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املوقف الرتكي من التحوالث يف املنطقت العربيت
د.احمد سممان محمد



امللخص

منذ نياية عام ٕٓٔٓ بدات التحوالت في المنطقة العربية والتي بدات في

تونس ثم مصروليبيا واليمن وسوريا وكان اليدف من ىذه التحوالت ىواسقاط
انظمة الحكم الدكتاتورية التي سيطرت عمى الحكم لمده ثالثة عقود وقد كان لسوء
االوضاع السياسية واالقتصادية االجتماعية في ىذه الدول دافعا قويا النطالق

الثورات في ىذه الدول واسقاط انظمتيا الحاكمة
اما الموقف التركي تجاه التغيرات في المنطقة العربية فنرى ان ىناك اختالف

في مواقفيا ازاء ىذه التحوالت ففي مايتعمق بالثوره التونسية فأ نيا لم تتخذ اي
موقف وانما اكدت انيا تدعم الديمقراطية اما بالنسبة لمثوره المصرية فأن موقفيا
مختمف فقد دعت الى تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن السمطو وانيا مع

التحول الديمقراطي في مصر اما مايتعمق بالثوره الميبية فان تركيا رفضت استخدام
القوه السقاط النظام وذلك بسب مصالحيا االقتصادية االان بسبب استخدام النظام
القوه ضد الشعب

فأن تركيا تغير موقفيا واعترفت بالمجمس االنتقالي الميبي اما

الموقف التركي من االحدث في سوريا فأنو يشبو موقفيا من ليبيا فانيا طمبت من

القياده السورية اجراء اصالحات دستورية اال ان استخدام النظام لمقوه ضد الشعب
جعل تركيا تطمب من الرئيس السوري التنحي عن السمطة وتدعم القوى المعارضة

  -الجامعة المستنصرية  /مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية .
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Abstract
It was the end of 0202 to the beginning of the changes in
the Arab region, began in Tunisia then Egypt, Libya, Yemen
and Syria . The goal of these changes is to bring down all the
dictatorships that ruled these countries for a period of almost
three decades. There is no doubt, that the political situation ,
economic and social conditions were of the most prominent
motives behind these transformations to change the ruling
regimes.
As far as Turkey's attitude toward the changes in the
Arab region, we saw that Turkey has taken different attitudes
about these transformations. It didn't take any attitude
towards the Tunisian revolution and expressed its support for
democracy, in Egypt, the attitude was very different, Turkey
has confirmed the need to step down Egyptian President
Mohammad Hosni Mubarak from power, and the need for
rapid democratic transition in.
While Turkey was very hesitating about the Libyan
revolution, it showed Turkey's refusal to use force against the
Libyan regime's ruling, this is due to the fear of Turkey that
it may be put its economic interests in Libya to damage, then
Turkey change its attitude after the excessive use of violence
and force by the Libyan system towards the people , and soon
Turkey recognized the Libyan transitional council.
As for Syria, it was similar attitude to the events of
Libya, Turkey demanded the Syrian regime to resort to
constitutional reforms fast, but due to the excessive use of
force by the Syrian regime against its people , Turkey
demanded Syrian president to step down from power.
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املقذمت

لقد شيدت المنطقة العربية منذ اواخر عمم ٕٓٔٓ وبداية عام ٕٔٔٓ موجة

من حركات التغيير الشعبي والتي بدأت في تونس وتمتيا في كل من مصر وليبيا
واليمن وسوريا وبدرجة اقل في البحرين الشك ان ىذه الحركات والثورات التي
انطمقت في ىذه البمدان كان وراؤىا دوافع سياسية واقتصادية واجتماعية عانت منيا
ىذه البمدان بسبب سيطره القوى واالحزاب الدكتاتورية عمييا وسمب اراده شعوبيا
لعقود من السنيين فكان البد من السعي الجاد ال زالة ىذه االنظمة واقامة انظمة
ديمقراطية منتخبة بصوره حقيقية من ابناء شعوبيا بما يحقق مصالحيا واىدافيا .
اما ىدف ىذه الدراسة ىو السعي لمعرفة الموقف التركي من التحوالت التي

حدثت في المنطقة العربية وذلك لما تركيا من عالقات متطوره مع بمدانيا وتسعى
الى ان يكون ليا مكانو ميمة في قيادة المنطقة وبما يحقق مصالحيا مستقبال
اما فرضية الدراسة فتنطمق من نقطة اساسية مفادىا ان تركيا العب اساسي

في منطقة الشرق االوسط وليا مكانتيا الستراتيجية فية وبالتالي ىي تسعى
الستغالل ىذه التحوالت في المنطقة العربية لنشر نموذجيا االسالمي المعتدل في
ىذه البمدان وذلك ماالحظناه من خالل الدعم التركي لمطالب الشعوب العربية

الساعية لمتغييرودعميا لالحزاب االسالمية في استالم السمطة في البمدان التي
حدثت فييا الثورات والسيما في تونس ومصر واالستمرار في مسانده مسمحي
المعارضة في سوريا

اما مايتعمق بالتحول السياسي في اليمن واالنتفاضة

البحرينية فأن تركيا لم تتخذ اي مواقف مؤثره ازاء ىاتين الدولتيين وذلك بسبب
عالقاتيا المتطوره مع دول مجمس التعاون الخميجي والتي لعبت دو ار في تنحي
الرئيس اليمني عمي عبداهلل صالح عن

البحرينية .

السمطة

وتدخمت النياء االنتفاضة

اما منيجية الدراسة فقد استخدام المنيج الوصفي

في فيم العالقة بين

تركيا وبين بعض البمدان التي حدثت فييا الثورات وكذلك استخدام ا لمنيج المقارن
من خالل اختالف الموقف التركي بين ثوره واخرى فنراىا التزمت الصمت ازاء
االحداث في تونس وكانت اكثر تجاوبا مع الثوره المصرية ومتردده مع الثوره الميبية
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والسورية في بداية انطالقيا وكذلك استخدام المنيج التحميمي من خالل تحميل
مواقف السياسة

التركية ازاء ىذه التحوالت في المنطة العربية السيما في تونس

ومصر وليبيا وسوريا

اما ىيكمية الدراسة فقد تم تقسيميا كاالتي:
اوال-الموقف التركي من التحوالت في تونس

ثانيا -الموقف التركي من التحوالت في مصر
ثالثا :الموقف التركي من التحوالت في ليبيا
رابعا:الموقف التركي من التحوالت في سوريا
اوال -املوقف الرتكي من الثوره التونسيت

لقدانطمقت الثوره التونسية في اواخر عام ٕٓٔٓ والتي كان الدافع المباشر

النطالقيا وبداية شرارتيا ىو احراق الشاب محمد بوعزيزي نفسو عمى اثر مصادره

قوات الشرطة بضاعتو مما جعل ىذا الشاب يحس بالظمم واالحتقار والقمع مما
دفعو ذلك ان يعبر عن سخطو ضد النظام التونسي ادى بو الحال ان يضرم النا
رفي نفسو احتجاجا عمى ذلك،ان النار التي اشعمت جسد بوعزيزي كانت الشراره

التي اشعمت الثوره ضد نظام زين العابد ين بن عمي وىزت اركان نظامو واسقطتو
في ٗٔ كانون الثاني ٕٔٔٓ
وبقد تعمق الموضوع

(ٔ)

بالموقف التركي بالتحوالت في المنطقة العربية والتي

بدات من تونس اذ ان ىذه الثوره جاءت مفاجئة لمحكومة التركية اذ راقبت تركيا
االوضاع عن كثب ولم تدعم اي من الطرفين والتزمت الصمت وانتيجت سياسة
التريث وتمحورت تصريحات رئيس الحكومو التركية رجب طيب اردوغان ووزير
خارجيتو احمد داود اوغموا في االيام االولى

لالحداث بالتاكيد عمى ضروره تطور

الديمقراطية في المنطقة العربية اما الموقف الرسمي الذي اعمنتو تركيا فقد كان
البيان المقتضب لوزير الخارجية التركي وذلك بعد ىروب الرئيس التونسي زين
العابدين بن عمي اكد فيو استعداد بالده لدعم الديمقراطية في تونس واعرب عن
(ٕ)

اممو في ان يتم انتقال السمطة في ظل احترام مبادئ الديمقراطية
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ومما الشك فيو ان ىذا الموقف التركي المتحفظ ازاء احداث تونس كان نتيجة
عوامل عده اوليا انيا

ليس شريكا ستراتيجيا في المنطقة بالنسبة لتركياوثانييما

ان تونس ترتبط اقتصاديا وتاريخيا وثقافيا بشفيعيا االستعماري السابق فرنسا،ولم

يحدث اي تحسن في العالقات بين البمدين اال عام ٕ٘ٓٓ اذ وقع البمدان اتفاق
التجاره الحره االان ىذا االتفاق لم يؤدي النتائج المرجوه واخر العوامل التي شكمت
في عدم اكتراث تركيا لالحداث في تونس ان عدد االتراك الذين يعيشون في تونس
(ٖ)

قميل جدا

.

وبعد نجاح الثوره اكد وزير الخارجية التركي احمد داود اوغموا في ندوه

صحفية عقدىا في ٕٔ شباط ٕٔٔٓبمقر سفاره تركيا بتونس عمى مشروعية
مطالب الشعب التونسي وتطمعاتو الى ارساء ديمقراطية حقيقية واحترام حقوق
االنسان معتب ار ان الثوره التونسية ميمة ليس لتونس فقط وانما لبمدان المنطقة
كميا وكما اكد حرص بالده في تعزيز مختمف اشكال التعاون مع تونس والسيما
(ٗ)

في المجالين االقتصادي والسياحي

.

وكما اكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان خالل زيارتو تونس ولقائو
بالوزير االول الباجي قائد السبسي ان بالده ستعمل عمى تعزيز العالقات مع تونس

وكذلك العمل عمى رفع التبادل التجاري بين البمدين وكما اكد خالل الزياره ان
تركيا((تحترم

خيار الشعب التونسي وتعمل عمى ان تكون ليا عالقات طيبة مع
(٘)

تونس في كل المجاالت ميما كانت النتائج التي ستفرزىا نتائج االنتخابات))

.

اما ا حمد داود اوغموا فقد اكد خالل لقائو وزير الشؤون الخارجية محمد
المولدي الكافي(ان من حق تونس ان تفتخر بكونيا البمد االول في الربيع العربي
()ٙ

وان نجاح الثوره التونسية سيشكل نموذجا يحتذى لتجارب اخرى في العالم )

.

وقد زار رئيس الحكومة التونسية حماد الجبالي تركيا والتقى برئيس الوزراء

التركي رجب طيب اردوغان والرئيس التركي عبدالمة غول وجميل تشي تشاك رئيس
المجمس الوطني التركي وتم التوقيع خالل ىذه الزياره عمى المجمس االعمى
لمتعاون االستراتيجي بإشراف رئيسي حكومة البمدين ينعقد مرة في السنة بالتناوب
بين تونس وتركيا .وستكون من أولى ميام ىذا المجمس الذي يتم تشكيمو ألول
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مرة في بمد أفريقي أو من بمدان المغرب العربي ،تعميق التشاور السياسي ودعم
التعاون بين البمدين في مختمف القطاعات .كما توجت الزيارة بتوقيع اتفاقية ثنائية
في المجالين التربوي والثقافي وقد اتخذت زيارة الجبالي طابعا اقتصاديا بامتياز

حيث التقى ممثمي رجال األعمال وأوساط األعمال التركية وألقى كممة أمام الجمعية
العامة التحاد الغرف االقتصادية التركية وعبر الجبالي من ناحيتو عن أىمية إحداث
المجمس األعمى لمتعاون الثنائي وقال :إنو «سيدشن عيدا جديدا في العالقات
الثنائية التي تستمد جذورىا من التاريخ المشترك بين البمدين» .ويذىب الجبالي إلى
أكثر من التعاون بين تونس وتركيا ويرى أن التعاون بينيما سيكون بداية لقطب
حضاري يضفي توازنا أكثر عمى العالقات الدولية بحكم روابط تركيا مع روسيا

وأوروبا وأميركا وكذلك منطقة البمقان ىذا من ناحية ،ولمعالقات المميزة لتونس مع
بمدان االتحاد األوروبي والبمدان األفريقية .ولم ينس الجبالي اإلشارة إلى تحسن

الجوانب األمنية في تونس وحرص الحكومة عمى تجاوز مجموعة من التحديات
()ٚ

والصعوبات خالل المرحمة االنتقالية

.

ولتعزيز اواصر العالقات التركية التونسية زار رئيس الوزراء التركي رجب طيب
اردوغان تونس والتقى بالرئيس المنصف المرزوقي و أعمن رئيس الوزراء التركي

أن زيارتو التي يؤدييا

إلى تونس تعد الثانية بعد الثورة وأنيا مكنتو من معاينة

التغييرات الكبيرة والنوعية الحاصمة مؤكدا ثقتو في مضي تونس قدما بخطى ثابتة
في طريق إرساء الحريات وتكريس قيم العدالة وضمان كل مقومات الكرامة مالحظا
أن الديمقراطية باتت واضحة المعالم وظاىرة لمعيان في تونس وأن ريادتيا من
شأنيا أن تتعزز أكثر فأكثر لتكون مكسبا حقيقيا وثابتا تنتفع بو األجيال القادمة
واستعرض السيد أردوغان بالمناسبة التدابير واإلجراءات التي اتخذتيا الحكومة
التركية من أجل تيسير انسيابية وتحقيق نجاعة عالقات التعاون المتنوعة بين

الدولتين من ذلك منح امتيازات اقتصادية و كمركية في إطار تكثيف التبادل التجاري
داعيا رجال األعمال األتراك إلى التوجو لإلستثمار بتونس خاصة في مجاالت البناء
()ٛ

والمقاوالت وكل ما يتصل بالبنية التحتية والسياحة
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وخالصة القول ان الحكومة التركية التزمت الصمت ولم تعمن موقفيا االبعد
انتصار الثوره التونسية وقد اثار ىذا الموقف الشارع االسالمي في تركيا السيما ان
رئيس الحكومة التركية معروف في كيفية االستفاده من االحداث لساخنة لزياده

رصيده االنتخابي وشعبيتو داخل تركيا .
ثانيا -املوقف الرتكي من التحوالث يف مصر

قبل دراسة الموقف التركي من الثوره المصرية البد لنا من معرفة اسباب

انطالقتيا
 -1اسباب الثوره املصريت

شكمت التحوالت التي حدث في تونس وانتياء حكم زين العابدين بن عمي دافعا

قويا لتوجو الشباب المصري الحداث تغيير في نظام الحكم وانيائو مما الشك فيو ان

ىناك اسباب مباشره وغير مباشره

كانت وراء االحتجاجات المصريو ضد نظام

الرئيس حسني مبارك وانياء حكمو وابرز ىذه االسباب :
أ -قانون الطوارئ قانون رقمٕ ٔٙلعام  ٜٔ٘ٛالمعمول بو منذ سنة ،ٜٔٙٚ
باستثناء فترة انقطاع لمدة  ٔٛشي ار في أوائل الثمانينات .بموجب ىذا

القانون توسعت سمطة الشرطة وعمقت الحقوق الدستورية وفرضت الرقابة
وقيد القانون بشدة اي نشاط سياسي غير حكومي مثل :تنظيم المظاىرات،
والتنظيمات السياسية غير المرخص بيا ،وحظر رسميا أي تبرعات مالية

غير مسجمة .وبموجب ىذا القانون فقد احتجز حواليٓٓٓ ٔٚ،شخص،
ووصل عدد السجناء السياسيين كأعمى تقدير بــٓٓٓ ٖٓ،بموجب قانون

الطوارئ "فإن لمحكومة الحق أن تحجز أي شخص لفترة غير محددة لسبب

أو بدون سبب واضح ،أيضاً بمقتضي ىذا القانون ال يمكن لمشخص الدفاع

عن نفسو و تستطيع الحكومة أن تبقيو في السجن دون محاكمة .وتعمل

الحكومة عمي بقاء قانون الطوارئ بحجة األمن القومي وتستمر الحكومة في
ادعائيا بأنو بدون قانون الطوارئ فإن جماعات المعارضة كاإلخوان
المسممين يمكن أن يصموا إلى السمطة في مصر  .مؤيدوا الديمقراطية في
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مصر يقولون إن ىذا يتعارض مع مبادئ وأسس الديمقراطية ،والتي تشمل
حق المواطنين في محاكمة عادلة وحقيم في التصويت لصالح أي مرشح أو
)(ٜ

الطرف الذي يرونو مناسبا لخدمة بمدىم

.

ب -رئاسة حسني مبارك :حكم الرئيس المصري محمد حسني مبارك مصر منذ
عام ٔ ٜٔٛوقد تعرضت حكومتو إلنتقادات في وسائل اإلعالم ومنظمات

غير حكومية محمية ونال بدعمو اسرائيل مساندة من الغرب ،وبالتالي

إستمرار المساعدات السنوية الضخمة من الواليات المتحدة واشتيرت حكومتو
بحمالتيا عمى المتشددين االسالميين ،ونتيجة لذلك فقد صمتت الواليات

المتحدة في ردودىا األولية النتياكات حسني مبارك .فقد كان من النادر أن
تذكر الصحافة األمريكية في عناوين أخبارىا الرئيسية ما يجري من حاالت
االحتجاج االجتماعي والسياسي في البمد .و قد كان لحكم مبارك األثر الكبير
في التدىور اإلقتصادي و اإلجتماعي عمي المصريين ،ىذا باإلضافة إلي

التراجع الممحوظ في مستوي التعميم و إرتفاع معدالت البطالة ،ىذا باإلضافة
إلي انو قد انتشرت الجرائم في البالد.
ج -الفساد وسوء األوضاع االقتصادية واالجتماعية  :خالل حكمو إزداد الفساد
السياسي في إدارة مبارك لوزارة الداخمية بشكل كبير ،بسبب إزدياد النفوذ

عمى النظام المؤسساتي الذي ىو ضروري لتأمين الرئاسة لفترة طويمة .وقد
أدى ىذا الفساد إلى سجن شخصيات سياسية وناشطين شباب بدون
محاكمة ،ووجود مراكز احتجاز خفية غير موثقة وغير قانونية ،وكان يمكن
ألي فرد أو ضابط أن ينتيك خصوصية أي مواطن في منطقتو بإعتقالو دون
(ٓٔ)

شرط بسبب قانون الطوارئ

.

د -زيادة عدد السكان وزيادة معدالت الفقر

ىـ -تصدير الغاز المصري إلسرائيل :منذ عامٕٗٓٓ

أبرمت أربعة عقود تقوم

بموجبيا مصر بتصدير الغاز الطبيعي إلسرائيل ،ويمتد العمل بيذه العقود
حتى عامٖٕٓٓ.
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ولقد تسببت ىذه العقود في أزمات سياسية كبيرة لمحكومة المصرية بسبب
معارضة خبراء بترول وسفراء سابقين حيث أن التصدير يبدأ في حالة وجود فائض
وىو مالم يتوفر في مصر.

(ٔٔ)

واعتبر ىؤالء تمك العقود إىدا ارً لممال العام ومجاممة إلسرائيل

.

امااألسباب المباشرة  :اما ابرز االسباب المباشره النطالق الثوره فيمكن ايجازىا
(ٕٔ)

باألتي

:

أ  -انتخابات مجمس الشعب :أجريت انتخابات مجمس الشعب في نياية عام
ٕٓٔٓاي قبل شيرين من اندالع االحتجاجات وحصل الحزب الوطني الحاكم

عمى ٘ %ٜمن مقاعد المجمس ,أي أن المجمس خال من أي معارضة تذكر؛
مما أصاب المواطنين باإلحباط .وتم وصف تمك االنتخابات بالمزورة نظ ارً ألنيا
تناقض الواقع في الشارع المصري

السيما ان ىذه االنتخابات جرت بعيدا عن

االشراف القضائي .
ب  -قيام الثورة الشعبية التونسية:
تونس

وانتياء

حكم بن

مماالشك فيو كان الندالع الثورة في

عمي من الدوافع الرئيسية النطالق شرارة

االحتجاجات ضد النظام المصري .
 -2تركيا والثورة املصريت2111

وبقدر تعمق الموضوع بتركيافأنيا تُعد مصر ،بما تحوزه من وضعية جيوسياسية

وجيوثقافية وجيواقتصادية ،بالنسبة ليا بوابتيا الرئيسية لكل من الشرق األوسط

جيودا عديدة في عيد الرئيس المخموع
والقارة اإلفريقية .وقد بذلت الخارجية التركية
ً
حسني مبارك من أجل توطيد العالقات بين البمدين وتعزيزىا في مجاالت عديدة ُبغية

إقامةتحالف إستراتيجي قوي في المنطقة،بيد أن طبيعة العالقات المصرية-األميركية

دائما عائ ًقا أمام تطوير العالقات
وارتباطيا بالمصمحة اإلسرائيمية كانت تقف
ً
التركية-المصرية .
اما بالنسبة لمموقف التركي من الثورة المصرية فقد كان مبنيا عمى
استراتيجية ثابتة وواضحة ال تضارب فييا وال تباين ،ولقد اتخذت تركيا موقفا موحدا
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وثابتا لم يتغير البتة أثناء جميع مراحل الثورة في مصر ،ولقد كان ىذا الموقف
مبنيا عمى تمك األسس واالستراتيجية التى وضعتيا تركيا لنفسيا والمعتمدة عمى
تحقيق التعاون والتضامن وتوطيد عالقات اإلخاء والصداقة مع مصر والدول

العربية ،فمع كل تطور من تطو ارت الثورة وجدنا تصريحا لرئيس الوزراء التركي
رجب طيب أردوغان ،مما يعكس اىتمام تركيا البالغ بيذه الثورة ،ففي بداية الثورة

دعا أردوغان فى خطابو إلى االستجابة السريعة لمطالب الشعب والعمل عمى توفير
المناخ الديموقراطي الذى يضمن حرية الرأي والتعبير ،ومع ارتفاع سقف مطالب
الثورة إلى المطالبة بتنحي الرئيس المصري  ،خرج رجب طيب أردوغان بتصريح
وكأنو يوجو خطاب إلى الرئيس السابق حسني مبارك قال فيو (إن الدنيا فانية

والكفن بال جيوب ،فمن يأخذ حي شيئا من تراث الدنيا) ودعا مجددا إلى االستماع
إلى مطالب الشعب بسرعة

وعمى الفور قامت الخارجية المصرية بحساسيتيا

المتوارثة تجاه تركيا بتقديم اعتراض إلى الخارجية التركية مطالبة بعدم التدخل فى
األمور والشئون الداخمية ،ورغم أن ىذا التصريح أو ما يشابيو قد صدر من أمريكا
وأغمب الدول األوربية لم تتخذ بشأنيم ىذا اإلجراء ،وىنا نسأل إن كانت الخارجية
المصرية تعتبر أن ىذا تدخال فى الشئون الداخمية فمماذا لم تقدم نفس االعتراض

إلى كل الدول التى أدلي مسئولوىا بيذا بمثل ىذا التصريح وعقب ىذا األمر خرج
أردوغان بتصريح لو محذ ار من التدخل األجنبي فى الشؤون المصرية والتونسية
الميبية مستخدما مقولة ((محمد فريد(( "إن مصر لممصريين " مضيفا عمييا قولو
"إن تونس لمتونسين وليبيا لميبيين

وذلك ليوضح بصراحة أنو ال يريد التدخل فى

شؤون مصر ويرفض أن تتدخل أي دولة أخرى في شؤ ونيا ،ومؤكدا مرة أخرى
(ٖٔ)

عمى الصداقة واإلخوة بين البمدين)

.

وعقب تولي الجيش أمور مصر بعد تنحي الرئيس حسني مبارك قال

أردوغان فى الخطاب الذى ألقاه فى سقاريا فى شباط ٕٔٔٓ اذ قال ((يجب عمل
انتخابات حرة وعادلة عمى الفور لمحيمولة دون حدوث أزمة واضطراب ناتجة عن
التحريضات الخارجية ،وتأسيس الديموقراطية الدستورية ،فقد دعونا إلى حل أزمة

مصر االقتصادية ،والى عقد اجتماع دولي كي يضع كل منا إسياماتو لمساعدة
04

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية
العذد 45

مصر عمى تخطي ىذه األزمة ،واذا كانت المشكمة فى الطعام والعالج والمباس يمكننا
أن نشرك اليالل األحمر التركي ونكمفو بتوفر تمك االحتياجات ونمد ليم يد العون،

فإننا لم ننظر إلى مطالب الشعب المصري باستعالء ولم نقل كما قال بعضيم " أنيم
ال يستحقون الديموقراطية أوانيم ليسو جاىزين ليا فقد ثار ىذا الشعب وطالب

بالديموقراطية باعتبارىا حقو الطبيعي ،فالذ بالصمت من كانوا باألمس يقولون إن
الديموقراطية أمر كثير عمى الشعب المصري ،فيؤالء عندما توافق الديموقراطية

مصالحيم يقولون " إن الديموقراطية حق من حقوق اإلنسان " وعندما تعارض
مصالحيم يصمتوا ويتغاضوا عنيا ،فآالم وىموم المصريين والتونسين ىي آالمنا

وىمومنا ،فنظرنا إلى األحداث الكائنة فى المنطقة وطالبنا االستماع إلى صوت

الشعب ،فقد خرجنا وتحدثنا بدافع األخوة ،واننا كشعب أقر بسيادة القانون قدمنا
بعض النصائح األخوية إلى مصر ،ولم ننظر إلى األحداث الكائنة فى مصر من

منظور المصالح الشخصية ،فقد راعينا ليم حق الجوار ،فإننا نعيش مع الشعب
المصري أفراحو وأتراحو  ،واننا سنتخذ الخطوات الالزمة من أجل مصر ،وان مصر
ستخرج من ىذه الفترة أقوى وأعظم ،فيوجد بيننا وبينيم عالقة أخوة ،واننا سنستمر
فى دعم االستقرار واألمن الداخمي فى مصر ،وأنا من ىنا أرسل سالمي وسالم
(ٗٔ)

شعبي من نير سقاريا إلى نير النيل والى القاىرة))

.

وكانت زيارة الرئيس التركي عبد اهلل غول إلى مصر قد تركت بصمتيا عمى خط
ىذه العالقات بين البمدين؛ إذ كان أول رئيس يزور مصر بعد التغييرويمتقي مع
قادة المجمس العسكري ،ويجتمع بقادة الثورة ،وزعماء األطياف الفكرية المختمفة في
(٘ٔ)

مصر بمن فييم جماعة اإلخوان المسممين

.

أيضا؛ إذ
وحممت زيارة رئيس الوزراء التركي اردوغان إلى مصر داللة رمزية ً
إنيا الزيارة الخارجية األولى التي يقوم بيا أردوغان بعد فوزه في انتخابات حزيران
ٕٔٔٓ والتي تخالف العرف الدبموماسي التركي بأن تكون أولى زيارات رئيس
الوزراء إلى قبرص التركية أوالً ،ثم إلى أذربيجان الشقيقة التركية؛ ومن ثَم فيذه
الزيارة تستبطن رسائل ودالالت عديدة في سياق تحوالت وتوجيات السياسة
الخارجية التركية تجاه الشرق األوسط عامة وتجاه مصر واسرائيل خاصة
03
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والوقوف عمى ىذه الزيارة ،أىدافيا ومرامييا المتوسطة وبعيدة المدى؛ فإن
من الفائدة ىنا التذكير بما كتبو وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغمو في كتابو
العمق اإلستراتيجي وىو الكتاب المعروف بأنو دستور السياسة الخارجية التركية

الجديدة؛ اذ يقول" :ألن تركيا ىي الوريث التاريخي آلخر كيان جامع ،جيوسياسيًّا

وجيوثقافيًّا وجيواقتصاديًّا في المنطقة؛ فعمينا اعتماد مقاربة إستراتيجية ِّ
تمكنيا من
تجاوز التمزق الجيوسياسي والجيوثقافي والجيواقتصادي ،وتمكنيا من اإلحاطة

ال .كما يجب عمييا تطبيق ىذه المقاربة عمى مراحل
بالمنطقة بوصفيا كالًّ متكام ً

ومرونة تكتيكية كافية .ومثل ىذه المقاربة لن تساىم في زيادة تأثير تركيا في

ِّ
أيضا من االضطالع بدور ال يمكن إغفالو في
المنطقة فحسب ،بل
ستمكن تركيا ً
التوازنات الدولية والتوازنات اإلقميمية(. )ٔٚ
التالية:

ويمكن تحديد أبرز األىداف اإلستراتيجية من زيارة أردوغان لمصر في النقاط

ٔ -تصدير" الخبرة التركية"
تحاول القيادة السياسية التركية االستفادة من الجاذبية التي يحظى بيا
"النموذج التركي "في العالم العربي ،وىو النموذج الذي روجت لو وسائل اإلعالم

تيار ثالثًا استطاع إحداث توازن
الغربية والعربية بقوة في األعوام األخيرة باعتباره ًا
بين العممانية واإلسالم(. )ٔٛ

ٕ  -تعزيز النفوذ التركي في المنطقة أمام إسرائيل وايران(. (ٜٔ
ٖ -تعزيز التعاون االقتصادي مع مصر .

جيودا حثيثة في اتجاه إنجاح التغييرات العربية ،وظيور وجوه
تبذل تركيا
ً
سياسية واقتصادية جديدة تفتح آفاقًا أرحب في مجاالت التعاون بينيا وبين دول

المنطقة؛ ومن ثم كان العامل االقتصادي مدخالً أساسيًّا في ىذه المرحمة من أجل

تعزيز التعاون مع مصر ما بعد الثورة في مرحمة إعادة البناء االقتصادي ،وتفعيل
مشروعات ضخمة لتحقيق النيضة االقتصادية لكل من تركيا والعالم العربي.

وعددا
وعميو فقد اصطحب أردوغان خالل زيارتو إلى مصر ستة من وزرائو
ً

كبير من المسؤولين والمستشارين السياسيين وأكثر منٕٓ٘ رجل أعمال ومستثمر
ًا
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تركي؛ ما أضفى عمى الزيارة طابع الزيارة االقتصادية في المقام األول؛ حيث تم عقد
عشر اتفاقيات لمتعاون بين البمدين في مجاالت الصناعة والتجارة والتعميم .كما تم
اإلعالن عن رفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا

من ٘‘ٖ مميار دوالر

ىذا العام إلى٘ مميارات عامٕٗٔٓ لتصبحٓٔ مميارات عامٕ٘ٔٓ

(ٕٓ)

.

محور أساسيًّا في سياسة
ًا
ىنا يمكن القول إلى أن العامل االقتصادي يمثل
تركيا الخارجية؛ فمع توجو تركيا نحو المزيد من العالقات السياسية واالقتصادية مع
دول العالم العربي خالل السنوات الخمس األخيرة تدفقت رؤوس األموال التركية نحو
العديد من الدول العربية واإلسالمية والسيما سوريا واليمن وليبيا ومصر والسودان .

وباندالع الثورات العربية ،ووقوف تركيا إلى جانب ىذه الثورات ضد أنظمتيا

التقميدية فقدت تركيا الكثير من استثماراتيا ،وتعرض رجال األعمال والمستثمرون
لنكبات واضحة جراء وقوفيم إلى جانب سياسة تركيا نحو االنفتاح عمى العالم

العربي .وعميو يمكن القول ان ىذه الزيارة تسعى الى زيادة النفوذ االقتصادي التركي
في دول مابعد التغيير .

 -3تركيا واالنتخاباث املصريو عام 2112

ورحبت تركيا بشكل كبير بفوز محمد مرسي ،وجموس السفير التركي بمفرده

إلى جانب أسرة الرئيس ال مصري

أثناء إلقاء خطابو في جامعة القاىرة ،ثم حضور

محمد مرسي المؤتمر الرابع لحزب العدالة والتنمية في العاصمة التركية في ايمول
أيضا في توقيع فرعي الحزبين الحاكمين في اإلسكندرية
ٕٕٔٓ وقد انعكس ذلك ً
واسطنبول لبرتوكول تعاون مشترك ،وقيام تركيا ،سواء من خالل صيغ رسمية أو
غير رسمية بدعوة أعضاء حركة اإلخوان المصريين لزيارة تركيا؛ لالستفادة من
التجربة التي قدميا حزب العدالة والتنمية .ىذا ناىيك عن الترحيب التركي بقيام

الرئيس محمد مرسي بإقالة المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان.

ارتبط التحيز التركي لحركة اإلخوان بما تقدمو من "روح أيديولوجية" مشابية،
وباعتبار أنيا تقدم دليالً عمى شعبية اإلسالم السياسي في المنطقة ،والتي ترتبط

بطبيعة اإلستراتيجية التركية لتوثيق العالقات مع الدول العربية عمى أساس الرابطة
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الدينية ال القومية ،التي تثير ريبة العرب من توجيات تركيا الخارجية ،والشكوك في
طبيعة رغبتيا في إعادة الخالفة العثمانية ،وان كان ذلك عمى نحو أكثر عصرية،

من خالل دعم تيارات اإلسالم السياسي واألحزاب ذات التوجيات الدينية لموصول إلى

الحكم ،ونسج عالقات معيا تجعل مركز تفاعالت اإلقميم تركيا ،وليس أيًّا من ىذه
(ٕٔ)

الدول

.

وفي تشرين الثانئٕٕٓ  ،زار رجب طيب اردوغان القاىرة ،وأعمنت رئاسة

الجميورية عقد عدد من االتفاقيات الثنائية بين مصر وتركيا وصل عددىم إلى ٕٚ
اتفاقية وفي زيارة غول الرسمية ،في شباط ٖٕٔٓ تم االتفاق عمى توسيع التبادل
التجاري بين مصر وتركيا وزيادة حجم االستثمارات التركية وشيدت ىذه الفترة
تقارب كبير في العالقات ،وتوطدت مزيد من العالقات في ايار من ٖٕٔٓ خالل
زيارة الدكتور ىشام قنديل رئيس مجمس الوزراء المصري ،كما عزز التعاون
(ٕٕ)

العسكري خالل زيارة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع الى تركيا

.

لقد سعت تركيا خالل رئاسة محمد مرسي عمى بناء عالقات متطوره مع مصر
في كافة المجاالت سواء السياسية اةاالقتصادية واالمنية اذ انيا كانت ترى ان نجاح
ىذا النموذج يعني نجاح رؤاىا في ان االسالم السياسي يستطيع ان يقود السمطة

في الدول العربية التي حدث فييا التغيير

.

 -4املوقف الرتكي من احذاث  31حزيران 2113يف مصر

نظ ار ألن ما حدث فيٖٓ

حزيران ٖٕٔٓ وتوابعو قد أحدث تغيي ار سياسيا

جذريا في مصر اذ تمت اال طاحة حكم اإلخوان بعد عام واحد فقط قضاه الرئيس

مرسي في سدة السمطة و تمحورت التصريحات الرسمية لكل من الرئيس التركي،
عبد اهلل جول ،ورئيس الوزراء ،رجب طيب أردوغان ،ووزير الخارجية ،أحمد داود
أوغمو ،تجاه أحداث ٖٓ حزيران وتوابعيا حول عدة نقاط ،من أبرزىا :تأكيد أن
عممية عزل مرسي عن السمطة ىي انقالب عسكري عمى الديمقراطية ،وىو أمر
مرفوض ،وال يعبر عن اإلرادة الشعبية المصرية ،اذ إن الرئيس المنتخب اليتم إبعاده
إال من خالل صناديق االنتخاب .وبذلك ،تبني النظام التركي موقف جماعة اإلخوان
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المسممين ،وبعض القوى واألحزاب اإلسالمية المتعاطفة معيا ،وىو ما يعني تجاىل
حقيقة الحشود الشعبية الضخمة التي خرجت في ٖٓ يونيو مطالبة برحيل الرئيس
(ٖٕ)

كما طالب المسئولون األ تراك بضرورة العودة إلى الديمقراطية

.

وعمى إثر قيام أجيزة األمن المصرية بفض اعتصامي رابعة والنيضة في
ٗٔاب ٖٕٔٓ  ،صعدت تركيا من حممتيا ضد السمطات المصرية ،حيث رأي كبار
المسئولين األتراك أن ماحدث بمثابة "مجزرة" ،ويمثل "عا ار عمى العروبة واإلسالم".

ولم يكتفوا بذلك ،بل انخرطوا في حممة واسعة من التحريض العمني ضد السمطات
المصرية عمى المستوى الدولي ،حيث دعا أردوغان مجمس األمن إلى ضرورة

االنعقاد بشكل عاجل التخاذ اإلجراءات الالزمة لوقف ما رأوه حممة من العنف والقتل

تستيدف جماعة اإلخوان المسممين في مصر .كما انتقد مواقف الدول الغربية بسبب
تراخييا في التعامل الحاسم مع األزمة المصرية من وجية نظره ،وىو أمر يتناقض،

حسب تصوره ،مع شعارات الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان التي ترفعيا ىذه
الدول .وقد صب ىذا المسمك التركي في اتجاه تدويل األزمة المصرية ،خاصة في
ظل تبني أطراف دولية أخري النيج نفسو  ،إلى جانب ىذا الموقف الرسمي ،فقد
شيدت تركيا بعض التظاىرات والوقفات االحتجاجية المتفرقة التي نظمتيا بعض

الجمعيات والمؤسسات الوقفية واإلغاثية التركية ،وذلك لإلعالن عن رفض إطاحة
(ٕٗ)

الرئيس مرسي ،من خالل انقالب عسكري

.

وجاء رد الفعل المصري عمى الموقف التركي حادا وسريعا .فعمى المستوى
الرسمي ،صدرت تصريحات وبيانات شديدة الميجة عن مؤسسة الرئاسة ،ومجمس
الوزراء ،ووزارة الخارجية ،وغيرىا من الجيات الرسمية ،أكدت بوضوح شديدة رفض
وادانة وشجب الموقف التركي ،حيث إنو يمثل تدخال ساف ار وغير مقبول في شئون
مصر الداخمية ،ويرمي إلى زرع الفتنة ،وشق وحدة الصف المصري ولم تكتف
السمطات المصرية بالتصريحات والبيانات ،بل اتخذت خطوات عممية لإلعراب عن
مدي االستياء من الموقف التركي ،حيث استدعت السفير المصري من أنقرة

لمتشاور ،وفعمت تركيا الشيء نفسو ،األمر الذي كشف عن مدي التوتر في العالقة
بين الدولتين ،السيما وأن السمطات المصرية أكدت عزميا عمى اتخاذ خطوات
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تصعيدية ،في حال استمر النظام التركي في ممارسة النيج العدائي نفسو تجاه
مصر .ورغم أن تركيا أعادت سفيرىا إلى القاىرة في أوائل ايمول ٖٕٔٓ ،فإن

السمطات المصرية لم تتخذ خطوة مماثمة ،بل عمقت عودة السفير المصري إلى تركيا
عمى شرط واضح ،وىو توقف المسئولين األتراك عن التدخل في الشئون الداخمية
لمصر .كما قامت السمطات المصرية بإلغاء التدريب البحري المشترك مع تركيا،

والذي يحمل اسم "بحر الصداقة" ،وكان مقر ار عقده خالل الفترة من ٕٔ إلى ٕٛ

تشرين االولٖٕٔٓ في تركيا .وباإلضافة إلى ذلك ،فقد ألغت وزارة الري المصرية
(ٕ٘)

سفر وفد من ميندسييا لتركيا

الشك ان الموقف التركي الرافض لثوره ٖٓ حزيران في مصرلو دوافع يمكن

اجماليا:
ٔ -خشية اعضاء حزب العدالة

والتنمية عوده تدخل الجيش في الحياه

السياسية وعوده زمن االنقالبات العسكرية في تركيا

ٕ -كما أن فشل تجربة اإلخوان في حكم مصر سوف يمقي بظالل سمبية عمى
فرص وامكانات نجاح اإلخوان في أية دولة عربية أخرى ،وىو أمر لو
مردوده السمبي عمى النموذج التركي الذي يروج لو قادة حزب العدالة

والتنمية

ٖ -إن إقصاء الرئيس مرسي عن السمطة في مصر قد أحبط طموحات زعماء
حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا في القيام بدور قيادي في الشرق
األوسط عبر مرتكزات عديدة ،أىميا تولي قوى وأحزاب إسالمية مقاليد
السمطة في دول عربية مثل مصر ،وتونس ،وليبيا ،وسوريا ،وغيرىا.
ثالثا :املوقف الرتكي من التحوالث يف ليبيا

ش ّكل العقد االول من االلفية الثالثة ّأول خروج حقيقي لمسياسة الخارجية
خاصة بعد احتالل العراق وظيور
التركية عن الدائرة الغربية( األطمسية واألوروبية ) ّ
معضمة أمنية بالنسبة إلى تركيا عمى حدودىا الجنوبية .من ىنا بدأت العدسة

الدائرة الشرق أوسطية كدائرة فاعمة في سياساتيا
الجيوستراتيجية التركية ترّكز عمى ّ
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تطور العالقات
متعددة األبعاد  .واستطاعت تركيا تحقيق قفزات
ّ
ّ
نوعية عمى مستوى ّ
خاصة فيما يتعمّق بمستوى التّبادل
شرق األوسط وشمال أفريقيا،
بينيا وبين دول ال ّ
ّ
الدول ،التي وجد فييا الدور التركي ترحيباً
التجاري والتعاون االقتصادي مع ىذه ّ

وقبوالً شعبياً العتبارات ثقافية عديدة.

التوجو التركي عمى العالقات مع ليبيا ،فقد وصل مستوى التّبادل
وانعكس
ّ
ستقدم
التجاري بينيما عامٕٓٔٓ الى  ٜ،ٛمميار دوالر ،وأعمنت ليبيا أنيا
ّ

شركات التركية حتى عامٖٕٔٓ  ،وأعمنت
استثمارات بقيمة ٓٓٔ مميار دوالر لم ّ
تم منحيا
عن استثمارات في قطاع التشييد وصمت قيمتيا الى٘ٔ مميار دوالر ّ
لمشركات التركية في ىذا المجال .ومنذ عامٕٓٔٓ دخل حيز التنفيذٓ ٔٙمشروعاً

تركياً في ليبيا .
استثمارياً ّ
ّ
أما عمى المستوى السياسي ،فقد ارتبطت تركيا مع القذافي بعالقات يمكن
ّ

وصفيا بالتاريخية ،ومن محطاتيا اليامة وقوف العقيد القذافي إلى جانب تركيا أثناء
التّد ّخل العسكري في قبرص عام ٗ ، ٜٔٚوتعزيز العالقات الميبية التركية بشكل
كبير في عيد حزب العدالة والتنمية ،مع دعوة ليبيا لرئيس الوزراء التركي رجب

القمة العربية في سرت ٕٓٔٓ ،وقد عمل العقيد
طيب أردوغان كضيف مشارك في ّ
القذافي عمى استثمار رمزية وجود أردوغان لمدعاية لسياستو ثالثية األبعاد( العربي،
))ٕٙ

األفريقي ،اإلسالمي.

حرصت تركيا ،في األسابيع األولى من عمر الثورة الميبية ،عمى عدم إصدار
انتيجت في تعاطييا مع
يحدد خياراتيا تجاه أحد الطرفين ،فقد
أي موقف رسمي ّ
ْ
ّ
رد فعل ".ورغم وجود رأي عام من جميور حزب
األزمة الميبية مبدأ" عدم إنتاج ّ

أن ذلك لم يجعل حكومة حزب
العدالة والتنمية يساند حركة  ٔٚشباط ٕٔٔٓ إالّ ّ
خاصة
ضد نظام القذافي
السياسية واإلعالمية ّ
ّ
العدالة والتنمية تتوافق مع الحممة ّ

بحق الشعب الميبي انطالقاً من ذلك ،ونتيجة لتعاظم
بعد المجازر التي تم ارتكابيا
ّ
فسرت تركيا
الفاعمية التركية في شمال أفريقيا عمى حساب الدول التقميدية كفرنساّ ،
السعي الستصدار تد ّخل عسكري لمناتو عمى أنو فرصة لمدول الكبرى وخاصة فرنسا
ييدد المصالح التركية والدور
الستعادة نفوذىا التقميدي في شمال أفريقيا .وىو ما ّ
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خاصة بعد أن دأبت فرنسا عمى أن تكون
التركي في ىذه المنطقة والسيما في ليبيا،
ّ
أي تقدم حاصل في المساعي التركية لالنضمام إلى
الركيزة األساسية لمعارضة ّ
ّ
االتحاد األوروبي .ويمكن الداللة عمى ذلك من خالل تصريحات سابقة لوزير
الخارجية التركي أحمد داود أواخر العام الماضي عندما قال" نحن العثمانيون الجدد "
في إشارة إلى تنامي الدور التركي في شمال أفريقيا عمى حساب الدول الكبرى .وفي

التحدي قال داود أوغمو في ٕٕٗٔٓٔٓ/ٔٔ/لقد أعطيت
ليجة ساد فييا نزوع إلى
ّ
أوامري إلى الخارجية التركية بأن يجد الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي كمّما رفع

أن
رأسو في أفريقيا ،سفارة تركية عمييا العمم التركي".وتدرك حكومة العدالة والتنمية ّ
رد فعل سمبي في أوساط الشعب
تطورات األحداث في ليبيا
سيؤدي إلى ّ
ّ
موقفيا من ّ
لثورة ٔٚشباط،
المساند بدرجة كبيرة
أن أردوغان اتّخذ موقفاً متقدماً
خاصة و ّ
ّ
تنحي مبارك،
شخصيات
خالل الثورة المصرية وكان من ال ّ
السباقة ّ
الداعية إلى ّ
ّ
()ٕٚ
انطالقا من حجم التأييد الشعبي لمثورة في تركيا.
في المحصمة ،إن براغماتية الموقف التركي ناتجة عن واقعية السياسة
الخارجية التركية التي تسعى شأنيا شأن الدول الغربية إلى الموازنة بين حسابات
أي موقف تد ّخمي في ليبيا وال شك
الربح والخسارة في مصالحيا القومية قبل إنتاج ّ
ّ
أن موقف الحكومة التركية الحالي من العقيد القذافي والثورة في ليبيا قد ألحق ضر ارً

بصورة تركيا عند العرب وذلك بعد أن حققت تقدماً في عيد أردوغان نفسو.

مع بداية الثورة الميبية ،عارض القادة األتراك أي تدخل عسكري دولي ضد

ليبيا ،ثم قام رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بعرض وساطة لدى العقيد معمر
القذافي كي يوافق عمى وقف إطالق النار.وع از ذلك بعض المتابعين لمشأن التركي
إلى حرص الطرف التركي عمى حماية مصالحو في ليبيا ،حيث كان يوجد حوالي

ٕٓ ألف تركي من العمال والفنيين األتراك ،إلى جانب وجود أكثر من ٕٓٓ شركة

تركية ،لكن المسؤولين األتراك يرفضون الرأي القائل إنيم يقدمون المصالح التركية
عمى المبادئ في موقفيم من موجة الثورات العربية ،مع أن مواقفيم عرفت اختالطا

بين جممة من المصالح والمبادئ ويبدو أن الموقف التركي -الذي اتسم بالحذر

الشديد مع بداية الثورة الميبية -مبني عمى حسابات متداخمة ،إذ ال تريد الحكومة
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التركية أن تظير كقوة مشاركة في التدخل العسكري الخارجي ضد ليبيا ،لكونو
يخالف المحددات والمبادئ التي وضعتيا لسياستيا الخارجية حيال الثورات العربية،

وكان عمييا أيضاً أن تدخل في منافسة مع الموقف الفرنسي المتحمس لمتدخل

الخارجي ،والمبني عمى حسابات نفوذ فرنسا ومصالحيا في منطقة جنوب المتوسط،

لذلك كان الموقف التركي حازماً حول التدخل العسكري لحمف الناتو ،فرفض رئيس

الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في البداية أي دور لحمف شمال األطمسي)

( )ٕٛ

.

ومع تأزم الوضع خرجت أصوات في تركيا تطالب باإلسراع في إجالء الرعايا
األتراك من ليبيا ،بوصفو أولوية في السياسة الخارجية التركية ،ثم طالب بعض

الساسة األتراك أردوغان باتخاذ موقف حازم من القذافي ،لكن أردوغان اكتفى

بمطالبة القذافي بالتجاوب مع مطالب الشعب وعدم استخدام العنف ،واعتبر أن
مواقف تركيا تحددىا المصالح الوطنية لتركيا قبل أي شيء آخر ،األمر الذي جعل

تركيا تبدو وكأنيا تقف بين طرفي المواقف المبدئية والمصالح التركية ،لكن أردوغان

نفسو عاد ووافق عمى تدخل الناتو تحت تأثير الضغوط الغربية ،واشترط عدم
مشاركة تركيا في العمميات العسكرية ،بل في العمميات اإلنسانية ،أي يمكن القول
إنو وافق عمى مشاركة خمفية لتركيا في الوضع الميبي .وطرحت تركيا وساطة أخذت

في االعتبار كل مكونات المجتمع الميبي ،بما فييا القذافي وأفراد عائمتو ،ودعت إلى

انتخابات نيابية ورئاسية ،لكنيا لم تمق قبول األطراف الميبية ،ولم تأخذ نصيبيا من
االىتمام الدولي ،بل إن الضغوط الغربية ازدادت عمى أردوغان وحكومتو ،األمر الذي
جعمو يغير الموقف التركي حيال األزمة في ليبيا ،حيث بدأت الحكومة التركية
باالتصال مع أعضاء في المجمس الوطني االنتقالي الميبي ،من دون أن يؤدي ذلك
()ٕٜ

إلى قطع االتصاالت مع القذافي)

.

ثم تطور الموقف التركي حيال ليبيا حين دعا المسؤولون األتراك القذافي إلى

التنحي ،ووجيوا دعوة إلى رئيس المجمس االنتقالي الميبي مصطفى عبد الجميل
لزيارة أنقرة ،واستقبمو كل من رئيس الجميورية التركية ورئيس الحكومة ووزير
الخارجية ،ومع سقوط نظام القذافي زار وزير الخارجيو التركي احمد داود
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اوغمووتبعيا زياره رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الى ليبيا والتقى
(ٖٓ)

بالمسووليين فييا واكدعمى ضروره دعم ليبيا لتحقيق مايصيبو اليو شعبيا

مما الشك فيو ان تركيا تخشى عمى مصالحيا في ىذه الدولو السيما من

سيطره الدول االوربيو عمى االقتصاد الميبيي وتضرب مصالحيا فييا السيما من
قبل فرنسا وايطاليا التي لعبت دو ار كبي ار في سقوط نظام القذافي وبالتالي يمكن ان

تسيطر ىاتان الدولتان عمى المصادر االقتصاديو والسيما النفط وكذلك باالمكان ان
يمعبوا دو ار كبي ار في اعاده اعمار ليبيا التي دمرتيا الحرب .
رابعا :املوقف الرتكي من الذعوه للتغيري يف سوريا
المميزة التركية  -السورية ِم ْن أبرز إنجازات حزب العدالة
تعتبر العالقة
ّ

الخارجية منذ مجيئو إلى السمطة في العام ٕٕٓٓ ،فبعد أن كان البمدان
والتنمية
ّ
تطورت العالقات بينيما بعد اتّفاق أضنة
عمى شفير الحرب في العام ّ ،ٜٜٔٛ

ممف احتضان سورية لحزب
الموقّع في ٕٓ تشرين االول  ٜٜٔٛالذي أنيى ّ
ىيأ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في تركيا في
العمال الكردستاني .وقد ّ
ّ
ٍ
لمزيد من التقارب مع سورية ،فزار الرئيس األسد تركيا في العا
العامٕٕٓٓ

ورد الرئيس أحمد نجدت سيزر بزيارة في العامٕ٘ٓٓ  ،رغم االعتراض
مٕٗٓٓ ّ ،
تشدد الحصار والعزل السياسي
األمريكي الشديد من إدارة بوش االبن التي كانت ّ
(ٖٔ)

والدبموماسي عمى سورية

.

ولقد تطورت العالقات بين البمدين السيما عمى الصعيد االقتصادي اذاقرت
السمطات السورية مايزيد عن ٖٓمشروع استثماري تركي في سوريابين عامي
ٕ٘ٓٓ ٕٓٓٚ-والتوصل الى انشاء منطقة تجاره حره عام  ٕٓٓٙكما عممت تركيا
عمى الصعيد السياسي

عمى تفعيل مسيرة التسوية السممية عمى صعيد الممف

السوري من خالل اقامة حوار سوري اسرائيمي في اسطنبول في عام ٕٓٓٛكما ان

السياسية واالقتصادية
العالقات بين البمدين تطورت في مختمف المجاالت
ّ
وتم تنفيذ العديد من
واالجتماعية والثقافية واالستثمار والمياه والبنوك ،وغيرىا ّ .

أىمية االلتزام
فاقيات في التوقيت
ّ
تماما ،وىو ما يمفت االنتباه لمدى ّ
اال تّ ّ
المحدد ليا ً
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حجم التبادل التّجاري بين البمدين من
بين الطّرفين ّ
وجدية العالقة بينيما .كما ارتفع ُ
قرابة ٖٓ ٚمميون دوالر في ا لعام ٕٓٓٓ مايناىزٖ ٕ.مميار دوالر في

السورية أن تبمغ ٘ مميار دوالر في
الطرفين قبل األزمة
العامٕٓٔٓ مع توقّع
ّ
ْ
ٍ
تم التوقيع عمى اقتراح أنقرة إنشاء منطقة تجارة
وقت قصير وفي العام ٕٓٔٓ ّ ،
تضم سورية واألردن ولبنان ،وتكون مفتوحة أمام انضمام غيرىا من
حرة مشتركة
ّ
ّ

موحدة بيدف
يتم رفع التأشيرات بين ك ّل ىذه الدول وتطبيق قوانين ّ
الدول عمى أن ّ
تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري المشترك فيما يشبو التأسيس لبداية
نوٍع من اتّ ٍ
حاد شرق أوسطي(ٕٖ) .
ميد كل من
وشيدت السياسة الخارجية الترّكية تحوالً كبي ارً وسريعاً عندما ّ
مستشار
ًا
عبداهلل غول ورجب طيب أردوغان العتماد رؤية أحمد داوود أوغمو كان
ألردوغان في ذلك الوقت )التي تيدف إلى إعادة تعريف دور تركيا في المنطقة التي

صاغيا في مفيوم" العمق االستراتيجي "ومع وضع سياسة" تصفير النزاعات "
المنبثقة من ىذه الرؤية موضع التنفيذ ،حصل انقالب في ٍ
عدد من السياسات
ٌ
فتحولت
وخاص ًة فيما يتعمّق بالسياسة الخارجية لمبالد
التقميدية لمجميورية التركية،
ّ
ّ

وتم ح ّل العديد من المشاكل
العالقة بين تركيا وسورية إلى عالقة استراتيجيةّ ،
العالقة بين البمدين .

وخالل ىذه الفترة ،احتمّت سورية أىمي ًة قصوى في السياسة الخارجية التركية

اتيجية
الرؤية االستر ّ
الجديدة لحزب العدالة والتنمية ،وقد ساعد ذلك عمى بمورة ّ
خصوصا )ولطبيعة دورىا فيو
التركية لمشرق األوسط وتنفيذىا(المنطقة العربية
ً

المتفجرة المرتبطة بدمشق
الساخنة و
ّ
فكانت تركيا حاضرةً في العديد من الممفات ّ
القوة الناعمة
والتي ّ
تمتد من لبنان إلى فمسطين واسرائيل والعراق .كما ساعد انتشار ّ
التركية ،التي كان ليا أكبر األثر في االرتقاء بدور تركيا وموقعيا في المنطقة

العربية فقط وا ّنما مع
وصعودىا اإلقميمي ،في تطوير عالقاتيا ليس مع األنظمة
ّ
الشعبية وبانتقاد الموقف
تم تعزيزىا بالدبموماسية
شعوبيا باألساس،
ّ
ّ
خاص ًة عندما ّ
اإلسرائيمي في كثير من المناسبات .
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وعندما خرجت المظاىرات ضد النظام السوري قال رجب طيب أردوغان أن
"اىتمام تركيا بما يجري في سوريا يختمف عن اىتماميا بما جرى في مصر أو

تونس ،ألن الوضع بالنسبة لسوريا مختمف تماماً" ،حيث تعتبر تركيا أن ما يجري

في سوريا مسألة تمسيا تماماً ،ألن" سوريا دولة مجاورة ،وىناك حدود تمتد عمى

مسافة ٓ٘ ٛكيمومت ارً".

وفي نفس السياق يرى بعض المسؤولين األتراك أن ما يجري في سوريا يرقى

ال مختمفاً .وقد سعت الحكومة التركية
إلى مصاف مسألة تركية داخمية ،تتطمب تعام ً

منذ بداية األحداث في سوريا إلى اقتراح معادلة تقول بإنجاز اإلصالح مع المحافظة

عمى االستقرار ،وأن يقود الرئيس السوري بشار األسد شخصياً اإلصالح في بالده،
وأوفدت رئيس استخباراتيا ووزير خارجيتيا إلى دمشق ،إلى جانب االتصاالت
(ٖٖ)

العديدة التي أجرىا أردوغان مع الرئيس األسد)

.

حاولت الحكومة التركية في ىذه المرحمة دفْع النظام السوري وقيادتو إلى

فوجو القادة األتراك
االنفتاح واجراء اإلصالحات الالزمة لتجاوز المحنة الداخميةّ ،
التركية دعميا
أبدت الحكومة
الكثير من النصائح لمرئيس السوري بشار األسد .و ْ
ّ

الكامل واستعدادىا لتوفير ك ّل السبل واإلمكانيات الالزمة لتحقيق اإلصالح المطموب
في أسرع وقت.

تطورات الوضع
كانت وزارة الخارجية التركية ّأول من أبدى تعميقًا رسميًّا عمى ّ
شدد عمى" العالقات الراسخة التي
السوري ،فأصدرت بيا ًنا في ٕٕ٘ٓٔٔ/ٖ/
ّ

أىمية قصوى لرفاه واستقرار
تربط تركيا بسورية "األمر الذي يدفع أنقرة ألن تولِ َي"
ّ
سورية الشقيقة والصديقة ولسعادة وأمن الشعب السوري" ،وتمثّمت أبرز عناصر
(ٖٗ)

التعميق فيما يمي)

.

وتعزي
تعرب عن أساىا لما نتج من وفيات أو إصابات في ىذه األحداثّ ،
ٔ ْ -
شفاء العاجل لمجرحى.
الضحايا وتتم ّنى ال ّ
ّ
التوصل إلى
تؤيد ق اررات الرئيس السوري بشار األسد المرتبطة بضرورة
ّٕ -
ّ
المتورطين في ىذه األحداث وتقديميم إلى العدالة ،واطالق سراح
الفاعمين
ّ
المعتقمين.
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السوريين حول
ٖ -تتم ّنى تطبيق الق اررات التي صدرت عمى لسان المسؤولين
ّ
شعب المشروعة واتّخاذ خطوات جدية
االستجابة لمطالب ال ّ

لقد أسفرت االوضاع في سوريا الى إعادة تقييم تركيا لموضع عن قراءة

جديدة لما يجري في سورية من زاوية النظر التركية
القوة وارتفاع
ٔ  -الوضع خطير ويزداد خطورةً مع مرور الوقت في ظ ّل استخدام ّ
عدد القتمى من المتظاىرين ،والمسألة لم تعد تتعمّق بسورية وحدىا.
فإن تركيا
ٕ -الخطوات
تم اإلعالن عنيا غير كافية ولذلك ّ
ّ
اإلصالحية التي ّ
إن كانت ىذه ىي المشكمة التي يعاني
ستساعد عمميًّا عمى طرح الحمولْ ،
السوري.
منيا صانع القرار ّ

بعد إلطالق
ٖ  -الوقت عام ٌل حاسم في المسألة ،ومع ذلك لم ْ
يفت الوقت ُ
إصالحات وقد عبر الرئيس التركي عبداهلل غول عن ذلك صراحو عندما قال
))البعض ال يقبمون نيائيًّا بالتّغيير ،ىؤالء ليس لدييم أم ٌل في البقاء بتاتًا،
ويتفوق عمييم استمرار
آخرون يمعبون لكسب الوقت لكن الوقت سيفوتيم
ّ

المسار عمى ما ىوعميو

قد يسقط األسد بنفس الطريقة التي أطاحت بيا

شرق األوسط((
شموليين في
شعبية بح ّكام
انتفاضات
أماكن أخرى في ال ّ
َ
ّ
ّ
تحدث رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان لمقناة السابعة
في ّٓٔ ،ٕٓٔٔ/٘/

المقربة من حزب العدالة والتنمية ،فك ّذب الرواية الرسمية السورية
اإلخبارية التركية
ّ
مندسون وال عصابات مسمّحة كما تقول دمشق،
لممرة األولى وقال ((ال يوجد
ّ
ّ
قوات األمن أن تدافع عن نفسيا
تماما .من ّ
حق ّ
معموماتنا بيذا الخصوص مختمفة ً
لكن الذي يواجييا ىو شعب غير مسمّح ...عدد القتمى تجاوز األلف ،وال نريد أن
نعيش مجازر حماة وحمبجة وحمص مرةً أخرى ،من الخطأ أن يقتل ال ّنظام شعبو ))

شديد
الرسالة التي أراد أردوغان إرساليا من خالل ىذا الموقف التركي الجديد ال ّ
(ٖ٘)

أساسية
الوضوح والتصعيدي ،تتمحور حول أربعة عناصر
ّ

.

ٔ -األزمة السورية لم تعد مسألة سورية فقط وانما أصبحت مسألة داخمية تركية
تطور
لعوامل كثيرة  -واذا لم تأخذ القيادة
السورية ذلك بعين االعتبارّ ،
ّ
فإن ّ
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سيؤدي إلى انفجار المنطقة
األحداث في داخل سورية وازدياد عمميات القتل
ّ
برمتيا.
ّ

الرسمية عن المؤامرات فيما يتعمّق باألحداث الداخمية،
يصدق الرواية
أحد ّ
ٕ -ال َ
ّ
االحتجاجية وستخرج األمور
العمميات
فال لمزيد من القتل ألنو سيزيد من
ّ
ّ
عن السيطرة بحيث تصبح منتشرةً بشكل ال يمكن من خاللو إعادة عقرب
الساعة إلى الوراء.

عت
القضية إلى مجمس األمن
ٖ  -إذا ما تد ّخل المجتمع الدولي وانتقمت
وتوس ْ
ّ
ّ
دائرة مناقشتيا في المجالس الدولية ،فمن يكون بإمكان تركيا كدولة تحترم
ومؤسساتو -إلى جانب موقفيا األخالقي -أن تقف في مواجية
القانون
ّ

استمرت سياسة القتل أو ازدادت وتيرتيا.
خاص ًة إذا
المجتمع الدولي،
ّ
ّ
سممية عبر إدخال إصالحات
فإن إنياء األزمة بطريقة
ٗ  -رغم ك ّل الذي جرىّ ،
ّ
تتكرر،
عميقة وواسعة ال ّنطاق اليزال ممكنا ،لكن الفرصة ال لكن الفرصة ال ّ

ونافذة الوقت المتاح تضيق بسرعة أمام ال ّنظام السوري فيما المطموب تحقيق

ستقر لمسمطة .
ّ
تحول سممي وم ّ
مماالشك فيو ان ىناك دوافع وراء التحول التركي من االحداث في سوريا يمكن
()ٖٙ

اجماليا بماياتي :

ٔ  -عدم تجاوب الرئيس السوري
ٕ -المخاوف المتعمقة بانييار النظام والفوضى
ٖ -المخاوف المتعمقة بازدياد عدد القتمى والتدخل الدولي
الممف الكردي
ٗ-
ّ
مؤسسات مجتمع مدني ،وسائل
٘ -ضغط الشعبي التركي عامة ،أفراد ،نخبّ ،
إعالم ..الخ
الميجرين أو الالجئين
ممف
ّ -ٙ
ّ
غير أن الالفت ىو احتضان إسطنبول لممرشد العام لجماعة اإلخوان المسممين

في سوريا ،ثم احتضانيا مؤتمر الجماعات والشخصيات اإلسالمية السورية ،األمر
الذي أحدث شرخاً في عالقة القيادتين التركية والسورية ،وتوقفت
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عمى اإلجراءات التركية األخيرة حيال ما يجري في سوريا وطريقة تعامل النظام
السوري مع أزمتو ،تؤكد أن مسار العالقات بين دمشق وأنقرة خرج من فترة شير

العسل ،وأن حجم المخاطر المحدقة بمستقبل العالقات بين البمدين كبيرة إلى درجة
))ٖٚ

قد تطيح بكل ما تم تشييده في السنوات األخيرة .أبرز ىذه اإلجراءات

.

ٔ -مجمس األمن القومي التركي يناقش لساعات طويمة موضوع األزمة السورية

عمى ضوء التقرير الذي أعده رئيس جياز المخابرات التركية ىاقان فيدان بعد
أكثر من لقاء سري وعمني بالرئيس بشار األسد.

ٕ -جرى أكثر من اتصال ىاتفي مباشر بين رجب طيب أردوغان والرئيس السوري
لتقييم األحداث في المدن السورية.

ٖ -تدابير أمنية ولوجستية تركية عاجمة في مناطق الحدود المشتركة وقرار
باالستعداد لموجات نزوح من المدن السورية الشمالية باتجاه الداخل التركي.

ٗ -تحميالت متالحقة في اإلعالم الغربي حول اتصاالت مستمرة بين أنقرة
والعواصم الغربية ،ورسائل غير مباشرة تنقميا تركيا إلى سوريا باسم ىذه
البمدان لتحث النظام عمى عدم إىدار الفرص التي قدمت حتى اآلن وعدم
التفريط بيا.

٘  -فتح األبواب أمام المعارضة السورية بكافة فصائميا وأطيافيا لعقد اجتماعات
ليا في تركيا تحت شعار " لقاء اسطنبول من أجل سوريا " وتوجيو رسائل
عبرىا إلى القيادة السورية ،وىي تعرف مسبقا أن ذلك يغضب دمشق ويقمقيا.
 -ٙإعالن الثالثي التركي عبد اهلل غل ورجب طيب أردوغان وداود أوغمو أن
أبواب تركيا ستكون مشرعة أمام السوريين الذين ال يشعرون باألمان .
وقد تغير الموقف التركي بشكل كبير عندما اعمن رئيس الوزراء التركي رجب

طيب اردوغان ان صبر تركيا" نفد "ازاء استمرار نظام الرئيس السوري بشار االسد
في قمعو الدموي لممتظاىرين".
واكد رئيس الوزراء التركي ان بالده" ال يمكنيا ان تبقى تتفرج "عمى اعمال

العنف الجارية في بمد تجمعيا بو" حدود طوليآ٘ ٛكمم وروابط تاريخية وثقافية
وتابع نحن ال نعتبر المشاكل في سوريا مسألة سياسة خارجية بل بل مسألة
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داخمية" ،مضيفا" عمينا االستماع الى االصوات االتية من ىناك ،ونحن نستمع الييا
ونفعل الالزم

()ٖٛ

.

واستمر التغيير في الموقف التركي تجاه سوريا اذقامت باستقبال وفد

المعارضو السوريو وكذلك اقامو موتم ار فييا واستقبال الالجئيين السوريين داخل
اراضييا ومما الشك فيو ان تركيا بدات تغيير سياستيا تجاه سوريا بمايحفظ

مصالحيا اوال وكذلك تماشيا مع الموقف العربي واالقميمي والدولي الذي يطالب بشار
االسد بالتنحي عن السمطو اوانتقال السمطو بشكل سممي و ترى بان تغيير النظام
في سوريا البد ان يحدث كما حدث في البمدان العربيو االخرى

وعمى الرغم من الموقف التركي المؤيد لممعارضة االان ىناك تغير في الدعم

التركي ليا وذلك بسبب

()ٖٜ

.

ٔ -غياب الحمفاء المذين يمكن االعتماد عمييم ودعميم في الثورة السورية،
فالواقع السياسي والعسكري في الثورة مشتت منقسم عمى نفسو والتحالفات
والتوازنات تتغير بحيث اصبح من الصعب عمى تركيا االعتماد عمى ىذا
الوضع المنقس.
ٕ -التحالفات الدولية فتركيا لم تكن الوحيدة التي دعمت الثورة السورية فكان
الى جانبيا قطر وقطر تراجع دورىا بتقدم الدور السعودي الذي برز بتدخل

عميق في تشكيالت المعارضة السورية ،إضافة إلى سقوط حكم االخوان في
مصر فأدى الى تخمخل في صفوف الدول التي تقف الى جانب تركيا في
دعميا ،اضف الى ان التقارب االيراني االمريكي برعاية روسية وضع تركيا
وحيدة في دعميا مما شكل عمييا حمالً ثقيالً.

ٖ -الضغوط الداخمية فالحرب السياسية التي تخوضيا حكومة العدالة والتنمية
ضدد معارضييا التقميديين كالحزب الجميوري ومعارضييا الجدد كجماعة فتح

اهلل كولن جعمت من دعميا لمثورة السورية حمالً ثقيالً يمنعيا من المناورة
السياسية ونقطة ضعف يستيدفيا معارضوىا من خالليا .

ولكن عمى الرغم من التغير التركي في دعم المعارضة االان ىذا اليعني انيا تؤيد
بقاء بشار االسد في السمطة .
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االستنتاجاث:

من خالل دراستنا لموضوع الموقف التركي من التحوالت في المنطقو العربيو فقد تم
التوصل الى عدد من االستنتاجات ابرزىا :
ٔ -سيطرة انظمة دكتاتورية عمى انظمة الحكم فيياومحاولة توريث السمطة البنائيا
وغياب ابسط مظاىر الديمقراطية فييا

ٕ -الفساد والبطالو ..فمعظم الدول العربية تتصدر قوائم البمدان األكثر فسادا واألقل
شفافية في العالم فيجد المواطن نفسو أمام أنظمة تقوده لمفقر وتحكمو بالقير

ٖ -الموقف التركي من التغيير في تونس لم يكن موقفا موث ار وانما عده شاءنا
داخميا اال ان بعد نجاح الثوره ورحيل بن عمي حاولت تركيا تطوير عالقاتيا
مع النظام السياسي الجديد عمى كافة المستويا ت السياسية واالقتصادية
والثقافية

ٗ -اما الموقف من الثوره المصرية فقد كان واضحا من قبل تركيا من خالل دعوه
الرئيس عمى التنحي عن السمطة ودعم مطالب الشعب الصري بالديمقراطية
ومباركة الثوره من خالل اعمى مستويات السمطة في تركيا وكذلك دعم مصر

في اج ارء االنتخابات في عام ٕٕٔٓوالتي فاز فييا حركة االخوان المسممين
والتي عدتيا تركيا انتصا ار ليل ولنموذجيا في المنطقة
٘ -توتر في العالقات التركية المصرية بعد عزل الرئيس محمد مرسي والذي عدتو
تركيا انقالبا عمى الشرعية وممازاد من تدىور العالقات فض السمطة المصرية

الجديده اعتصام ميدان رابعة العدوية والنيضة بالقوة والذي عدتو تركيا انتياكا
لحرية التعبير تنكيال بجماعة االخوان المسممين .

 -ٙالموقف التركي ابان التغيير في ليبيا كان اكثر ارتبكا ازاء التدخالت الخارجيو
في ليبيا اذ رفضت العقوبات و استخدام القوه العسكريو ضدىا وحاولت ان
تكون وسيطا بين طرفي النزاع ومع سقوط النظام كانت تركيا من اوائل الدول

التي اقامت عالقات مع المجمس االنتقالي الميبي حفظا عمى مصالحيا في ىذه
الدولة السيما ان لدييا مصالح اقتصادية كبيرة فييا وبالتالي عززت عالقاتيا
بكافة اشكاليا مع النظام الجديد
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 -ٚتبنت تركيا مدخال مزدوجا في التعامل مع تطورات األوضاع في سوريا ،يجمع
بين حماية النظام الصديق لتركيا ودعمو من جية ،والتعاطف مع الثوار

والتأييد الضمني ليم ولمطالبيم من جية أخرى في بداية االزمة ولكن الموقف
التركي تغيير

بعد استخدام القوه ضد المتظاىرين وطالبت تركيا نظام بشار

االسدبالتنحي عن السمطو وافساح المجال امام تحقيق الديمقراطية .

 - ٛالتركيز التركي عمي المداخل السياسية والدبموماسية بشكل أساسي ،سواء في
صورة الضغط السياسي بدرجات متفاوتة عمي الحكومات ،أو باستضافة
مؤتمرات لبعض قوى المعارضة كما في حالة سوريا وبدرجة أقل ليبيا .

 -ٜتركيا

تدرك أن األنظمة سوف تتغير وىي تريد أن تفتح باب لمعالقة مع

األنظمة الجديدة ،أي أنيا ال تتحرك وفقا لمفيوم عالقتيا مع األنظمة الحاكمة
وانما تفتح خطا ما لمعالقة مع المعارضة التي ستتولى الحكم في مرحمة ما بعد
نجاح التغيير

ٓٔ -ترى تركيا أن العالقة مع األنظمة الديمقراطية أبقى وأكثر استق ار ار منيا مع
األنظمة االستبدادية .فضال عن ذلك فإن تركيا ترى أيضا أنيا يمكن أن تكون
نموذجا تحتذيو الدول العربية وىي تعيد بناء نظاميا السياسي خاصة فيما
يتعمق بالمزج بين اإلسالم والديمقراطية وبينو وبين الحداثة السياسية .
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املصادر واهلوامش

ٔ -مجدي كامل،ثوره الياسمين،دار الكتاب العربي ،دمشق،ٕٓٔٔ،صٓٙٔ-ٙ
ٕ-

موقف تركيا من احداث تونس

ٖ-

المصدر نفسو .

٘-

اردوغان :تركيا ستعمل عمى رفع التبادل التجاري مع تونس،صحيفة الوسط

-ٙ

اوغمو تجربة تونس في االنتقال الديمقراطي wap.jawharafm.net › Tunisi e

ٗ-

www.world.com/trtworld/ar/newsdetail.aspx?haberkodu...beed..

اوغموا ثوره تونس حدث في غاية االىميو

?https://ar-ar.facebook.com/note.php

التونسية ٔ٘،سبتمبر ٕٔٔٓ .

-ٚ

تونس :انشاء مجمس اعمى لمتعاون االستراتيجي مع تركيا ،صحيفة الشرق االوسط

-ٛ

المصدر نفسو

-ٜ

المندنية ٕٚ،ديسمبر ٕٕٔٓ

التقرير الستراتيجي العربي ٕٔٔٓ،ٕٕٓٔ -مركز الدراسات السياسية والستراتيجية ،
القاىره، ٕٖٓٔ،صٕٜٓ

ٓٔ  -المصدر نفسو،صٕٜٔ

ٔٔ -المصدر نفسو،ص ٖٕٜ

ٕٔ -المصدر نفسو صٕٜٗ٘-ٕٜ

ٖٔ -برىان كور اوغمو،العالقات التركيو المصرية بعد الثوره ،مركز الجزيره لمدراسات
. www.aljazeera.net

ٗٔ -د .حازم سعيد منتصر  ،موقف تركيا إزاء الثورة فى مصر ،تركيا اليوم،
turkeytoday.net/node/6343

٘ٔ -احمد يوسف احمد ونيفين مسعد ،حال االمة العربية ٕٕٕٔٔٓٓٔ-معضالت التغيير
وافاقو،مركز دراسات الوحده العربية،بيروت،ٕٕٓٔ،صٓٙ

 -ٔٙالمصدرنفسو،صٔٙ

 -ٔٚاحمد داود اوغمو،العمق الستراتيجي

 - ٔٛالموقف التركي يكشف تواطؤ االنظمة العربية alsa3wa.wordpress.com/.../

 -ٜٔالمصدر نفسو

ٕٓ -المصدرنفسو

30

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية
العذد 45

ٕٔ  -محمد عبد القادر خميل،المواجية الحتمية:العالقات المصرية -لتركية بعد ثورهٖٓ يونيو

www.albawabhnews.com/443333

ٕٕ -العالقات المصرية التركية

www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=4664

ٖٕ -حسنين توفيق ،الموقف التر كي وااليراني من احداث ٖٓ يونيو،السياسة الدولية ،
القاىره،العددٗ،ٜٔاكتوبر ٖٕٔٓ،صٓٛ

ٕٗ -المصدر نفسة ،صٓٛ
ٕ٘ -المصدر نفسة،صٔٛ

 -ٕٙالموقف التركي من الثوره الميبيو

www.dohainstitute.org/

 -ٕٚصالح الصادق الجياني،الموقف التركي من الثوره في ليبيا

www.ahewar.org/debat

 -ٕٛتركيا والثوره الميبيو الدبموماسيو اوال ،مركز القاىره لمدراسات التركيو ،

www.kahireturk.org

 -ٕٜالمصدر نفسو

ٖٓ  -احمد يوسف حمد ونيفيين مسعد،مصدرسابق،صٕٙ
ٖٔ  -المصدر نفسو ،صٖٙ

ٕٖ  -رائد مصباح ابو داير،استراتيجية تركياشرق اوسطيا ودوليا في ضوء عالقاتيا باسرائيل
ٕٓٓٓ،ٕٓٔٔ-باحث لمدراسات الفمسطينية والستراتيجية،بيروت  ، ٕٓٔٔ،صٖٔٔ

ٖٖ -حقيقة الموقف التركي وكيفيو تغييرهwww.syria4444.net/t3034-topic
ٖٗ -ترددالموقف التركي تجاه الثوره واالنقالب السوريwww.haqeqah.com
ٖ٘ -الموقف التركي من الثوره السوريو

www.onislam.net/arabic

 -ٖٙمحددات الموقف التركي من االزمو السوريوwww.aljazeera.net،

 - ٖٚالموقف التركي من االزمو السوريو التوقعات والتداعياتwww.aljazeera.net

-ٖٛ

اردوغان بداصبرنا ينفذ

...www.ikhwan.net/forum/showthread.php?433440

 -ٖٜاسباب وتداعيات تغير الموقف التركي تجاه القضية السورية

https://orient-news.net/?page=news_show&id=3433
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