
 

  



 تركيا والتصالح مع مصر

 االسباب والنتائج

 

 د. حامد دمحم طه السوٌدانً

 جامعة الموصل

 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 متخصص بالشؤون التركٌة

 

وضعت  3291من المعلوم بأنه منذ تأسٌس جمهورٌة تركٌا الحدٌثة على ٌد مصطفى اتاتورن عام 

الحكومة التركٌة مبادئ السٌاسة الخارجٌة اال وهً التحالف مع الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة والعالم 

النضمام االعتراف باسرائٌل والامة تحالف استتراتٌجً وكذلن ا 3291االوربً والحماً فً العام 

وحسم امرها واٌدت الرغبة والعمل بان تكون جزء من االتحاد  3291الى حلف شمال االطلسً 

االوربً )وهذا حلم لن ٌتحمك باعتمادي( وٌمكن االشارة بان فً السٌاسة التركٌة هنان ثابت ومتغٌر 

حالف مع فالمتغٌر هو فً سٌاسة تركٌا هو الشرق االوسط والدول العربٌة اما الثابت فهو الت

الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة واروربا واسرائٌل وما ٌحدث من اختالف وجهات نظر مع حلفاؤها هذا 

ال ٌعنً ان هذا متغٌر فتركٌا ال تستطٌع ان تتمرد على الموى العظمى النها مكبلة بالمٌود وامرٌكا 

اعدة عسكرٌة امرٌكٌة ( ل92واسرائٌل متغلغلتٌن فً تركٌا سٌاسٌا والتصادٌا وامنٌا ففً تركٌا )

واجهزة تصنت ورادارات على االراضً التركٌة موجهة ضد االتحاد السوفٌتً )السابك( وروسٌا 

)حالٌا( وكذلن متغلغلة التصادٌا من خالل االستثمارات والدٌون والعاللات الخارجٌة وهنان ممولة 

رائٌل اهم حلٌفٌن رائعة للدكتور فارس تركً المتخصص بالشؤون االمرٌكٌة )ان تركٌا واس

للوالٌات المتحدة االمرٌكٌة فاسرائٌل اخذت كل شًء ولم تعط اي شًء اما تركٌا فتعطً كل شًء 

ولم تأخذ شًء( وهذا ٌعنً بان السٌاسة التركٌة هً حصان طروادة للسٌاسة الغربٌة فالعالم االوربً 

والثانٌة  3221رصتٌن االولى دائما ٌتخلى عن تركٌا فعلى سبٌل المثال عندما حصلت االزمتٌن المب

نرى ان الوالٌات المتحدة والعالم االوربً ولف بجانب الٌونان مهد الحضارة االوربٌة  3299عام 

المدٌمة مما جعل تركٌا تعٌد عاللتها مع الدول العربٌة وتتود لهم لٌنمذونها من ازمتها )وهذا السلون 

  .3299المبرصٌة ٌدخل ضمن المتغٌر الذي ذكرناه سابما( فً االزمة 

بدأت السعودٌة  ولٌبٌا والعراق ٌضخ النفط الى تركٌا ومدها بالمروض المالٌة وباسعار منخفضة 

جدا فضال عن فتح المطارات اللٌبٌة امام الطائرات التركٌة للتزود بالولود، حٌث فرضت الوالٌات 

معدات ولكن بعد اندالع الحرب المتحدة االمرٌكٌة حظراً على تركٌا ومنعها من استٌراد االسلحة وال



ولفت تركٌا على الحٌاد الستنزاف الدولتٌن اٌران والعراق  3211-3211العرالٌة االٌرانٌة 

ولفت تركٌا الى جانب لوات التحالف لضرب  3223وبروزها كموة وفً حرب الخلٌج الثانٌة 

ة حزب العدالة والتنمٌة برئاسة العراق هذه ممدمة تارٌخٌة للسٌاسة التركٌة فالذي ٌهمنا فً هذه الممال

وتبنٌه سٌاسة )العثمانٌة الجدٌدة( ووفما لهذه السٌاسة  9119اردوغان ووصوله الى السلطة عام 

استطاعت تركٌا التغلغل فً الشؤون العربٌة خاصة بعد اندالع ما ٌسمى )ثورات الربٌع العربً( 

  .وربًوفك تفاهمات مع الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة والعالم اال

وسوف نتكلم الٌوم عن حالة مصر فمد كانت تركٌا تتمتع بعاللات حسنة مع مصر ابان حكم الرئٌس 

االسبك حسنً مبارن ولكن بعد الثورات انملب المولف التركً رأسا على عمب وهو ٌدرن تماما 

ً( بان حكم حسنً مبارن سوف ٌنتهً فمد ولفت مع جماعة االخوان المسلمٌن )االسالم السٌاس

واخذت تلعب بهذه الورلة وتضغط على الحكومة المصرٌة الشرعٌة واستمرت الخالفات بهذا الشأن 

الى ان تولً دمحم مرسً الحكم فً مصر تحسنت العاللات المصرٌة التركٌة وتغلغلت تركٌا اكثر 

مصر  ولكن بعد االطاحة بالرئٌس دمحم مرسً ومحاكمته ومن ثم وفاته وتولً عبد الفتاح السٌسً فً

الحكم وتمتعه بشعبٌة واسعة ظلت تركٌا تتدخل فً شؤون مصر وتحتضن المعارضة المصرٌة 

وتشن هجوما اعالمٌا وسٌاسٌا على السٌاسة المصرٌة وعلى شخص الرئٌس المصري عبد الفتاح 

السٌسً وان هذا التدخل الغٌر شرعً فً شؤون مصر الداخلٌة ادى الى احتمالٌة التصادم العسكري 

الٌوم نرى ونتفاجأ الخطاب السٌاسً التركً تجاه مصر لد تغٌر واصبح ٌرغب بالمصالحة ولكن 

مع مصر ونسٌان الماضً وفتح صفحة جدٌدة فً محاولة اشبه بالتوسل والتودد من اجل اعادة 

العاللات، ومن الجدٌر بالذكر ان اردوغان بدأ ٌضٌك الخناق على جماعة االخوان المسلمٌن 

والممٌمٌن فً تركٌا وتجمٌد تحركاتهم وخطاباتهم وممكن تسلٌمهم الى مصر المعارضٌن لمصر 

ممابل لبول مصر التصالح مع تركٌا وكما فعل اردوغان سابما عندما كان ٌستخدم ورلة االللٌة 

االٌغورٌة ذو الجذور التركٌة فً الصٌن ولكن بمجرد ما اتفك االتران مع الصٌن تنازلت تركٌا عن 

عنهم هكذا هً السٌاسة التركٌة تستخدم اوراق للضغط ومن ثم تتخلى عنهم ممابل  االٌغور والتخلً

  .مكاسب سٌاسٌة والتصادٌة

والٌوم ان التمارب مع مصر ٌحمك لتركٌا المشاركة معها ومع الٌونان ولبرص وتماسم النفوذ فً 

  .الشرق المتوسط فضالً عن اعادة صٌاغة التوجهات التركٌة الجدٌدة

الضوء على هذا الخطاب التركً تجاه مصر وبعٌداً عن التحلٌالت التً لد تصٌب او تخطأ ولتسلٌط 

ولد تكون بال ادلة أحٌاناً هنا ال بد لنا ان نسلط الضوء على )مبادئ واسس السٌاسة التركٌة( فً عهد 

  .حزب العدالة والتنمٌة وولد توضح لنا هذا الخطاب وهذا السلون ومنطلماته واهدافه

  :ز السٌاسة التركٌة الجدٌدة على خمسة مبادئ هًارتك

  التوفٌك بٌن الحرٌات واألمن 3

  سٌاسة تصفٌر المشكالت  9



  سٌاسة تعدد األبعاد 1

  سٌاسة الدبلوماسٌة الناعمة 9

  دور تركٌا المركز فً السٌاسة الدولٌة 9 

  .وارمٌنٌا ودول شمال افرٌمٌاولد طبمت هذه السٌاسة فً سورٌا والعراق ولٌبٌا واٌران وبلغارٌا 

ولكن ثورات الربٌع العربً ولٌام السٌاسة التركٌة المتحولة من سٌاسة تصفٌر المشكالت الى خلك 

المشكالت واعتمد بان هذا التحول سببه لد وضحناه سابما هو ارتباط تركٌا بالوالٌات المتحدة 

ى الخالفة( فً الوطن العربً التً لامت االمرٌكٌة وحلف الناتو واسرائٌل الى تبنً سٌاسة )الفوض

بدور فً هذه السٌاسة وتورطت تركٌا بمشاكل بالشعوب العربٌة ضنا منها تحمٌك مكاسب ولد حممت 

مكاسب ولتٌة ولكن سرعان ما ادى ذلن الى تراجع االلتصاد التركً وامتعاض المعارضة التركٌة 

ادت الى نفور اعضاء بارزٌن فً حزب  واستبداد اردوغان وتفرده بالسلطة واحالمه وطموحاته

العدالة والتنمٌة وانشمالهم وتكوٌن احزاب جدٌدة ومنهم وزٌر االلتصاد السابك على باباجان ووزٌر 

الخارجٌة التركً احمد داود اوغلو منهدس السٌاسة الخارجٌة التركٌة وكذلن عبد هللا كول الرئٌس 

  . التركً السابك واخرٌن

تً اتبعها اردوغان سببت لتركٌا العدٌد من المشاكل ومنها تراجع النظرة الى ان هذه السٌاسة ال

التجربة التركٌة التً كانت مثار اعجاب العالم العالم العربً وكذلن تراجع شخصٌة اردوغان 

والنظر الٌه كشخصٌة توسعٌة لدٌه اطماع اللٌمٌة مما اثر سلبٌا على التجارة وااللتصاد مع الدول 

ال عن تداعٌات ازمة كورونا على االلتصاد التركً وهبوط اللٌرة التركٌة بشكل مخٌف العربٌة وفض

( لٌرة اي سبعة 191( لٌرة تركٌة أصبحت االن تعادل )312$( تساوي )311فبعد ان كانت فئة )

( 399( ملٌار دوالر امرٌكً منها )919اضعاف فضال عن تراكم الدٌون التركٌة اتً وصلت الى )

  .ستحمة الدفع هذا العامملٌار دٌون م

وفً هذه المرحلة اصبح الضغط على اردوغان من لبل الشعب التركً واالحزاب المعارضة 

التركٌة بسبب اٌصال تركٌا الى هذا الوضع السًء وتدخله فً شؤون دول المتوسط والدول العربٌة 

ٌة الدول فضال عن استٌاء وكذلن تراجع عاللاته مع الدول االوربٌة وخطابه المتشدد تجاه فرنسا وبم

 الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة من تمارب تركٌا وروسٌا وشراء 

( وكذلن تراجع عاللاته مع السعودٌة مما جعل تركٌا معزولة S400منظومات الصوارٌخ الروسٌة )

عربٌا واوربٌا وامرٌكٌا مما حدى بالسٌاسة التركٌة ان تراجع نفسها وتعرف حجم لوتها وراحت 

وب )الدبلوماسٌة الناعمة( وسٌاسة تصفٌر المشكالت التً خلمتها هً. وبدأت مع مصر تستخدم اسل

رغبة منها فً اعادة العاللات واعترافا منها بثمل مصر فً العالم العربً ودول شرق المتوسط وان 

هذا التمارب والتصالح مع مصر لد ٌفن العزلة وٌسكت المعارضة وٌنعش االلتصاد التركً 

 المتراجع. 



وهنا الٌد من االشارة وكما ذكرت فً مماالت سابمة بان السعودٌة ومصر هم اكثر دولتٌن عربٌتان 

 لدٌهم المدرة على لٌادة العالم العربً ولٌس تركٌا. 

االن مصر والسعودٌة تضع شروط للتصالح مع تركٌا وهذا ٌعنً من مولع لوة فتركٌا الٌوم محتاجة 

ٌة اكثر من اي ولت مضى ومن الجدٌر بالذكر ان مصر الى مصر والسعودٌة والدول العرب

اشترطت على تركٌا عدم التدخل فً شؤون مصر وكذلن شؤون الدول العربٌة االخرى وهذا ٌعنً 

 زٌادة مصر فً حل مشاكل العالم العربً وانحسار المشروع التركً. 

سان والتضٌٌك على االن تركٌا التصاد متعب ومشاكل داخلٌة وخارجٌة وانتهاكات لحموق االن

الحرٌات واالحزاب التركٌة ومنها حزب الشعوب الدٌممراطً التركً وازدٌاد شعبٌة المعارضة 

وتراجع شعبٌة حزب العدالة والتنمٌة وبدأ الشعب التركً ٌنادي برحٌل اردوغان واالتٌان بشخص 

كٌا على الشرق بدل عنه وان الخطة التً رسمتها الوالٌات المتحدة فً عهد اوباما لسٌطرة تر

االوسط عن طرٌك االسالم السٌاسً )جماعة االخوان المسلمٌن( لد فشلت فشالً ذرٌعا وهذا ما 

فً مماالت سابمة واخٌرا ال بد لالتران من اعادة لتمدٌر حجم لوتهم  9131ذكرته وتولعته فً العام 

ثابتة بعٌدة عن التدخل  واعادة سٌاساتهم ومراعاة الحموق االللٌمٌة للدول الرعبٌة وبناء عاللات

 ومحاولة التوسع الن هذه االحالم لد تضر تركٌا نفسها.


