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 انعكاسات صعود اإلسالميين في العالم العربي عمى السموك التركي تجاه القضية الفمسطينية
 أ. محمد زاهد جول

 
 :مقدمة

بقيادات  جاءتانطبع مسار العالم العربي خالل القرن الماضي باالنقالبات العسكرية التي 
الربيع العربي  وراتثسياسية عسكرية دشنت مؤسسات وأحزاب دكتاتورية وشمولية، بينما تميزت 

 .الراىنة بكونيا انتفاضات سياسية شعبية لم يعيدىا العالم العربي الحديث
وتتمثل جوىر االنقالبات الجديدة بانقالب قيم الشعب العربي ونظرتو لمحياة السياسية، تجاه الحياة 

اسم المشترك بينيما ىي السياسية التي لم يعد يحتمميا بداية، ونياية الحياة السياسية التي ينشدىا، والق

، ادَّعت في 1أو خدعت من أنظمة عربية دكتاتورية ،التي كبمت ،وشجاعتو ،إرادة الشعب العربي
غالبيتيا القومية واالشتراكية وتحرير فمسطين منذ منتصف القرن العشرين، فيما كان يطمق عميو 

تراكي في يوم من األيام، والذي المشروع القومي العربي، الذي مثمو المشروع الناصري والبعثي واالش
بعد زيارة السادات إلى فمسطين  1978 سنةاإلسرائيمية  -وجيت معاىدة كامب ديفيد المصرية 

المحتمة المسماة مؤقتًا "دولة إسرائيل"، الضربة القاضية لممشروع القومي العربي أمام المشروع 

 .2الصييوني المنافس عمى المنطقة واإلقميم معاً 
واتفاقية وادي عربة  ،1993 سنةإسرائيل "اقية أوسمو بين منظمة التحرير الفمسطينية ووكانت اتف
وما صاحبيما من احتفاالت دولية بيما بمثابة حفل تشييع  ،1994 سنةإسرائيل "بين األردن و

لممشروع القومي العربي أيضًا، إال أن دفن المشروع استغرق قرابة عقدين من الزمان، وذلك بحمول 
يع العربي"، وقد وقعت قبمو الكثير من األحداث القاسية التي عجمت بانفجار ثوراتو، كان منيا "الرب

، وما 2008 سنة ، والحرب اإلسرائيمية الغاشمة عمى غزة نياية2003 سنة االحتالل األمريكي لمعراق

                                                 
 :باحث ومحمل سياسي تركي. أ. محمد زاىد جول 
، 2005، ىـ1425، الطبعة األولى، لدوليةانظر: حنفي، الدكتور حسن، جذور التسمط وآفاق الحرية، القاىرة، مكتبة الشروق ا 1

 .173ص 
، 12، ص 1978انظر: اتفاق كامب ديفيد وأخطاره، عرض وثائقي، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيروت، الطبعة األولى،  2

 .200وص 



 2 

 وباألخص لجميورية مصر العربية في عيد الرئيس ،صاحبيا من موت سريري لألنظمة العربية
بعد فقدان  ،المخموع حسني مبارك، وبذلك فإن الربيع العربي جاء في السياق الطبيعي والمنطقي

 األمل والثقة بالمشاريع القومية العربية.
كان العقد األول من القرن الحادي والعشرين عمى موعد مع ميالد المشروع التركي، الذي أصفو 

، وأطمق صفة مشروع التمكين 3عدالة والتنميةمقراطي الذي يقوده حزب الو بمشروع التمكين الدي
عمن يصفو من المثقفين العرب وغيرىم بالمشروع اإلسالمي التركي، أو  قراطي في تركيا، تمييزاً و الديم

 .اإلسالم السياسي التركي، أو المشروع العثماني أو العثمانيون الجدد
رجية، دون التعمق في ىذه األوصاف أنيم يصفون مظاىر المشروع الخا إطالقوعذرىم في 

جوىر المشروع الذي يقدمو حزب العدالة والتنمية من الداخل، والذي يقوم عمى مجموعة من القيم 

، التي آمن بيا الشعب التركي قبل أن تتبمور من خالل مشروع حزب 4والمبادئ التأسيسية الحاكمة
م، ىذه القيم التي يؤمن بيا الشعب وحتى اليو  2002 سنةقبل توليو السمطة السياسية  ،العدالة والتنمية

لمسياسة التركية ويمثميا حزب العدالة والتنمية ىي التي حددت العالقات الداخمية والخارجية  ،التركي
 وليست مجرد جممة االنعكاسات المحمية أو اإلقميمية أو الدولية.

الذي  لشعب التركي،إن الرؤية التركية الجديدة ىي مصدر المواقف التركية، وىي مواقف غالبية ا
، 2007 سنة، و 2002 سنةانتخب عمى أساسيا ممثميو في البرلمان من أعضاء حزب العدالة والتنمية 

، فحزب العدالة والتنمية جّسد عمميًا المنظومة القيمية لمشعب التركي عمى أرض الواقع، 2011 سنةو 
متو األساسية التوافق بين بحيث أسفر ذلك عن نجاح مشيود لممشروع التركي المعاصر، كانت دعا

الشعب والحكومة، وىو األمر الذي افتقدتو تركيا لعقود طويمة من تاريخيا قبل مجيء حزب العدالة 
 .والتنمية

وىذا التوافق بين الشعب والحكومة التركية يحكمو قانون واحد، ىو الذي جعل تركيا شعبًا وحكومة 
 م بـ الديمقراطية.تقف إلى جانب الربيع العربي، ىذا القانون يوس
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 المشروع الديمقراطي لحزب العدالة والتنمية:
قراطية التركية لالضطياد المتواصل من قبل الحكومات العسكرية و لقد تعرضت الحركة الديم

التركية المتعاقبة لعقود طويمة، يمكن ربطيا بتاريخ قيام الجميورية التركية الحديثة طوال القرن 

الحكومات المدنية والحزبية التي  مومات المرحمة العسكرية المباشرة، أ، سواء أكانت حك5العشرين
وفي تمك الحقبة التي توصف بالعممانية الجامدة أو المتشددة، عانى  .تسيرىا القيادات العسكرية

قراطية الحقيقية أواًل، وبسبب العممانية المغمقة ثانيًا، والتي كانت و الشعب التركي كثيرًا، الفتقاده الديم
وتقاليده الشرقية،  ،وعاداتو ،والتاريخية ،تقيس قوتيا بمدى معاداتيا لقيم المجتمع التركي الدينية

ودفعيا لمسير وراء الحداثة األوروبية شكميًا ولو فقدت الحداثة مضمونيا وقناعة أبناء الشعب بيا، 

 .6مما أدخميا في صراعات ثقافية مريرة
ل في تركيا مع بداية عقد السبعينات من القرن العشرين عندما بدأ صعود التيار الديني المعتد

والشعبي  ،ناصبتو القوى العممانية العداء، وأجيضت محاوالت صعوده الديمقراطي السممي
والدستوري، وكمما كانت الحركة الديمقراطية التركية "اإلسالمية" تخطو خطوة في مسيرة النجاح 

بالمرصاد، حتى في حال مّثل الحركة أشخاصًا أو أفرادًا السياسي، كانت المؤسسة العسكرية تقف ليا 
بصفة شخصية، وكانت تالحقيم وتطاردىم وتدخميم السجون، بدون ذنب سوى أنيم متدينون يرغبون 

 .بالمشاركة في الحياة السياسية
تقديم التضحيات تمو  مفروشًا بالورود، بل تمّ  قراطي في تركيا لم يكن دوماً و فالمسار الديم

والسجن من قبل المؤسسة العسكرية واالستبداد  ،يات، وتعرض الكثير من القادة لإلعدامالتضح
 سنةقراطية المنتخبة من الشعب النقالبات عسكرية كما وقع و السياسي، وتعرضت الحكومات الديم

من قبل محاكم أمن الدولة الدستورية  ، وتعرضت األحزاب السياسية المدنية لإلقالة والحلّ 1980
ية، وحرم أعضاؤىا من العمل السياسي لسنوات عديدة، حتى تمكنت أخيرًا من اكتساب ثقة الترك

وتشكيل  ،، وذلك بفوز حزب العدالة التنمية بأغمبية مقاعد البرلمان التركي2002 سنةالشعب التركي 
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وباألخص  ،وخارجياً  الحكومة التركية األولى لحزب العدالة والتنمية، ومباشرتو تنفيذ سياساتو داخمياً 
 .نحو العالم العربي وصوب القضية الفمسطينية، التي تمثل قمب القضايا العربية واإلسالمية معاً 

 
 سياسة حزب العدالة والتنمية نحو القضية الفمسطينية قبل الربيع العربي:

، 2002 سنةأطمق عمى قرار الشعب التركي بانتخاب حزب العدالة والتنمية  أناسمحوا لي بداية 
وبالطرق السممية إيصال من يريد إلى  ،يع التركي السممي بامتياز، فقد استطاع الشعب التركيالرب

 رأس السمطة السياسية العميا، وعمى مستوى تحقيق األغمبية في أعضاء البرلمان التركي بداية، ثمّ 
بأنو  ، وبذلك شعر الشعب التركي2007 سنةرئاسة الجميورية  عمى مستوى رئاسة الوزراء، وأخيراً 

 بدون ضغوط داخمية أو خارجية في اختيار حكومتو.  ،أصبح سيد نفسو
حكم حزب العدالة والتنمية تركيا لدورتين انتخابيتين كاممتين تقريبًا قبل أن يبدأ الربيع العربي، 
وقبل أن تظير في العالم العربي توجيات الجماىير العربية السياسية الثائرة، وبالصورة التي أوصمت 

الميين العرب إلى السمطة السياسية عن طريق االنتخابات البرلمانية الحرة ألول مرة في الوطن اإلس
 ن عرف الوطن العربي الدول الوطنية الحديثة.أالعربي منذ 

منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم شيد العالم اىتمامًا تركيًا متصاعدًا بالوطن 
وموقع  ،لعربي لتركيا، فيما عرف بمبدأ "العمق االستراتيجي" لتركياالعربي، وباألخص دول الجوار ا
وىي السياسة التي رسم معالميا منظر السياسة التركية المعاصرة  .تركيا ودورىا عمى الساحة الدولية

البروفسور الدكتور أحمد داود أغمو، سواء في مرحمة توليو منصب مستشار رئيس الوزراء التركي 
، أو بعد استالمو حقيبة وزارة 2002 سنةمنذ وصول الحزب إلى السمطة  ،رجب طيب أردوغان

 .2006 سنة عقب تولي الحزب لواليتو الثانية بعد انتخابات ،الخارجية التركية

، 7ستراتيجية العميقةوقد كان لمدول العربية والدول المجاورة لتركيا دور كبير في صياغة ىذه اال
المشاكل" مع كافة الدول ميما كانت نوعية الصراعات التاريخية وقد تمثل ذلك في نظرية "تصفير 

بين تركيا وتمك الدول، وقد تمخض عن تمك السياسات التركية الجديدة توقيع مئات االتفاقيات 
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تمك الفترة الزمنية العصر الذىبي  دّ والسياسية مع العديد من الدول العربية، وتع ،واالقتصادية ،الثقافية
 لعالقات التركية العربية، قبل اندالع ثورات الربيع العربي.األول لتحسين ا

وعمى صعيد الموقف من القضية الفمسطينية خاصة، مثل عصر حكومة حزب العدالة والتنمية 
انقالبًا في طبيعة العالقة مع المؤسسات الفمسطينية الرسمية والشعبية معًا، فقد كانت العالقات 

والتعاون  ،والدبموماسي ،وى رفيع من التبادل في االعتراف السياسيالتركية اإلسرائيمية تتمتع بمست

1952 سنة، فقد اعترفت تركيا بالدولة اإلسرائيمية 1948 سنة "دولة إسرائيل"األمني منذ قيام 
، وقد 8

، لتصبح تركيا عمى "إسرائيلـ"عزي ذلك إلى رغبة تركية بالتجاوب مع الضغوط األوروبية لالعتراف ب
إمكانياتيا لمسير في الركب األوروبي  ة مع الدول األوروبية، التي كانت تركيا تبذل كلّ قدم المساوا

عادة بناء أوروبا أمنياً   واجتماعيًا. ،واقتصادياً  ،وعسكرياً  ،وسياسياً  ،بعد الحرب العالمية الثانية، وا 
أوروبا عن  وىنا يكمن خطأ بعض التحميالت التي ترجع تقارب تركيا مع الفمسطينيين إلى تراجع 

دعم تركيا في مواصمة االنضمام بعضوية كاممة في االتحاد األوروبي، وبالتالي انكفاء تركيا إلى 
 ،تييمحيطيا الشرق أوسطي، وباألخص بعد انتياء الحرب الباردة مع انييار االتحاد السوفي

 وحمف وارسو العسكري. ،ومنظومتو االشتراكية
ن الغرب أت التركية اإلسرائيمية، وقد يوسعون الظنون بوبنفس األسباب يعممون توتر العالقا

عد بحاجة إلى الشرطي التركي لحماية حدود أوروبا مع الشرق التي كانت ميددة من يوأمريكا لم 

 .9حمف وارسو
بينما ترى السياسة التركية الجديدة أن تركيا مطالبة بأن تتجاوب مع متغيرات ما بعد الحرب 

التنافس االستراتيجي الديناميكي الذي أوجدتو مرحمة ما بعد الحرب الباردة  "كان مناخ الباردة، فقد
عاماًل من العوامل التي أوجبت عمى تركيا البحث عن استراتيجية إقميمية جديدة، وصياغة سياسة 

وتشكيل العالقات الدينامية بين القوى العظمى خارج المنطقة والتوازنات الداخمية  ،شرق أوسطية ليا

 .10لتقاء مع الصمة بين العوامل الدولية والمعايير اإلقميمية"ساحة ا
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وبخصوص سياسية تركيا الجديدة مع دول المنطقة بما فييا الدولة اإلسرائيمية، فيي تقف إلى 
وليس إلى جانب القوة فقط، وبالتالي فإن سياسة تركيا الجديد أن تصطف إلى مواقف  ،جانب الحق

تطبيق قرارات األمم  "إسرائيل"ه القضية لفمسطينية، وذلك بمطالبة الجانب العربي والفمسطيني تجا
المذان ينصان عمى انسحاب  338و 242المتحدة ذات الصمة بالقضية الفمسطينية وباألخص قرار 

، وحكومة العدالة والتنمية كانت ترى 1967 سنةمن األراضي العربية والفمسطينية المحتمة  "إسرائيل"
أن تكون فوق القانون الدولي ويجب إخضاعيا مثل  "دولة إسرائيلـ"أنو ال يجوز لوقبل الربيع العربي 

 كافة دول العالم إلى القرارات الدولية، ومحاسبتيا عمى أساسيا أيضًا.
وعمى ىذا األساس أيضًا دعمت الحكومة التركية قرارات منظمة التحرير الفمسطينية في عقد 

ودعمت قيام السمطة الفمسطينية في الضفة الغربية وغزة وقدمت معاىدة سالم مع الدولة اإلسرائيمية، 
بمنظمة التحرير الفمسطينية ممثاًل شرعيًا وحيدًا  1975 سنةليا المساعدات، وقد اعترفت تركيا في 

سمحت لمنظمة التحرير الفمسطينية بفتح مكتب ليا فييا،  1979 سنةلمشعب الفمسطيني، وفي 
 .1988 سنةطينية واعترفت بإعالن الدولة الفمس

، ودعمت 1991 سنةوحاولت تركيا استضافة مؤتمر السالم عمى أراضييا قبل عقده في مدريد 
التوصل إليو بعد ذلك حتى قيام  سمو، وما تمّ و في أ "إسرائيل"وما توصل لو الفمسطينيون مع  ،نتائجو

 السمطة الفمسطينية في غزة وأريحا أواًل وما أعقبيا من اتفاقيات.
بصفة مراقب مع العديد من الدول،  2006 سنةركت تركيا في االنتخابات الفمسطينية وقد شا

واعترفت بنزاىة ىذه االنتخابات، وىي التي نتج عنيا فوز حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" بأغمبية 
في البرلمان الفمسطيني، وتابعت تركيا باىتمام تشكيل الحكومة الفمسطينية برئاسة إسماعيل ىنية 

 .ممثاًل عن حماس بوصفيا الفائزة بالنسبة األكبر في البرلمان الفمسطيني المنتخب
وبعد تعثر عمل ىذه الحكومة بسبب عراقيل داخمية وخارجية كان موقف تركيا يؤكد بأن حكومة 
حماس حكومة شرعية ومنتخبة من الشعب الفمسطيني، وعندما وقع االنفصال بين حكم غزة وحكم رام 

موقف التركي عمى حالو باالعتراف بالحكومة الفمسطينية في غزة، بوصفيا حكومة منتخبة اهلل بقي ال
ديمقراطيًا، ولم تخضع تركيا لمضغوط األمريكية بمقاطعة حكومة حماس، بل كانت ترى أن ذلك 

ة، وأمريكا في الشأن السياسي الفمسطيني، وانقالبًا عمى الشرعية الفمسطيني "إسرائيل"من  تدخاًل سافراً 
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وحاولت تقريب وجيات النظر بين حكومة غزة مع الرئيس الفمسطيني محمود عباس وحركة فتح أكثر 
 من مرة، دون أن تحقق نجاحًا.

لى جانب  2009وبداية  ،2008عندما وقعت حرب غزة في نياية  وقفت تركيا إلى جانب الحق وا 
المحافل الدولية تطالب بوقف  الفمسطينيين وأىل غزة المظمومين، ورفعت تركيا صوتيا عاليًا في

الحرب والتنديد بالسياسة العدوانية لمحكومة اإلسرائيمية، وكان الشعب التركي من أوائل شعوب العالم 
إن لم يكن أوليا الذي خرج إلى الشوارع في تظاىرات حاشدة منددة بيذه الحرب الظالمة واإلجرامية، 

سمي والشعبي من الحرب اإلسرائيمية عمى غزة، وفي ىذه النقطة بالذات، أي الموقف التركي الر 
برزت المخاوف العربية الرسمية من تنامي تأثير الدور التركي في القضايا العربية وبين أبناء الشعب 
العربي، وتنامي التأييد لممواطنين العرب لمحكومة التركية ولرئيس حكومتيا رجب طيب أردوغان، 

اإلسرائيمية عمى غزة تحمل صوره في العواصم العربية  الذي أخذت المظاىرات المنددة بالحرب
 وباألخص في األوساط الفمسطينية وفي غزة تحديدًا.

مصر وتونس في عيد مبارك وابن عمي من أكثر الدول العربية كراىية  القد كانت حكومت
ة، وأخذت وامتعاضًا من الدور التركي الذي قامت بو حكومة أردوغان إبان الحرب اإلسرائيمية عمى غز 

بعض الدول الخميجية تبدي برودة في الترحيب برئيس الوزراء التركي أردوغان عند زيارتو لعواصميا، 
ليا أمام شعوبيا بكونيا ال تدافع عن القضية  نأردوغاذلك بسبب شعورىا باإلحراج الذي أحدثو  وكلّ 

 .أردوغان الفمسطينية وأىل غزة بنفس الدرجة التي تقوم بيا تركيا ورئيس وزرائيا
، بمغ الموقف التركي في دعم القضية الفمسطينية عنان 29/1/2009 فيلما جاءت حادثة دافوس و 

أشعر باألسف أن "لمرئيس اإلسرائيمي شمعون بيريز قال فيو:  السماء، إذ وجو أردوغان كالمًا الذعاً 
ن الخطأ وغير اإلنساني أن من الناس قد قتموا، وأعتقد أنو م كبيراً  يصفق الناس لما تقولو، ألن عدداً 

ثم انسحب من الجمسة معترضًا عمى عدم منحو وقتًا نصفق لعممية أسفرت عن مثل ىذه النتائج"، 
 لموقت الذي منح لبيريز. كافيًا ومساوياً 

لقد حدث ذلك بعد أيام قميمة من وقف العدوان اإلسرائيمي عمى غزة، مما جعل المواطن التركي 
قف الفمسطيني ينظر إلى الحكومة التركية عمى أنيا ىي التي تمثل الشعب مؤيد لممو  والعربي وكلّ 

الفمسطيني قبل رؤسائو، وىي التي تدافع عن القضية الفمسطينية أكثر من السمطة الفمسطينية نفسيا، 
وسكت عمى قتل  ،وأمريكا "إسرائيل"وليس من تواطأ مع  ،وىي تمثل الشجاعة اإلسالمية الحقيقة
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ي في غزة دون تنديد وال معارضة، باستثناء عدد قميل من الدول العربية، فالقضية الشعب الفمسطين
الفمسطينية وحادثة دافوس تحديدًا جعمت الجماىير العربية والتركية تكتشف "مشتركاتيا الوجدانية 

 والثقافية من جديد". 
عمى أىل غزة،  الحصار الذي فرض وقد وقفت الحكومة التركية قبل العدوان عمى غزة وبعده ضدّ 

والتي استشيد فييا تسعة مواطنين أتراك إال أحد فصول  13/7/2010 فيوما حادثة السفينة مرمرة 
ذلك كان قبل ثورات  ىذا الدعم الشعبي والرسمي من تركيا نحو إخوتيم من الشعب الفمسطيني، وكلّ 

ل الثورة قبل اندالعيا بما تأكيد إحدى شرارات اشتعال فتي الربيع العربي تاريخيًا، ولكنو كان بكلّ 
ن السياسات التركية التي سبقت الربيع العربي كانت أحد المحركات الدافعة إيقارب العام فقط، أي 

لقيام الثورات العربية التي كانت تنشد الكرامة والحرية بعد أن استيان زعماء االستبداد والظمم بكرامتيا 
 في حرب غزة وما قبميا وما بعدىا.

 
 كيا مع الحكومة الفمسطينية في غزة: عالقة تر 

يرجع البعض بما فييم المعارضة التركية كحزب الشعب الجميوري في تركيا، توثيق العالقات بين 
تركيا وحكومة غزة الحمساوية إلى أسباب أيديولوجية تعود إلى الخمفية اإلسالمية لحزب العدالة 

صر عمى ىذا القدر من التحميل فإنو ناقص والتنمية وحركة حماس، وىذا تبسيط لمعالقة إذا اقت
وخاطئ، فإن فيما ذكرناه من قبل يثبت دعم تركيا لمشعب الفمسطيني بأكممو، دون أن يكون لمحكومة 
ة التركية دور بمن يختاره الشعب الفمسطيني ممثاًل سياسيًا لو، وقد قدمت الحكومات التركية السابق

كافة أنواع الدعم لمنظمة التحرير الفمسطينية قبل اتفاقيات أوسمو وبعدىا، أي قبل ظيور حماس عمى 
 .2006الساحة السياسية الرسمية بعد انتخابات 

ن أوعميو فإن الحكومة التركية تتعامل مع الواقع السياسي كما يقرره الشعب الفمسطيني دون 
فيا من االعتراف بالحكومة الفمسطينية في غزة تنحاز إلى طرف عمى حساب طرف آخر، وموق

والتي شيد ليا العالم بالنزاىة  ،والممثمة من طرف حماس، ىو اعتراف باالنتخابات الفمسطينية
قراطية، وقد سبقت اإلشارة إلى القانون الذي تحتكم إليو حكومة العدالة والتنمية مع شعبيا وىو و والديم

التركية عمى أرضيا وعمى شعبيا ال تممك أن تخالفو في مكان آخر الديمقراطية، فما قبمتو الحكومة 
أو فمسطينية أيضًا، ولو وقع ما وقع مع حكومة أخرى غير حكومة  ،أو إقميمية ،لصالح ضغوط دولية
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حماس لكان الموقف التركي نفسو، بغض النظر عن ىوية ىذا الطرف السياسية أو الدينية، وىذا 
و المعيار الذي طبق مع حكومة غزة وىو المعيار الذي سوف يطبق مع المعيار المطبق في تركيا ى

حكومات الربيع العربي الجديدة، بداية من خالل تأييد ثورات الشعوب ومطالبيا في الحرية 
بدعم الحكومات التي تنتخبيا الشعوب العربية في دول ثورات الربيع العربي  والديمقراطية، وثانياً 

 العظيمة.
 

 ي من القضية الفمسطينية بعد الربيع التركي:السموك الترك
وفي مقدمتو زعماء  ،بأن ثورات الربيع العربي قد فاجأت األتراك كما فاجأت العالم أجمع ال شكّ 

أو  ،أو أحرق ،أو سجن ،عن عروشيا، سواء من ىرب منيم مالدول التي ثار شعبيا عمييا وخمعوى
إلى ىذه الثورات عمى أنيا مبررة وصادقة قتل شر قتمة، وقد نظر الشعب التركي وحكومتو 

وضرورية، والسبب المنطقي ليا ىو الضعف العام الذي كان يعاني منو العرب، فكانت الثورات 
 .نتيجة حتمية

شيء قرار الشعب العربي وليس قرار الشعب التركي وال غيره من الشعوب أو  وىي قبل كلّ 
 ،وال سيناريوىات الفوضى الخالقة ،لشرق األوسط الجديدوال مؤامرات ا ،وال أوروبا ،الدول، ال أمريكا

نما استجابة طبيعية لممرحمة التاريخية التي تمر بيا الدول  وال مؤامرات ضرب ىذا المحور أو ذاك، وا 
العربية وشعوبيا، في عدم تكافئ األوضاع االجتماعية وال السياسية وال العسكرية مع اإلمكانيات 

كان القرار التركي العام المتفق عميو بين الشعب التركي والحكومة التركية ىو العربية اليائمة، ولذلك 
تأييد المطالب الشعبية لمثورات العربية، والعمل عمى وضعيا في مسارىا السممي والديمقراطي وعدم 
االنجرار وراء توريطيا بالعمل العنفي أو العسكري ميما كانت األسباب، ألن ذلك ىو ما كان يضمن 

يا وعدم انحرافيا عن مسارىا، وعدم إدخاليا في معادالت صراع غير متكافئة مع أنظمة أمنية نجاح
 معبأة بأجيزة أمنية وقمعية ضخمة، ومستعدة منذ عقود لمثل ىذه المنازالت الدموية مع شعوبيا.

أن نجاح بعض ثورات الربيع العربي استطاعت أن تؤثر عمى مواقف السياسة التركية  وال شكّ 
العرب ونحو قضاياىم الكبرى وفي مقدمتيا القضية الفمسطينية، وقد كان ىذا التأثير إيجابيًا  نحو

بغض النظر عن األحزاب أو القوى السياسية التي تصل إلى السمطة، سواء كانت إسالمية أو من 
قراطية وىي خيار الشارع العربي، وتعبر عن قناعات و غيرىا، طالما كانت ىذه األحزاب ديم
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اطنين العرب، فتركيا ليست من يقرر ىوية الثورات العربية، وال ىوية أحزابيا التي تكسب ثقة المو 
ما الجماىير العربية، فيذه شؤون عربية داخمية محضة، وال تتدخل بيا تركيا ال من قريب وال بعيد، وأيّ 

فإن تركيا تتعامل حركة أو حزب سياسي يفوز بثقة الجماىير العربية في االنتخابات الحرة والنزيية، 
 معو وترحب بو كشريك عربي في صناعة مستقبل المنطقة وازدىارىا.

قد يكون لصعود ونجاح حزب العدالة والتنمية في تركيا أثر عمى قرار المواطن العربي في عممية 
انتخابو ألعضاء البرلمانات العربية الجديدة، فالنجاح االقتصادي والسياسي الذي حققو حزب العدالة 

التنمية مشيود لو في الداخل والخارج، وىذا األمر مدعاة سرور لتركيا وحزب العدالة والتنمية أن و 
وفي العالم العربي عمى وجو التحديد، ولكن ذلك يعود  ،يحتذى بو في العالم اإلسالمي يكونوا نموذجاً 

 .لقرار المواطن العربي وليس تدخاًل من تركيا
فكرية محضة، ألنو لو لم ينجح حزب العدالة في الحكم وكان كما أنو ليس ألسباب أيديولوجية 

إسالميًا لما رغب بأخذ تجربتو أحد، فالمسألة ليست أيديولوجية بقدر ما ىي نجاح في االنجاز  حزباً 
 االقتصادي والسياسي والديمقراطي.

تجاه ويمكن القول بأن صعود اإلسالميين في العالم العربي أثر وانعكس عمى السموك التركي 
عما كان قبمو، ألسباب قد تعود بالدرجة  القضايا العربية والقضية الفمسطينية، ولكنو ليس تأثيرًا كبيراً 

بمراحل  قد مرّ  2002 سنةاألولى إلى أن صعود حزب العدالة والتنمية إلى السمطة في تركيا 
 .من المعاناة واالضطياد والممانعة المستبدة امتشابي

ب العدالة والتنمية بقيادة زعيمو رجب طيب أردوغان قد انبثق من رحم وربما يعود إلى أن حز 
حركة ديمقراطية ذات ىوية دينية إسالمية أيضًا، أي من رحم حركة ديمقراطية محافظة، كان 

لصراع طويل خاضتو  وصوليا إلى السمطة مشابيا لما جرى في ثورات الربيع العربي، أي تتويجاً 
منذ عقد السبعينيات من القرن المنصرم، فقد كان لمقوى اإلسالمية الشعبية الحركة اإلسالمية التركية 

 .بارزًا في رؤية حزب العدالة والتنمية في القضايا السياسية الداخمية والخارجية معاً  التركية دوراً 
وكان من أىم ىذه القضايا القضية الفمسطينية التي تحرك قموب الشعب التركي قبل أن تحرك 

خارجية، وىو األمر الذي أدركو الشعب العربي، بينما أخطأه التفكير الرسمي لبعض سياستيم ال
وباألخص التي قامت فييا ثورات الربيع العربي، كما وقع في مصر وليبيا وأخيرًا  ،األنظمة العربية

، التي يتيم فييا الموقف التركي بأنو ذو أطماع إقميمية، بينما يدرك الشعب السوري أن ةفي سوري
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وتاريخية، فعجز األنظمة  ،وأخوية ،لموقف التركي ىو مؤيد لمواقفو الشعبية وألسباب إنسانيةا
المستبدة عن فيم التحوالت الكبرى التي وقعت في تركيا بعد قدوم حزب العدالة والتنمية، جعميم 

وقعيم يقرؤون األحداث من منظارىم الخاص، وليس منظار الشعوب األكثر إنصافًا وعداًل، وىذا ما أ
في أزمات كبرى مع الشعب التركي قبل أن يكون مع الحكومة التركية، فالحزب والحكومة اكتسب 

 أصواتو بقوة الشعب التركي قبل كل شيء.
 

 سياسة تركيا نحو القضية الفمسطينية بعد ثورات الربيع العربي: 
ة لمقضية إن السياسة التركية تدرك بأنيا مطالبة أكثر من أي وقت مضى أن تكون مؤيد

الفمسطينية، ألن الجماىير العربية قد تحررت من عقدة الخوف التي كانت تمنعيا من التعبير عن 
رأييا بخصوص قضاياىا الخاصة، أو نحو قضيتيا العامة، أي القضية الفمسطينية، وتركيا تعمم بأن 

نما ىي قضية كل العرب بل وقضية  ،قضية فمسطين ليست قضية الفمسطينيين وحسب كل وا 
، وبالتالي فإن الحكومة التركية تتحسب لموقف شعبيا التركي عن أي المسممين وأحرار العالم أيضاً 

 قرار يمكن أن تتخذه نحو القضية الفمسطينية، قبل أن تفكر بردود أفعال العرب أو الفمسطينيين.
الشعوب إن طريقة التفكير التي يمارسيا حزب العدالة والتنمية ىي وقوفو إلى جانب مطالب 

المحقة، وىذا موقف اتخذتو الحكومة كقرار بعد أسبوع واحد من حرق المناضل التونسي البوعزيزي 
نفسو، فاتخذ الحزب قرارًا بدعم ثورات الشعوب العربية، وأن تقف تركيا إلى جانب شعوب الشرق 

عمييا الحزب أو دينو، والمبادئ التي يعمل  ،أو عرقو ،أثنيتوأو  ،األوسط بغض النظر عن طائفتو
 تشمل جميع شعوب المنطقة، ومن ىذه المبادئ:

 التوازن بين الحرية واألمن داخل البالد وخارجيا. .1
 تصفير المشاكل مع الجيران ميما كان حجميا أو تاريخيا.  .2
 المشاكل بين الدول الصديقة.  أن تأخذ تركيا عمى عاتقيا سياسة نشطة، وحلّ  .3
 عالقات جديدة مع إفريقيا وأمريكا الالتينية. انفتاح تركيا عمى مناطق جديدة، نحو .4
نشاط تركيا في المنظمات الدولية، والعمل لمتواجد في كافة القضايا الدولية، ونشارك بإيجاد  .5

 حمول لممشاكل الدولية. 
 تغيير االنطباع السائد عن تركيا في العالم. .6
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ركيا في الشؤون الداخمية لمدول تتدخل ت الّ كية والسياسة التركية الحالية أإن موقف الحكومة التر 
وما يؤمن بو الشعب التركي، ولكن  ،والشعوب األخرى، سواء كانت تتفق أو تتعارض مع القيم التركية

قراطية ال و إذا وضعت تركيا بين خيار أن تقف إلى جانب الشعوب أو الرؤساء، فتركيا كدولة ديم
ا واضحًا من الثورات وما نتج عنيا من ولذلك كان موقفن ؛تستطيع أن تقف مع الظمم واالستبداد

 برلمانات وحكومات، وىذا ما أدى إلى تحسن عالقاتنا مع كل دول الربيع العربي.
يجابية أيضاً  ، عربيًا وانعكاسات صعود اإلسالميين عمى السياسة والسموك التركي واضحة وا 

ر الرابع مشابية لمسياسة وفمسطينيًا، فالرسائل التي ذكرىا الرئيس المصري محمد مرسي في المؤتم
التركية ومواقفيا الواضحة من المسائل العالمية والقضايا العربية ومن القضية الفمسطينية أيضًا، وىو 

ستراتيجية، تقوم عمى المصالح اأن نظرتنا أصبحت واحدة ومشتركة، وسوف تتحول إلى شراكة 
نما عمى أساس المشتركة والعقالنية، نحن ال نريد أن تنشأ عالقتنا عمى أسا س االقتصاد فقط، وا 

والسياسي أيضًا، وتركيا ستضع كل إمكانياتيا لنجاح شرق  ،والجغرافي ،والروحي ،التوافق التاريخي
 أوسط جديد يبنيو أبناء الشرق األوسط بأنفسيم، فعالقتنا عالقة أخوة وليس ىيمنة.

لجديد الذي تشارك فيو الدول بشعوبيا لبناء الشرق األوسط ا جديداً  الربيع العربي فتح لتركيا طريقاً 
قميميم، الربيع العربي  دواًل يتواءم فييا الشعب مع  أوجدورؤساءىا في بناء دوليم وبناء منطقتيم وا 

حكوماتو، وىذا لم يكن قبل الربيع العربي، ولذلك فإن انعكاسات السموك التركي سيكون إيجابيًا مع 
ومع  ،فقًا بين الشعب وحكومتو، مثل عالقات تركيا مع مصركافة الدول العربية التي يصبح فييا توا

أن تكون عالقات  ومع ليبيا وغيرىا من الدول العربية، وىذا ينسحب عمى الفمسطينيين، فال بدّ  ،تونس
تركيا مع الفمسطينيين أفضل مما كانت عميو قبل الربيع العربي، وىي كذلك فعاًل، فعالقات تركيا 

نية في رام اهلل، وكذلك ىي عالقات ممتازة مع حكومة حماس في غزة، جيدة مع السمطة الفمسطي
ن يكون مشروع المصالحة الفمسطينية معبرًا عن إرادة جماىيرية من الشعب أوتركيا تعمل إلى 

 الفمسطيني كمو، وليس بين فصائمو أو حكوماتو فقط.
 وب، حتى في مشاريع الحلّ قراطية سواء التزم بيا الحكام أو الشعو إن تركيا تناصر مبادئ الديم

ن تعرض أي اتفاقية عمى استفتاء شعبي قبل توقيعيا مع الدولة أالسممي لمقضية الفمسطينية، إذ ال بد 
اإلسرائيمية، ألن الربيع العربي منح الفمسطينيين قوة أكبر في التمسك بحقوقيم الوطنية، وباألخص 

وضوع عودة الالجئين وفق أمنيات زعيم في قضية عودة الالجئين والقدس، فال ينبغي أن يحل م
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فمسطيني ميما عال قدره وميما كان تاريخو النضالي أو تاريخو السياسي، وىذا الحق سوف تدعمو 
نما ألنيا ستفكر ألف مرة  بالتأكيد حكومات الربيع العربي ليس ألنيا ذات وسط ديني أو إسالمي، وا 

واألخير من بيت الرئيس المميم قد انتيى، واليوم بمواقف شعبيا الذي انتخبيا، فزمن القرار األول 
ىناك برلمانات عربية منتخبة وديمقراطية ال يممك الرئيس أو الحكومات في ىذه الدول أن تتجاوز 

 إرادة شعبيا.
وبعد فوز  ،تركيا اليوم إلى أن يكون الموقف من القضية الفمسطينية بعد الربيع العربيتتطمع 

والحكومات أكثر دعمًا لمفمسطينيين ولكافة  ،والبرلمانات ،االنتخاباتاإلسالميين في معظم ىذه 
قضاياىم العادلة، وتتطمع إلى أن تكون دولة فمسطين في المستقبل القريب إن شاء اهلل مشاركة في 
 ؛صياغة وتشكيل الشرق األوسط الجديد، سواء خالل الخمس سنوات المقبمة أو العشر سنوات القادمة

سطينيين واجب تشكيل جبيتيم القوية، سواء في المقاومة أو في المفاوضة، واألىم ولذلك عمى الفم
من ذلك تحقيق المصالحة عمى أسس تتوافق وتنسجم مع مرحمة الربيع العربي، وليس عمى أسس 

 .الضعف والخنوع والخضوع الذي كان قبل الربيع العربي
مسطيني والعربي والتركي مسؤولية العمل وكذلك فإن عمى المفكرين والمثقفين من أبناء الشعب الف

المشترك، في دعم الموقف الفمسطيني الذي يحفظ حقوق الشعب واألمة معًا، وتطمعات تركيا إلى 
ن الدول العربية الديمقراطية والقوية ستكون قادرة عمى أدول الربيع العربي الناىضة تمنحيا األمل ب

يا إلى الدول الصديقة إال لتشاركيا الفرحة والنصر حل كل مشاكميا بنفسيا أواًل، وال تكون حاجت
 والتقدم واالزدىار بإذن اهلل.

 
 السموك التركي يعتمد عمى موقف الشعوب: :الخاتمة

عندما كانت تركيا تتعاون مع إسرائيل سياسيًا وعسكريًا، قبل أن تأتي حكومة حزب العدالة 
ومن الغرب معًا، وعندما  "إسرائيل"مييا من طرف والتنمية وبعدىا، كان الشكر والرضا والثناء ينيال ع

اعترضت الحكومة التركية عمى الجرائم اإلسرائيمية في فمسطين ولبنان وغزة ونددت بالسياسات 
العدوانية واإلجرامية ليا، تحول الشكر والرضا والثناء إلى تيم باألصولية والعثمانية والتعصب وغيرىا 

ار مع كل دولة إسالمية توصف باالعتدال أو الديمقراطية طالما ىي من التيم، وىذا موقف قابل لمتكر 
أو  ،ال تعارض السياسات الغربية، فإذا ما عارضتيا عمى ظمميا وجرائميا وصفت بالدول اإلرىابية
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أو غيرىا من األوصاف القبيحة، فسياسية التخويف ال تتوقف عمى الحركات اإلسالمية  ،األصولية
نما تعاقب بيا كافة   الدول أيضًا.وا 

من ىنا فإن الدول العربية واإلسالمية مطالبة بتفيم مطالب حركاتيا االجتماعية وأحزابيا السياسية 
بنفسيا، وأن تفسح ليا المجال لمتعبير عن أىدافيا دون خوف وال تخويف، فكالىما ال يصنع إال 

 .االستبداد مقابل االستبداد
السياسية  ىالقو  قامت بو حكومة العدالة والتنمية مع كلّ  والحل األمثل ىو باالنفتاح الداخمي الذي

التركية، بما فييا الحركات التي كانت تستعمل العنف المسمح، فقد أفقد االنفتاح الداخمي ىذه 
الحركات مبررات عنفيا، وفتح ليا المجال بأن تطرح مطالبيا بكل حرية، وأن تشارك في الحياة 

تخابات وحققت من المكاسب بقدر ما تمثمو من نسب حقيقية، السياسية دون مخاوف، ودخمت االن
فعرفت قدرىا وحجميا بحكم الديمقراطية، فكانت الديمقراطية مأمنيا أواًل، ومأمن المجتمع من تطرفيا 
ثانيًا، والثورات العربية المعاصرة تدرك بأن نجاحيا كان بمشاركة الجميع، وأن الديمقراطية ينبغي أن 

 الجميع أيضًا.تجعل الحكم بين 
ىذا الحكم ينطبق عمى العالقات الدولية في المعيار التركي المعاصر، فموقف تركيا من الفصائل 
الفمسطينية يتوافق مع تمثيميا لمشعب الفمسطيني، وباألخص حيثما تتوفر االنتخابات الديمقراطية، 

حكومة التركية مع الحكومة ، وىذا ما يفسر حسن العالقات بين الوحيثما يتشكل البرلمان الفمسطيني
في الزيارة األخيرة لرئيس الوزراء الفمسطيني إسماعيل ىنية إلى  الفمسطينية في غزة، كما تجسد

اسطنبول واالحتفاء التركي الكبير بو، واالحتفاء الكبير برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد 
، فيذا االستقبال الحار لم يكن بسبب مشعل في المؤتمر الرابع لحزب العدالة والتنمية قبل أشير

نما ينبغي قراءتو في مستواه الشعبي  الجذور التاريخية لمحزب والحركة كما يحمو لمبعض أن يصوره، وا 
أو السياسي، فالشعب التركي المسمم ىو الذي  ،أو األيديولوجي ،قبل أن يقرأ في مستواه الحزبي

لفمسطينية، وىذه ميزة ميمة عما كان عميو الحال قبل يصنع السياسة التركية المعاصرة نحو القضية ا
، ولذلك ينبغي عزو األمور بمصداقية 2006حزب العدالة والتنمية وقبل فوز حماس في انتخابات 

إلى أسبابيا الحقيقية، وىي أن الشعوب تصنع قادتيا وليس العكس، والرؤساء الذين ال تصنعيم 
أما الزبد فيذىب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في شعوبيم لن يستطيعوا أن يكونوا عظماء، ف

 األرض.


