008مف جار منبكذ إلى جار منشكد ،قنطرة
http://ar.qantara.de/content/swr-trky-fy-llm-lrby-mn-jr-mnbwdh-l-jrmnshwd.
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 .1العبسي ،شمبلف يكسؼ" :الخبلؼ المصرم -التركي".
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