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  اإلهداء

 ... تساب فهسطني انغايل دفاعاً عٍ لضٌا يف سثْم اهللئىل أزًاح انشيداء انرٍّ 

 ئىل أزًاح شيداء أسطٌل احلسّح انرٍّ اختهطت دياؤىى تدياء شيداء فهسطني...

 شاىس َصاز زمحو اهلل ًمجعنا تو يف عهْني... انمائد ئىل زًح ًاند شًجيت انشيْد

 األسسٍ األتطال انرٍّ ضحٌا تصىسج شثاهبى خهف انمضثاٌ ... ئىل

 ئىل كم اجملاىدٍّ ًاملساتطني عهَ ثسٍ فهسطني...

 ئىل طالب انعهى يف كم شياٌ ًيكاٌ...

 ئىل انشثاب انظايئ نهًجد انتهْد...

 ئجالل أطال اهلل عًسىا ًزشلين تسىا... انمهة يف هلا .. أيِ ئىل

 أزشدَِ ًأدتين ًزتّاَِ ًاندُ احلثْة أطال اهلل عًسه ًزشلين تسه... يٍ ئىل

 ئىل شًجيت انغانْح سكين ًزفْمح دزتِ... 

 ئىل أتنائِ لسج عْين أحالو ًتشري ًشاىس َفع اهلل هبى ًجعهيى يٍ انصاحلني..

 ئىل أخيت ًئخٌتِ ًأتنائيى ًأشًاجيى...

 ئىل جدتِ ًأو شًجيت حفظيًا اهلل ًزعامها...

 ئىل أعًايِ ًعًاتِ ًأخٌايل ًخاالتِ حفظيى اهلل ًزعاىى...

 ًكم يٍ نو حك عهِ... ًشيالء دزاسيت يشاخيِ ًئخٌاَِ ًأحثائِ ًأصدلائًِ أساترتِئىل 

 ا انعًم املتٌاضع ًأسأل اهلل تعاىل أٌ جيعهو خانصاً نٌجيو انكسّى ًأٌ ّنفع تو اإلسالو ًاملسهًنيإالء مجْعاً أىدُ ىرهل
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 الشكر والتقدير

الصدكر، كلكف قميمة التي تكلد كثيرة ىي كممات التقدير كالعرفاف بالجميؿ التي تتدافع في 
يمانان بفضؿ االعتراؼ كالجميؿ، كتقديـ الشكر كاالمتناف كالتقدير ألصحاب بيف السطكر ، كا 

حًَِْدٌ غَنٌِِّ انهَّوَ فَاٌَِّ كَفَسَ ًَيٍَْ فَاًَََِّا َّشْكُسُ نِنَفْسِوِ ًَيٍَْ َّشْكُس :ْ وانطالقان مف قكلك ، المعركؼ

، أتقدـ بالشكر )سنف الترمذم( ال يشكر اهلل مف ال يشكر الناس : لقكؿ رسكلو، كامتثاالن (21)لقمان:
 ، كأخص بالذكر:ىذا العمؿلكؿ مف ساعد  في إنجاح  الجزيؿ، كالثناء العظيـ،

  .حفظو اهللصالح "أحمد يكسؼ"  محمكد يكسؼ  :فضيمة الدكتور

باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة، حتى خرجت بيذا الحاؿ، فمـ يأؿ جيدان في  الذم تفضؿ
رشادم، فجزاه اهلل عني كؿ خير، كأسأؿ اهلل أف يثيبو عمى عممو كأف يحفظو  ،نصحي كتكجييي كا 

 مف كؿ سكء.

 كؿ مف األستاذيف الفاضميف:لكما أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف كالتقدير 

 حفظو اهلل. البسكس عمر ىاني الدكتور:فضيمة 

 حفظو اهلل. الكادية جكاد أحمد الدكتور:فضيمة 

لما بذاله مف جيد مثمر في إثراء ىذه الدراسة كنقدىا عمى تفضميما بقبكؿ المناقشة، ك 
 .يجزييما خير الجزاءكتنقيحيا، فأسأؿ اهلل عز كجؿ أف يحسف ثكابيما، ك 

إتماـ ذيف بذال كؿ غاٍؿ كنفيس مف أجؿ مالعزيزيف ال لكالدم  كما كأتقدـ بالشكر الجزيؿ 
، كأف يرزقني افي عمرىم اكأف يبارؾ ليم ،ا عني خير الجزاءمىذه الدراسة، أسأؿ اهلل أف يجزيي

 .احسف برىم

كالشكر مكصكؿ لمدكتكر ياسيف أقطام مستشار رئيس الكزراء التركي كرئيس معيد 
بعمؿ مقابمة معو، كعمى حفاكة استقبالو الفرصة لي  توالتفكير االستراتيجي في أنقرة، عمى إتاح

كرامو لي في مكتبو في أنقرة.  كا 



 ج
 

ؼ عمى ك كالشكر مكصكؿ أيضان لسعادة السفير الفمسطيني في أنقرة السيد نبيؿ معر 
 الفرصة لي بعمؿ مقابمة معو، كاستقبالي في مكتبو في السفارة الفمسطينية في أنقرة. توإتاح

الديف ىاشمي مدير مكتب الدبمكماسية العامة في  كالشكر مكصكؿ أيضان لمدكتكر جماؿ
رئاسة الكزراء التركية، عمى إتاحة الفرصة لي بعمؿ مقابمة معو، كاستقبالي في مكتبو في مقر 

 رئاسة الكزراء التركية في أنقرة.

لألستاذ الفاضؿ نبيو النكنك الذم كجيني لمكتابة في ىذا  أيضان  كالشكر مكصكؿ
 يكتب لو جزيؿ األجر كالثكاب. المكضكع فأسأؿ اهلل أف

 ،كالدكتكر الفاضؿ أحمد الترؾ ،يكسؼ عمر الفاضؿ لمدكتكر أيضان  كالشكر مكصكؿ
عمى جيكدىـ الكريمة في تكجيو ىذه الدراسة، كأسأؿ اهلل عز ، إبراىيـ حبيب الفاضؿ كالدكتكر

 كجؿ أف يجعؿ جيدىـ في ميزاف حسناتيـ يـك القيامة.

، عمى جيده في تنقيح الدراسة عمميان  عبد الحميد صبرة لألستاذ أيضان  كالشكر مكصكؿ
عمى جيده في تنقيح الدراسة لغكيان، كالدكتكر كماؿ مرتجى عمى جيده في  فؤاد عطية كاألستاذ

 األستاذ أحمد البمتاجي عمى جيكده في ترجمة المراجع اإلنجميزية،ك  ترجمة ممخص الرسالة،
 ميزاف حسناتيـ يـك القيامة.كأسأؿ اهلل أف يجعؿ جيدىـ في 

بف عمتي العزيز محمد أبك مرزكؽ عمى جيكده العظيمة في مكصكؿ أيضان ال كالشكر
إحضار الكتب كالمراجع مف لبناف، أسأؿ اهلل عز كجؿ أف يجعؿ جيده في ميزاف حسناتو يـك 

 القيامة.

ارتي ؿ مف ساعدني في ترتيب مقابالتي، كاستقبمني في زيلككالشكر مكصكؿ أيضان 
لتركيا، كأخص بالذكر: اإلخكة في مكتب الدبمكماسية العامة في رئاسة الكزراء التركية، كاإلخكة 

فرع الشباب، كاألخ الفاضؿ عبد الرحمف ترؾ، كاألستاذ الفاضؿ نبيؿ  –في حزب العدالة كالتنمية 
 .نجيالسراج، كابف عمي الدكتكر محمد العشي، كأبناء خالتي األعزاء محمد كحساف اإلفر 

شقيقي الحبيب عبد الكريـ العشي عمى جيكده في طباعة كالشكر مكصكؿ أيضان ل
 كتصكير كتجميد ىذه الرسالة، أسأؿ اهلل أف يجعؿ ذلؾ في ميزاف حسناتو كيجزيو خير الجزاء.
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لزكجتي الغالية كأبنائي األعزاء عمى صبرىـ كتحمميـ كدعميـ لي مف  كالشكر مكصكؿ
زَتَّنَا ىَةْ نَنَا يٍِْ أجؿ إتماـ ىذا العمؿ، أسأؿ اهلل عز كجؿ أف يجعميـ مف أىؿ العمـ كالتقكل 

 .(74)الفرقاف: أَشًَْاجِنَا ًَذُزَِّّّاتِنَا لُسَّجَ أَعٍٍُْْ ًَاجْعَهْنَا نِهًُْتَّمِنيَ ئِيَايًا

أقدـ شكرم كدعائي إلى كؿ مف ساىـ في إتماـ ىذا البحث سكاء بإسداء كختامان 
نصيحة، أك إعارتي كتابان، أك تشجيعي، أك خصني بدعكة في ظير الغيب، فجزاىـ اهلل جميعان 

أسأؿ اهلل العظيـ، رب العرش العظيـ، أف يتقبؿ مني ىذا العمؿ خالصان ، ك عني خير الجزاء
 ينفع بو اإلسالـ كالمسمميف، كأف يخدـ ىذا الجيد العمـ كالدارسيف.لكجيو الكريـ، كأف 
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 ممخص الدراسة

تناكلت الدراسة السياسة الخارجية التركية تجاه القضية الفمسطينية في ظؿ حكـ حزب 
التحكؿ الكاضح في الدراسة  ىذه تكمف مشكمة. ك ـ2013-ـ2002خالؿ الفترة  "،كالتنميةالعدالة "

تجاه القضايا  ،بعد صعكد حزب "العدالة كالتنمية" إلى الحكـ ،في سياسة الجميكرية التركية
، حيث سعى قادة حزب "العدالة كالتنمية" إلى إعادة دكر تركيا، كمكانتيا، بعد الدكليةك  ،اإلقميمية

كصمت إلى أقصى درجات التبعية لمغرب ك"إسرائيؿ"، كذلؾ باستعادة مكانة تركيا في الفضاء أف 
اإلقميمي، كالدكلي، كقد كاف ليذا األمر أثره الكاضح عمى سياسة تركيا تجاه القضية الفمسطينية. 

ي ، فكمعالـ السياسة الخارجية التركية ،كمنطمقات ،ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى محدداتكقد 
كدراسة أسس كمرتكزات السياسة  ،تجاه القضية الفمسطينية ظؿ حكـ حزب "العدالة كالتنمية"،

" بعد كصكليـ إلى الحكـ العدالة كالتنمية"حزب  التي ارتكز عمييا قادة ،الخارجية التركية الجديدة
عمى  كبيةالدكؿ األكر ك  ،كأمريكا ،"إسرائيؿ" كؿ مف مع التركية عالقاتمعرفة أثر الفي تركيا، ك 

عمى تحميؿ  اعتمدت ىذه الدراسةكقد  التركية تجاه القضية الفمسطينية. الخارجية السياسة
المعطيات التي أسيمت في تحكؿ السياسة الخارجية التركية تجاه القضية الفمسطينية، في ظؿ 

، كما استعرضت المنيج الكصفي التحميميحكـ حزب "العدالة كالتنمية"، مف خالؿ استخداـ 
سياسة الخارجية التركية تجاه القضية الفمسطينية في الحقبة الماضية مف خالؿ المنيج ال

إلى  "العدالة كالتنمية"كؿ حزب كصعدة نتائج، أىميا: أف ت الدراسة إلى مكقد تكصالتاريخي. 
كتمقييا في  ،الحكـ في تركيا شّكؿ "نقطة حرجة" في السياسة التركية، كفارقان كبيران في حضكرىا

المنطقة كالعالـ، ذلؾ أنيا رفعت مف مستكل التكقعات في الرأم العاـ اإلقميمي كالدكلي، كما أدت 
إلى قدر مف التكافؽ النسبي مع الجكار كالعالـ حكؿ عدد مف قضايا السياسة الخارجية، كىي كميا 

كصمت الدراسة إلى أف ، كما تكتنفيذىا ،كمؤثرة ،ميزات تمنح تركيا إمكانية كضع سياسات فاعمة
ألخذ  "،العدالة كالتنمية"ىي المدخؿ األفضؿ لتركيا  -بتعقيداتيا الشائكة - لقضية الفمسطينيةا

مكانيا في الفضاء اإلقميمي. حيث مّثمت القضية الفمسطينية البكابة التي دخمت منيا تركيا 
ة الساسة الفمسطينييف كقد أكصت الدراس. إلى العالـ العربي كاإلسالمي "العدالة كالتنمية"

، كالمتمثمة في سعي "العدالة كالتنمية"باالستفادة مف السياسة الخارجية التركية في ظؿ حكـ حزب 
تركيا لمعب دكر إقميمي متميز مف خالؿ الكساطة بيف األطراؼ المتنازعة، كاستغالؿ ىذا الدكر 

ت الدراسة باالستفادة مف حاجة التركي، كالقبكؿ الدكلي لو في دعـ القضية الفمسطينية. كما أكص
الكاليات المتحدة األمريكية لمدكر التركي في القضايا اإلقميمية، كدفع تركيا لمضغط عمى الكاليات 
المتحدة، ك"إسرائيؿ" لرفع الحصار عف قطاع غزة، ككقؼ عمميات االستيطاف في الضفة الغربية، 

 ككقؼ تيكيد القدس.
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Abstract 
 

In this study, the researcher tackled the Turkish Foreign Policy 

(TFP) pertinent to the Palestinian Issue during the AKP rule from the 

year 2002 to 2003. This period witnessed a drastic change in the 

Turkish republic after the TFP rule towards regional and international 

issues where the TFP has done tremendous effort to resume the role of 

Turkey and its regional and international position after its ultimate 

dependency on the West and Israel. This has its clear impact on the 

Turkish policy towards the Palestinian issue. The researcher aimed at 

specifying the determinants, premises and the milestones of the TFP 

under the rule of the AKP towards the Palestinian Issue and studying 

the basics and foundations of this new Turkish foreign policy which 

the AKP depends on. He also aimed at investigating the impact of the 

Turkish relations with Israel, USA and European countries on the 

Turkish foreign policy towards the Palestinian issue. In this analytical 

descriptive study, the researcher depended on analyzing data that 

enhanced the  change of the Turkish foreign policy towards the 

Palestinian issue. In addition, he investigated historically the  Turkish 

foreign policy towards the Palestinian issue in the last era. Finally, the 

researcher has reached the following main conclusions: The advent of 

the AKP to the rule in Turkey represents a critical point in the Turkish 

policy and a big change in its presence and acceptance in the region 

and in the whole world as it raises the expectations in the regional and 

international public opinion. In addition, It has established a kind of 

relative compatibility with the neighborhood and the world on many 

foreign policy issues which all are characteristics that granted Turkey 

the possibility of establishing and implementing active and influential 

policies. Furthermore, The Palestinian Issue with all its intricate and 

barbed nature is the best entrance of AKP Turkey to take a regional 

and international place. Therefore, the Palestinian Issue is considered 

the entrance of AKP Turkey to the Islamic World. At the end of the 

study, the researcher recommended that the Palestinian politicians 

benefit from the Turkish foreign policy under the rule of the AKP. It is 

through this policy that Turkey occupies a distinctive regional role 

through mediating between the disputing parties and exploits this role 

and its acceptance by the international community in supporting the 

Palestinian cause. Finally, he recommended benefiting from the USA 

needs to the Turkish role in the regional issues to put pressure  on the 

USA and Israel to lift the siege on Gaza, stop building settlements in 

the West Bank and stop Judaizing Jerusalem.  
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 الفصل األول: اإلطار المنيجي لمدراسة

 :: المقدمةأوالً 

فالتاريخ ال ينسى المكقؼ  ،بالقضية الفمسطينية إلى زمف بعيد األتراؾاىتماـ يرجع 
ؼ الذم ال يختمؼ عميو أحد لمسمطاف عبد الحميد الثاني تجاه قضية ىجرة الييكد إلى المشرّ 

رغـ  ،عمى أرض فمسطيف كمنع إقامة دكلة ييكدية ،مف جيكد لمنع ىذه اليجرة وكما بذل ،فمسطيف
 ،لمدكلة العثمانية "ثيكدكر ىرتزؿ"لمنظمة الصييكنية كعمى رأسيا التي قدمتيا ا المالية المغريات

في ذلؾ  تعاني مف أزمة ديكف قاتمة في أمّس الحاجة ليذه األمكاؿ، حيث كانت التي كانت
 .الحيف

الغربية كالصييكنية حالت دكف قدرة الدكلة العثمانية عمى المحافظة عمى  المؤامراتلكف 
)الصالبي،  ـ1924 مارسآذار/ 3كماؿ أتاتكرؾ في  أرض فمسطيف إباف إعالف مصطفى

كىذا بدكره أدل إلى  ،عممانيةقياـ الجميكرية التركية الك  ،سقكط الخالفة العثمانية (472ـ: 2001
 تحكالت كبيرة في السياسة الخارجية التركية تجاه القضية الفمسطينية.

كأصبح التعاكف بشتى أنكاعو  ،كبيران  تطكران  اإلسرائيمية – كلقد تطكرت العالقات التركية
إعالف قياـ دكلة "إسرائيؿ" عمى أرض  منذبيف تركيا ك"إسرائيؿ"  كتجاريان  كأمنيان  كعسكريان  اقتصاديان 

، كصكالن إلى اتفاؽ "إسرائيؿ"، حيث كانت تركيا أكؿ دكلة إسالمية تعترؼ بػـ1948فمسطيف عاـ 
 ."إسرائيؿ"بيف تركيا ك (28ـ: 2010)خماش،  ـ1996التعاكف العسكرم اإلستراتيجي عاـ 

التركية  - في العالقات العربية إلى تصدعٍ  اإلسرائيمي -كقد أدل ىذا التعاكف التركي
، في إطار تكجو تركيا نحك الغرب كانسالخيا "إسرائيؿ"ػنتيجة مكاقؼ تركيا الداعمة كالمساندة ل

التنمية" بقيادة رئيس الكزراء رجب كلكف كصكؿ حزب "العدالة ك  عف ىكيتيا اإلسالمية كالتاريخية،
كاف نقطة تحكؿ في  (183: ـ2007)صالح،  ـ2002طيب أردكغاف إلى الحكـ في تركيا عاـ 

دل أك  ،اإلقميمي كالدكلي المستكييفعمى  رئيسيان  باتت فيو تركيا العبان  ،السياسة الخارجية التركية
تنشيط كتفعيؿ مجمؿ العالقات اإلسالمي مف خالؿ ك إلى انفتاح تركي تجاه العالـ العربي 

القضية الفمسطينية  دعـك  بشكؿ عاـ، السياسية كاالقتصادية كالثقافية مع الدكؿ العربية كاإلسالمية
 .بشكؿ خاص
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في مكقؼ رئيس الكزراء التركي رجب طيب أردكغاف في مؤتمر دافكس  كيظير ذلؾ جميان 
جراـ دكلة كالذم كا ـ،2009كانكف ثاني/يناير  29بتاريخ  االقتصادم ف بمثابة تعرية لظمـ كا 
ككذلؾ فضح لتآمر العالـ الظالـ كصمتو تجاه المذابح الصييكنية ألىالي قطاع غزة  ،"إسرائيؿ"

ـ، كمف ثـ كاف 2008 كانكف أكؿ/ديسمبر 27في  عمى غزة اإلسرائيميالمحاصر إباف العدكاف 
في  جديدة نقطة تحكؿـ 2010يك أيار/ما 30االعتداء اإلسرائيمي عمى سفينة مرمرة التركية في 
حيث امتزج الدـ الفمسطيني بالدـ التركي بعد  ،الدعـ الرسمي كالشعبي التركي لمقضية الفمسطينية

سقكط تسعة شيداء أتراؾ في االعتداء عمى سفينة مرمرة، تبعو المكقؼ التركي الداعـ 
ـ، 2012ريف ثاني/نكفمبر تش 14لمفمسطينييف في قطاع غزة خالؿ فترة العدكاف عمى غزة بتاريخ 

تشريف ثاني/نكفمبر  20كالمتمثؿ بزيارة كزير الخارجية التركي أحمد داكد أكغمك إلى غزة بتاريخ 
ـ مع كفد الجامعة العربية لتفقد حجـ األضرار كتقديـ الدعـ المعنكم لمفمسطينييف، كصكالن 2012

طكؿ الحرية كربط تركيا عكدة لتركيا عمى حادثة االعتداء عمى أس اإلسرائيميإلى االعتذار 
 إلى سابؽ عيدىا برفع الحصار الظالـ المفركض عمى قطاع غزة.اإلسرائيمية  –العالقات التركية 

كعميو، فإف ىذه الدراسة تسمط الضكء عمى السياسة الخارجية التركية تجاه القضية 
كصكؿ حزب "العدالة  الفمسطينية كتركز عمى كاقع ىذه السياسة كالتحكالت التي طرأت عمييا بعد

 .ـ2002كالتنمية" إلى الحكـ في تركيا عاـ 
 

 :لدراسة وتساؤالتيااثانيا : مشكمة 

التحكؿ الكاضح في سياسة الجميكرية التركية بعد صعكد حزب في تكمف مشكمة الدراسة 
، حيث سعى قادة حزب "العدالة الدكليةك "العدالة كالتنمية" إلى الحكـ تجاه القضايا اإلقميمية 

كالتنمية" إلى إعادة دكر تركيا كمكانتيا بعد أف كصمت إلى أقصى درجات التبعية لمغرب 
سرائيؿ، ككانت في ذيؿ القافمة بيف األمـ، كذلؾ بالعمؿ عمى استعادة الدكر التركي التاريخي أك  كا 

، كقد كاف ليذا األمر أثره كدكليان  إقميميان ما يسمى بالعثمانية الجديدة، كاستعادة مكانة تركيا 
الكاضح عمى سياسة تركيا تجاه القضايا العربية كاإلسالمية بشكؿ عاـ، كالقضية الفمسطينية 

 بشكؿ خاص.
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 وتتحدد مشكمة ىذه الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

تجاه القضية  -حزب "العدالة كالتنمية" ـفي ظؿ حك -السياسة الخارجية التركية  كاقعما 
 ؟ـ2013-2002بيف عامي  الفمسطينية

 وىي عمى النحو التالي: ،ويتفرع من ىذا التساؤل مجموعة من األسئمة الفرعية

ما ىي مرتكزات كأىداؼ السياسية الخارجية التركية في ظؿ حكـ حزب "العدالة  .1
 كالتنمية" لتركيا؟

ظؿ حكـ حزب "العدالة  في –منطمقات السياسة الخارجية التركية ك  محددات ما ىي .2
 تجاه القضية الفمسطينية؟ -كالتنمية"

في ظؿ  -ىؿ القضية الفمسطينية بتعقيداتيا الشائكة ىي المدخؿ األفضؿ لتركيا  .3
 اإلقميمي؟ك ألخذ مكانيا في الفضاء العربي  -حزب "العدالة كالتنمية"ـ حك

ة تجاه القضية ما مدل تأثير ثكرات الربيع العربي عمى السياسة الخارجية التركي .4
 الفمسطينية؟

 ما مستقبؿ السياسة الخارجية التركية تجاه القضية الفمسطينية؟ .5

 أىداف الدراسة: ثالثا:

العدالة "التعرؼ عمى مرتكزات كأىداؼ السياسة الخارجية التركية في ظؿ حكـ حزب  .1
 ."كالتنمية

تجاه  "كالتنميةالعدالة "التعرؼ عمى محددات كمنطمقات الدكر التركي في ظؿ حكـ حزب  .2
 .القضية الفمسطينية

 عمى السياسة الدكؿ األكركبية"إسرائيؿ" كأمريكا ك  كؿ مف مع التركية عالقاتال أثر معرفة .3
 التركية تجاه القضية الفمسطينية. الخارجية

معرفة مدل تأثير ثكرات الربيع العربي عمى السياسة الخارجية التركية تجاه القضية  .4
 الفمسطينية.

 "العدالة كالتنمية"إثراء المكتبة العربية التي تفتقر إلى الدراسات الخاصة بسياسة تركيا  .5
 تجاه القضية الفمسطينية.
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 أىمية الدراسة:: رابعاً 

 تتمثؿ أىمية ىذه الدراسة في النقاط التالية:

الدراسة تعالج مكضكع السياسة الخارجية التركية تجاه القضية الفمسطينية في ظؿ حكـ  .1
حزب "العدالة كالتنمية"، كىك مكضكع ىاـ كحيكم يشيد تطكرات كثيرة، كلو أىمية كبيرة 
عمى القضية الفمسطينية، حيث إف الدكر التركي تجاه القضية الفمسطينية دكر فّعاؿ، 

سة ليا أىميتيا عمى المستكل الفمسطيني، حيث تبيف أىمية كمدل كبالتالي فإف ىذه الدرا
فاعمية ىذا الدكر التركي تجاه القضية الفمسطينية، كتذكر أىمية االستفادة منو كالسعي 

 لتطكيره كالعمؿ عمى إنجاحو. 
ندرة الدراسات التي عالجت مكضكع تكجيات تركيا تجاه القضية الفمسطينية مف منظكر  .2

 –جية التركية، حيث بحثت العديد مف الدراسات العالقات التركية السياسة الخار 
اإلسرائيمية كأثرىا عمى القضية الفمسطينية كلـ تتحدث عف سياسة تركيا تجاه القضية 

 الفمسطينية كما ىك مطركح في ىذه الدراسة.
مف المؤلفيف كالكتاب  ف كثيران إحيث  ،لمعالجة المكضكعات بحيادية –جادة  –محاكلة  .3

السياسية  لخمفياتيـ كف عمى كتابة العديد مف المكاضيع السياسية كالتاريخية كفقان م  د  ق  ي  
 ا.ا ثانكين مما يجعؿ الحيادية فييا أمرن  كالدينية كالمذىبية،

البحث إال في ضكء ك ىذه الدراسة فترة زمنية معاصرة لـ تخضع لمدراسة  تناكؿت .4
 .مكضكعات معينة مختمفة عف ىذا المكضكع

  :: منيجية الدراسةاً خامس

 :مف مناىج البحث العمميثالثة مناىج أساسية اعتمدت ىذه الدراسة عمى 

كصؼ لمكقائع التي حصمت في الماضي كتحميميا كتفسيرىا بغية اكتشاؼ المنيج التاريخي:  .1
 .تعميمات تساعدنا عمى فيـ الحاضر بؿ التنبؤ بأشياء كأحداث بالمستقبؿ

لكصؼ كتحميؿ سياسة تركيا في ظؿ حككمة حزب "العدالة المنيج الوصفي التحميمي:  .2
 كاستخالص نتائج نستطيع االستفادة منيا بشكؿ جاد كحقيقي. ،كالتنمية" تجاه القضية الفمسطينية
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ىك كؿ مركب مف مجمكعة مف العناصر ليا كظائؼ كالمقصكد بالنظاـ : . منيج تحميل النظم3
منظمة يؤدم ىذا الكؿ نشاطان ىادفان كلو سمات تميزه عف غيرىا كاف ىذا النظاـ كبينيا عالقات 

 يقيـ عالقات مع البيئة المحيطة بو.

  ني لمدراسة:االحد الزم: سادساً 

كصكؿ حزب "العدالة تتناكؿ ىذه الدراسة السياسة الخارجية التركية تجاه القضية الفمسطينية منذ 
 ـ.2013عاـ  حتىك ـ 2002عاـ  في تركيا كالتنمية" إلى سدة الحكـ

 : أدوات الدراسة:سابعاً 

نظران ألف البحث مكتبي فإف األداة المستخدمة في ىذه الدراسة ىي أداة المقابمة باإلضافة إلى 
اعتماد الدراسة عمى المصادر كالمراجع مثؿ الكتب كالدراسات كالدكريات في الحصكؿ عمى 

 المعمكمات. 

 السابقة:: الدراسات ثامناً 

 الدراسات العربية: . أ
م(: العالقات التركية اإلسرائيمية وأثرىا عمى 2011دراسة رائد محمود أبو مطمق ) .1

جامعة األزىر،  ،م، رسالة ماجستير غير منشورة2010-2002القضية الفمسطينية 
 فمسطين. –غزة 

اإلسرائيمية كأثرىا عمى القضية الفمسطينية خالؿ  –الدراسة العالقات التركية  ىذه تناكلت
ـ، حيث ركزت عمى العالقات الثنائية في مجاالتيا كأبعادىا المختمفة 2010 – 2002الفترة مف 

 -كمتغير –كأثر القضية الفمسطينية  ،المتعددة، كانعكاس ىذه العالقات عمى القضية الفمسطينيةك 
ىذه العالقات، كقد اعتمدت الدراسة عمى تكصيؼ كتحميؿ المعطيات الداخمية  عمى مسيرة

 ،كالخارجية التي أسيمت في تطكر العالقات التركية اإلسرائيمية، مستخدمة المنيج التاريخي
كنظرية التكازف، كالمنيج االستقرائي الذم يساىـ في فيـ  ،التحميمي يكالمنيج الكصف

 معالقات الثنائية.السيناريكىات المستقبمية ل
 وقد توصمت الدراسة إلى:
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ـ أثرت عمى القضية بشكؿ 1993اإلسرائيمية قبؿ اتفاقية أكسمك  - أف العالقات التركية .1
في العالقات  امؤثرن  سمبي، أما بعد اتفاقية أكسمك فقد أصبحت القضية الفمسطينية عامالن 

 التنمية".ا في ظؿ حكـ حزب "العدالة ك اإلسرائيمية، خصكصن  –التركية 
في المنطقة مف خالؿ المحافظة عمى  أساسيان  حاكلت تركيا أف تجعؿ مف نفسيا العبان  .2

 عالقتيا مع الدكؿ العربية.
أف رغبة تركيا في بناء عالقات إيجابية مع محيطيا العربي اإلسالمي في ظؿ عالقتيا  .3

ع الفمسطيني لمعب دكر إيجابي في الصرا محتمالن  المتميزة مع "إسرائيؿ" جعميا كسيطان 
 اإلسرائيمي.

أف تعارض مصالح بعض الدكؿ عمى المستكل اإلقميمي كالدكلي مع تزايد الدكر التركي في  .4
 ؿ عقبة في استمرار ىذا الدكر.ثّ م  الشرؽ األكسط 

 

م(:أثر صعود حزب "العدالة 2011دراسة يسري عبد الرؤوف يوسف الغول ) .2
اإلسرائيمية، رسالة ماجستير غير منشورة،  –والتنمية" التركي عمى العالقات التركية 

 فمسطين. –دراسات الشرق األوسط، جامعة األزىر، غزة برنامج ماجستير 
ركية اإلسرائيمية ، كما سمطت استعرضت الدراسة جذكر نشأة كعكامؿ تطكر العالقات الت

إلى  الضكء عمى طبيعة المحددات كالعكامؿ التي دفعت كال الطرفيف لتكطيد العالقات كصكالن 
ـ، ثـ تناكلت جذكر حزب "العدالة كالتنمية" كظركؼ تعاظـ 1996اتفاؽ التعاكف اإلستراتيجي عاـ 

في  "تؿ أبيب"قات بيف أنقرة كدكره كمكانتو، كما أسيبت الدراسة في البحث حكؿ مدل تأثر العال
ظؿ الرؤل المغايرة كالسياسات الجديدة التي اتبعتيا حككمة "العدالة كالتنمية" في التكجو نحك 

كاعتماد سياسة تصفير المشاكؿ مع دكؿ الجكار، كاعتمدت الدراسة عمى  ،عمقيا اإلستراتيجي
ئيمية بجكانبيا الداخمية تحميؿ المعطيات التي أسيمت في تطكر العالقات التركية اإلسرا

كالخارجية، مستخدمة المنيج الكصفي التحميمي، ثـ حاكلت استقراء الكاقع كاستشراؼ المستقبؿ مف 
 خالؿ المنيج االستقرائي التحميمي.

ىناؾ محددات داخمية كخارجية دفعت بتطكر تمؾ العالقات  وقد توصمت الدراسة إلى أن
المشاكؿ كاألزمات ما يدفع بتمتيف كتقكية ركابط تمؾ  فم كاستمرارىا، فالدكلتاف كانت لدييما

كلكف بعد كصكؿ حزب "العدالة كالتنمية" إلى  الخارجي. كأالعالقات سكاء عمى الصعيد الداخمي 
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كاالعتماد عمى عمؽ تركيا اإلستراتيجي، أضحت  ،ير المشاكؿفالحكـ، كانتياجو سياسة تص
 اإلسرائيمية مف عالقات قكية إلى ىشة كغير ذات أىمية . –العالقات التركية 

 

م(: السياسة الخارجية التركية تجاه 2011ولي )مدراسة محمد عبد العاطي الت .3
دراسات  برنامج ماجستيرم، رسالة ماجستير غير منشورة، 2008 – 2002سوريا 
 فمسطين. –ق األوسط، جامعة األزىر، غزة الشر

تناكلت الدراسة تاريخ العالقات التركية السكرية، التي اتسمت خالؿ المراحؿ التاريخية 
كالتي كانت نقطة التحكؿ الكبير في السياسة الخارجية  ة،بالتكتر، الذم زاؿ بتكقيع اتفاقية أضن

ي تركيا، كقد ركزت ىذه الدراسة كذلؾ عمى التركية، بعد تكلي حزب "العدالة كالتنمية" الحكـ ف
كالتي كاف مف أىـ صكرىا قياـ تركيا بدكر الكساطة بيف "إسرائيؿ"  ،سياسة تركيا تجاه سكريا

كذلؾ  ،كسكريا، كقد ىدفت الرسالة إلى تتبع تطكر السياسة الخارجية التركية تجاه سكريا
براز دكر مؤسسات صنع ا لسياسة الخارجية التركية تجاه استعراض محددات تمؾ السياسة، كا 
السكرية، كقد استخدـ الباحث  –سكريا، كتحميؿ أثر األطراؼ اإلقميمية عمى العالقات التركية 

 كذلؾ المنيج التاريخي في دراستو.، ي لبريتشيكممنيج  التحميؿ النظ
تركيا تحاكؿ لعب دكر مركزم في المنطقة لتجعؿ مف نفسيا  وقد خمصت الدراسة إلى أن

 تالدكلة اإلقميمية الرئيسة بانفتاحيا في عالقاتيا عمى الجميع، كاالقتراب مف الجميع دكف االلتفا
 بالمطمؽ بؿ تعترضو الكثير مف المصاعب. لمخمؼ، كلكف ىذا الطريؽ ليس سيالن 

 

التركية  - عالقات اإلسرائيميةم(: تطور ال2008دراسة إبراىيم يوسف عبيد ) .4
م، رسالة ماجستير غير منشورة، معيد الدراسات اإلقميمية، 2001-1991وتداعياتيا 

 .أبو ديس –جامعة القدس 

ناكلت ىذه الدراسة  تطكر العالقات اإلسرائيمية التركية كتداعياتيا خالؿ الفترة مف ت
ـ، 1949استعرضت الدراسة التطكر التاريخي في تمؾ العالقة منذ عاـ قد ـ، ك 2001 – 1991

كركزت بعد ذلؾ عمى العالقات العسكرية كاألمنية بيف البمديف، كذلؾ ركزت عمى العالقات 
االقتصادية كالتجارية، كما تطرقت إلى أبرز القضايا السياسية بيف البمديف متمثمة في المكقؼ مف 
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التغمغؿ اإلسرائيمي في كردستاف العراؽ كمدل تأثيره عمى العالقة بيف  القضية الفمسطينية، كذلؾ
 لتداعيات ىذه العالقة بيف البمديف عمى األمف القكمي العربي.أيضان البمديف، كما تطرقت الدراسة 

 :أنوتوصمت الدراسة إلى 
كالمتشابكة العالقات التركية اإلسرائيمية نشأت كتطكرت بسبب مجمكعة مف العكامؿ المتداخمة  .1

 في بيئة كؿ مف الدكلتيف عمى المستكل الداخمي كاإلقميمي كالدكلي.
 مما يتطمب مكقفان  ،عمى األمف القكمي العربي كبيران  العالقات التركية اإلسرائيمية تشكؿ خطران  .2

 لمكاجية ىذا الخطر. كمكحدان  حازمان  عربيان 
 

م(: تركيا والقضية الفمسطينية، تقرير 2010قسم األرشيف والمعمومات ) دراسة .5
 لبنان. -االستشارات، بيروت و ، مركز الزيتونة لمدراسات (17)معمومات رقم 

حيث  ،استعرضت ىذه الدراسة المسار التاريخي لمعالقات التركية مع القضية الفمسطينية
التركية بالقضية الفمسطينية منذ الخالفة سمطت الضكء في البداية عمى تاريخية العالقات 

اإلسرائيمية  -كدكرىا في الحفاظ عمى اليكية الفمسطينية، كذلؾ تطكر العالقات التركية  ،العثمانية
عمى المستكل السياسي كالعسكرم كاالقتصادم، ثـ ركزت عمى دكر تركيا الجديد في القضية 

حكـ في تركيا، كالمكقؼ الرسمي كالشعبي التركي الفمسطينية بعد صعكد حزب "العدالة كالتنمية" لم
 .ـ2008مف حصار غزة كاالعتداء عمى غزة 
كجكد تحكؿ كاضح في العالقات التركية بالقضية الفمسطينية  وقد توصمت الدراسة إلى

 بدت مالمحو كاضحة بعد العدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة. 
 

التركي في  –م(: التعاون اإلسرائيمي 2008عبد الناصر محمد سرور ) دراسة .6
ات، مجمة الجامعة اإلسالمية، سمسمة الدراسات يالسياسة المائية خالل عقد التسعين

 فمسطين. –اإلنسانية، المجمد السادس عشر، العدد األول، غزة 
ات، يخالؿ فترة التسعين تناكلت ىذه الدراسة التعاكف التركي اإلسرائيمي في المجاؿ المائي

كقد سعت الدراسة  ،في ىذا المجاؿ كتركيا كركزت الدراسة عمى أىداؼ كأدكات كؿ مف "إسرائيؿ"
إلى إبراز التداعيات السمبية المتعددة التي تعرضت إلييا سكريا كالعراؽ في مجاؿ األمف المائي 

ا أف السمكؾ اإلسرائيمي كالتركي كقد استندت الدراسة إلى فرضية رئيسة مفادى كالتنمكم كالغذائي.
ات فيما يتعمؽ باستثمار المياه ككرقة سياسية نتيجة يخالؿ عقد التسعين مممكسان  قد حقؽ نجاحان 
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كغياب التنسيؽ بيف العراؽ كسكريا بشكؿ خاص، كقد  ،ستراتيجية عربية شاممة بشكؿ عاـإ غياب
الدراسة عمى منيج السمكؾ السياسي كدكر العامؿ الخارجي في التأثير عمى مكاقؼ  اعتمدت
 الدكؿ.

التعاكف اإلسرائيمي التركي في المجاؿ المائي في فترة أن  وقد توصمت الدراسة إلى
كعميو فإف  ،لممصالح العربية بشكؿ عاـ، كلسكريا كالعراؽ بشكؿ خاص قضان اات كاف منيالتسعين

يؽ بيف سكريا كالعراؽ كتبادؿ المعمكمات كالمعرفة بيف البمديف ضركرة حتمية، كما التعاكف كالتنس
أف استثمار الجانب اإلعالمي كالدبمكماسي أيضا ضركرم لمضغط عمى تركيا لكضع حؿ لمشكمة 

 المياه.
 

 الدراسات األجنبية: . ب
1. Cook, Steven. (2012). Turkish Relations with the Middle 

East, Abu Dhabi: The Emirates Occasional Papers. 

تناكلت ىذه الدراسة الدكر التركي الجديد في الشرؽ األكسط كسعي تركيا ألخذ مكانة 
عمى المستكل اإلقميمي خصكصان بعد صعكد حزب العدالة كالتنمية إلى الحكـ في تركيا كىك 

 المراقب منذ فترة طكيمة كانت تركياكذلؾ بعد أف حزب ذك جذكر إسالمية تعكد إلى أربكاف، 
إضفاء  عمى الدبمكماسية الطاقة معظـ، كتكريس األكسط السياسة في الشرؽ مفالحذر ك  الفاتر

 خاصة الغربي، ىذا التكجو المتحدة. كالكاليات مع أكركبا العالقات الطابع المؤسسي عمى
مف  مصدران  كالتنميةحزب العدالة  صعكد قبؿ كافحيث ، طمسيفي حمؼ شماؿ األ أنقرة عضكية

 االستعمار إرث، كمزيج مف عمقا أكثر تركيا. لعرض العالـ العربي ميؿي حيث كاف عدـ الثقة
 الشرؽ لمكثيريف في، كالذم بدا "العممانية" الرسمية الكماليةالسياسة األكسط ك  في الشرؽ العثماني
 بيف تركيا كالعالـ العربي. االنقساـ زرعك ، اإللحادية كما األكسط

إلى أف ثكرات الربيع العربي سكؼ تؤثر كثيران عمى المكانة التي  وقد توصمت الدراسة
تسعى تركيا إلى الكصكؿ إلييا إقميميان حيث إنو في حاؿ قطؼ بعض الدكؿ ثمار الثكرة 

في إقميميان كلكف ىذا األمر لف كباألخص مصر فإنيا ستعكد إلى كضعيا كدكلة مركزية كمؤثرة 
 ألف يصبح دكرىا ثانكيان.يجعؿ تركيا تعكد 
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2. El-Basel, Rajab. (2102). The Role of in the Palestinian 

Case (2002-2010). In Culture and Politics in the New 

Middle East. Ankara: Institute of Strategic Thinking. 

 الفمسطينيةتطكرات المكقؼ التركي مف القضية تناكلت ىذه الدراسة الحديث عف 
انعكاسات ، ككذلؾ مف القضية الفمسطينية -الرسمي كاألىمي  -محددات الدكر التركي الحالي ك 

. الدكر التركي عمى أطراؼ القضية كعمى عالقة تركيا بيا كباألطراؼ الدكلية كاإلقميمية الفاعمة
ينطمؽ مف  جمع الباحث بيف المنيجيف التاريخي كالتحميمي بما يخدـ أىداؼ البحث الذمكقد 

 .التاريخ ثـ يحمؿ الكاقع ليصؿ إلى استشراؼ المستقبؿ

أنو "منذ كصكؿ حزب العدالة كالتنمية إلى الحكـ في تركيا، إلى  وقد توصمت الدراسة
حدث نكع مف التكازف في العالقات التركية بيف كؿ مف "إسرائيؿ" كفمسطيف بؿ إف منحنى 

مع القضية الفمسطينية، كتزايدت الزيارات التركية العالقات ماؿ لصالح نكع أكبر مف التعاطؼ 
الرسمية لفمسطيف، كقد كجد حزب العدالة كالتنمية نفسو في حالة شد كبير باتجاىيف متعاكسيف، 
ا القضية  فقاعدتو االنتخابية تميؿ بشكؿ قكم إلى دعـ القضايا العربية كاإلسالمية كخصكصن

مؿ أخرل تفرض عميو استمرار عالقتو بػ"إسرائيؿ" الفمسطينية، بينما يشعر الحزب أف ىناؾ عكا
أكركبا كدخكؿ االتحاد   مثؿ المؤسسة العسكرية التركية، كرغبة الحزب في عالقات متميزة مع

األكركبي كعدـ إغضاب الكاليات المتحدة، ثـ إف التككيف العمماني الصاـر كالنفكذ اإلعالمي 
االقكم لمتيارات األخرل تعكؽ تبني سياسات إسال ا كانفتاحن .مية أكثر كضكحن

 عمى الدراسات السابقة: عام تعميق
الؿ استعراض الدراسات السابقة يبرز لمباحث أف ىذه الدراسات تناكلت جكانب خمف 

اإلسرائيمية، كالعالقات التركية مع بعض  – مثؿ العالقات التركية متعددة مف العالقات التركية
الدكؿ العربية، كما أف العديد مف ىذه الدراسات لـ تدرس الحقبة الزمنية الحديثة في تاريخ 

 بعد كصكؿ حزب "العدالة كالتنمية" إلى الحكـ. خصكصان  ،السياسة التركية
لعالقات كما ركزت بعض الدراسات عمى أثر صعكد حزب "العدالة كالتنمية" عمى ا

اإلسرائيمية عمى القضية الفمسطينية كعمى األمف  -كأثر العالقات التركية  ،اإلسرائيمية –التركية 
تركيا الخارجية تجاه القضية الفمسطينية بشكؿ سياسة القكمي العربي، كلـ تناقش ىذه الدراسات 

 اإلسرائيمية. –السياسة عمى العالقات التركية  ىذه خاص كأثر
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ا جديدة لـ يتناكلي باحث سيتناكؿ مف خالؿ ىذه الدراسة مكاضيع كنقاطال كعميو فإف
كذلؾ مف خالؿ دراسة مرتكزات السياسة الخارجية التركية الجديدة، كمحددات  ،مف قبؿ فك الباحث
 .تجاه القضية الفمسطينية في ظؿ حكـ حزب "العدالة كالتنمية" ىذه السياسة كمعالـ

 

 : تقسيمات الدراسة:تاسعاً 

 .الفصل األول: اإلطار المنيجي لمدراسة

التطور التاريخي لمسياسة الخارجية التركية تجاه القضية : الفصل الثاني
 وينقسم إلى مبحثين: الفمسطينية

إباف الدكلة العثمانية التركية تجاه القضية الفمسطينية  الخارجية تطكر السياسة المبحث األول:
 .ـ1948عاـ حتى ال

-1949بيف عامي  تطكر السياسة الخارجية التركية تجاه القضية الفمسطينية المبحث الثاني:
 .ـ2001

السياسة الخارجية التركية في ظل حكم حزب  وأىداف مرتكزات: الفصل الثالث
 ، وينقسم إلى مبحثين:"العدالة والتنمية"

 .ظؿ حكـ حزب "العدالة كالتنمية" السياسة الخارجية التركية فيكنظريات  مبادئ المبحث األول:

في ظؿ حكـ حزب "العدالة  أىداؼ كأدكات تنفيذ السياسة الخارجية التركية المبحث الثاني:
 .كالتنمية"

السياسة الخارجية التركية تجاه القضية  ومنطمقات محددات: الفصل الرابع
 وينقسم إلى مبحثين: الفمسطينية في ظل حكم حزب "العدالة والتنمية"

 .لسياسة الخارجية التركية تجاه القضية الفمسطينيةامحددات  المبحث األول:

 .لسياسة الخارجية التركية تجاه القضية الفمسطينيةمنطمقات ا المبحث الثاني:

مواقف وسياسات الجميورية التركية تجاه القضية الفمسطينية  الفصل الخامس:
 ، وينقسم إلى مبحثين:م2013-2002بين عامي 
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 ـ.2007-2002مكاقؼ الجميكرية التركية تجاه القضية الفمسطينية بيف عامي  المبحث األول:

 ـ.2013-2008مكاقؼ الجميكرية التركية تجاه القضية الفمسطينية بيف عامي  المبحث الثاني:

 استشراؼ مستقبؿ السياسة الخارجية التركية تجاه القضية الفمسطينية.المبحث الثالث: 

 .وصياتالنتائج والت
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التطور التاريخي لمسياسة الخارجية التركية تجاه القضية : الفصل الثاني
 الفمسطينية

 

 وفيو مبحثان:
 

إباف الدكلة العثمانية التركية تجاه القضية الفمسطينية  الخارجية تطكر السياسة المبحث األول:
 .ـ1948عاـ حتى ال

-ـ1949 بيف عامي تطكر السياسة الخارجية التركية تجاه القضية الفمسطينية المبحث الثاني:
 .ـ2001
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  الثانيالفصل  

  التطور التاريخي لمسياسة الخارجية التركية تجاه القضية الفمسطينية

 تقديم:

كعمى قادة دكلة ما أف  ،إف المنظكر التاريخي أمر جكىرم لتقييـ الحاضر بشكؿ سميـ
يسألكا أنفسيـ باستمرار عما إذا كانت دكلة أخرل ضارة بمصالحيا أـ ال. كيبنى االستنتاج غالبان 

بالنفكذ األكركبي القائـ في  ـ1823عمى سكابؽ تاريخية. فقد اعترؼ "مبدأ مكنرك" سنة 
و حذرىـ مف أف أم تدخؿ المستعمرات كالبمداف التابعة في النصؼ الغربي لمكرة األرضية، إال أن

لنزعة غير كدية تجاه الكاليات  ان في شؤكف البمداف المستقمة سكؼ ينظر لو باعتباره "إظيار 
. لقد انقضى ما ينكؼ عمى مائة كستيف عامان مف إعالف تمؾ السياسة غير أنيا ظمت المتحدة"

 .(366ـ: 1989 ر،)كانتك  حتى اآلف حجر الزاكية في سياسة الكاليات المتحدة

 كالسياسة، التاريخ بيف العالقة بأبعاد الكعي عف الغربي المنظكر مف ركافد أفصحتكقد 
كيعترؼ  .سكاء حد عمى االجتماعية العمـك كمتخصصي المؤرخيف مف كؿ الكعي ىذا كعب ر عف

بعض المؤرخيف بالتماس الضيؽ كالتبادؿ الدائـ في الخدمات بيف التاريخ كمختمؼ "المسمكيات 
 (.5: 2010مصطفى، اإلنسانية" )

كلفيـ السياسة الخارجية التركية تجاه القضية الفمسطينية البد مف عرض تاريخ ىذه 
باف نيايات الدكلة العثمانية، ـ، إ1923السياسة منذ نشأتيا قبؿ تأسيس الجميكرية التركية عاـ 

 كالمحاكالت المستمرة لمييكد لميجرة إلى أرض فمسطيف كاستيطانيا.

 

إبان الدولة التركية تجاه القضية الفمسطينية  الخارجية تطور السياسةالمبحث األول: 
 :م1948عام حتى الالعثمانية 

منذ خالؿ ىذه الحقبة التاريخية  مكاقؼ كثيرةشيدت سياسة تركيا تجاه فمسطيف كقضيتيا  
مركران بسقكط الخالفة اإلسالمية كقياـ الجميكرية  ،الدكلة العثمانية أف كانت فمسطيف تحت حكـ

كسنشرع بإذف اهلل في  ، كاعتراؼ الجميكرية التركية بيا."إسرائيؿ"التركية، كصكالن إلى قياـ دكلة 
 : عمى النحو التاليدراسة ىذا المكضكع 
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 م: 1923العام  الدولة العثمانية تجاه فمسطين حتى سياسة: أوالً  

 اليجرات الييودية إلى فمسطين في عيد الدولة العثمانية: .1

ارتبطت تركيا بفمسطيف ارتباطان كثيقان خالؿ حكـ الدكلة العثمانية، حيث كانت فمسطيف 
قكة كضعؼ جزءان مف تمؾ الدكلة، كقد تباينت مكاقؼ الدكلة العثمانية مف فمسطيف بحسب 

قد كانت سياسة الدكلة العثمانية تجاه فمسطيف كالحفاظ عمييا السالطيف عبر تاريخ العثمانييف، ك 
 السالطيف العثمانييف منذ فجر الدكلة العثمانية كثير مف كحمايتيا كاضحة جمية في عقكؿ كأذىاف

  العثمانية.كصكالن إلى السمطاف عبد الحميد الثاني، الخميفة الرابع كالثالثيف لمدكلة 

فبعد كفاة السمطاف سميـ األكؿ عيد بالخالفة إلى ابنو السمطاف سميماف القانكني سنة 
ـ، الذم تمت في عيده اإلنشاءات الكثيرة في حكاضر العالـ اإلسالمي، كقد اىتـ اىتمامان 1520

ف الحـر كبيران بمدينة القدس، حيث قاـ بتجديد سكرىا، كتجديد كتبميط قبة الصخرة، كبناء جدرا
كأبكابو. كما عمؿ العثمانيكف عمى تطكير المدينة، فجرل إضاءتيا كرصؼ شكارعيا كتكسعتيا، 

ـ. 1892كتـ مد خط سكة حديد بيف القدس كميناء يافا في عيد السمطاف عبد الحميد الثاني سنة 
ـ 1914كما ربطت القدس بخطكط التمغراؼ مع مصر كبيركت كأكركبا، كزكدت بالكيرباء سنة 

 (.7ـ: 2010الزيتكنة، )

كفي القرف الخامس عشر الميالدم، بدأت ىجرة الييكد العمنية إلى الدكلة العثمانية في  
عيد السمطاف سميماف القانكني، حيث تعرض الييكد في ذلؾ الزمف لالضطياد في األندلس 

القانكني  كركسيا، كتشرد الكثير منيـ ىربان مف محاكـ التفتيش، حيث أذف ليـ السمطاف سميماف
لحاح زكجتو الييكدية، كبالفعؿ فقد استقر كثير  باليجرة إلى الدكلة العثمانية بناءن عمى رغبة كا 
منيـ في أزمير كبكرصة كالمناطؽ الشمالية كالغربية مف األناضكؿ، كطبقت عمييـ أحكاـ الشريعة 

الحرية التامة، اإلسالمية، كحصمكا عمى قدر كبير مف االستقالؿ الذاتي، ككجدكا الرفاىية ك 
 (.439ـ: 2001كتمتعكا بكؿ االمتيازات كالحصانات بمكجب قكانيف رعايا الدكلة )الصالبي،

كقد حدثت مجمكعة ىجرات ييكدية قديمة إلى الدكلة العثمانية في عيد الخميفة سميـ 
اران األكؿ ابف السمطاف بايزيد الثاني ابف السمطاف محمد الفاتح، إال أف السمطاف سميـ أصدر قر 

ـ، احترامان لمعيدة العمرية التي أقرت 1517يقضي بمنع ىجرة الييكد إلى فمسطيف كسيناء عاـ 
ـ(، كذلؾ بعدما دخمت 2006منع الييكد مف السكف مع أىؿ القدس في القدس)الصمادم، 

 –ـ، كلـ تكف ىذه اليجرات 1516فمسطيف كالمنطقة العربية في حمى الدكلة العثمانية عاـ 
ية كما صارت في عيد الخمفاء بعد السمطاف سميـ، الذيف كافقكا عمى ىجرة الييكد عمن -آنذاؾ

 (.18ـ: 2010لمدكلة العثمانية )خماش، 
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كقد حاكؿ الييكد بعد كفاة السمطاف سميماف القانكني الذم أصدر فرمانان يؤكد فرماف كالده 
ناء عمى أساس أنيا تضـ الذم سبقو بمنع ىجرة الييكد إلى سيناء كفمسطيف حاكلكا استيطاف سي

الكادم المقدس طكل، الذم كمـ اهلل فيو مكسى، لضعؼ كفساد السالطيف مف بعده، ككاف مف 
المحتمؿ أف تمر سنكات دكف أف تدرم بيـ السمطات العثمانية، لكال تعرض الييكد باألذل لرىباف 

حقية الييكد دير سانت كاتريف، مما حمؿ أىؿ الدير عمى إرساؿ شككل مكتكبة تؤكد عدـ أ
بالسكف في تمؾ المنطقة، كصدرت أكامر الدكلة إزاء ذلؾ بطردىـ مف منطقة سيناء )ياغي، 

 (.246ـ: 1998

عمى يد ييكدم تركي  ـ1665كقد ظيرت أكؿ دعكة ييكدية لميجرة إلى فمسطيف سنة 
كعندما الذم بدأ بجمع الييكد كتنظيميـ كتنبيييـ إلى اليجرة نحك فمسطيف.  "شبتام تزفي"اسمو 

أمر السمطاف العثماني بالقضاء عمى ىذه الحركة، أمر شبتام أتباعو بالتظاىر باإلسالـ كالعمؿ 
كصمت أعداد منيـ إلى  ،كمع مركر الزمف "ييكد الدكنمة"بسرية لتحقيؽ أىدافيـ، كعرفكا باسـ 

ضعؼ مناصب رفيعة في الدكلة كالجيش، ىيأت ليـ ما كانكا يصبكف إليو، كالسيما في عيد ال
 (.8ـ: 2010)الزيتكنة،  الذم مر عمى الدكلة العثمانية

كبضغط مف  ،إبراىيـ باشا بف محمد عميـ كقعت فمسطيف تحت قبضة 1832كفي عاـ 
اكم مف دفع الرش الييكد فقد تمكف ،الدكؿ الكبرل كصؿ نفكذ الييكد إلى ىذا الحاكـ الجديد

 القدس. كفي كقتيافي لمسماح ليـ باإلقامة  إبراىيـ باشا ىبالدكؿ الغربية لمضغط عم االتصاؿك 
تعاظـ نفكذ الجمعيات كالمؤتمرات الييكدية التي كانت تدعك إلى إقامة الييكد في فمسطيف، كظؿ 

بثكرة  ـ1834قد شعر المقدسيكف بالظمـ كالغبف فقامكا عاـ ك  ،الييكد يتمتعكف بالنفكذ في عيده
إال أف   الي كزجيـ في السجكف بمساعدة الييكدفقاـ بقمع األى ،عارمة عمى حكـ إبراىيـ باشا

 ،باشا مف فمسطيف غابت الحماية عنيـ إبراىيـاألمر لـ يصؼ  لمييكد، فبعد أف خرجت قكات 
ككاف في ذلؾ الكقت بريطانيا العظمى، التي سارعت  ،فشعركا بالخكؼ فسارعكا لحميؼ جديد

س، كبعد جيكد كبيرة بيف رد كرفض كتكسط لمباب العالي إلنشاء قنصمية ليا في القد كقدمت طمبان 
كلكنيـ اصطدمكا بمكقؼ السمطة  ،ككاف أكؿ أعماليا تقديـ الحماية لمييكد ،تـ افتتاح القنصمية

، كقد قامت قائمة الييكد ان كحاسم ان العثمانية بعد أف آؿ إلييا حكـ بالد الشاـ. ككاف مكقفيا حازم
 ـ(.2006)الصمادم،  مانيةفي شتى أنحاء العالـ لمعمؿ ضد الدكلة العث

كسػػمحت باالمتيػػازات األجنبيػػة فػػي  العثمانيػػة، عنػػدما بػػدأ الضػػعؼ يػػدب فػػي أكصػػاؿ الدكلػػةك 
مكشػػػيو "اسػػػتطاع رجػػػؿ األعمػػػاؿ الييػػػكدم اإلنجميػػػزم  ،إقميميػػػا تحػػػت ضػػػغكط مػػػف الػػػدكؿ الكبػػػرل

أف يحصػػؿ عمػػى ضػػمانات مػػف الدكلػػة العثمانيػػة بالحمايػػة كاالمتيػػازات، حيػػث أنشػػأ   "مكنتيفيػػكرم
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 ألؼ كخمسمائة ييكدمتضاعؼ عدد الييكد مف  كقد، ـ1840-1839المستعمرات بدءنا مف عاـ 
اثنػيف ثػـ  ـ،1860سػنة  خمسة عشر ألفان ثـ  ـ،1840سنة  عشرة آالؼ ييكدمإلى  ـ1837سنة 

حصػػؿ مكنتيفػػكرم  كقػػديتركػػز غػػالبيتيـ فػػي القػػدس،  ـ،1881ـمسػػتعمر ييػػكدم عػػاكعشػػريف ألػػؼ 
 يبشػػراء أرض خػػارج أسػػكار القػػدس أقػػاـ عمييػػا مستشػػفى كمبػػان ـ1859عمػػى فرمػػاف عثمػػاني عػػاـ 

 ـ(.2011)الباسؿ،  باسـ "يميف مكشييو" ييكدية في القدسكتحكلت إلى أكؿ مستعمرة  ،لمييكد

 طين:السمطان عبد الحميد الثاني ودوره في قضية فمس .2

ـ" كقد أبدل اىتمامان 1908 -ـ1876تكلى السمطاف عبد الحميد الثاني العرش عاـ "
جديان بمستقبؿ فمسطيف، كشعر بأىمية الخطر الصييكني المتجو نحك األراضي المقدسة في 
فمسطيف، كرفض السمطاف عبد الحميد في نفس العاـ عركض "حاييـ غكديال" لشراء مساحات مف 

   (.7ـ: 1983إلسكاف المياجريف الييكد فييا )حالؽ،  األراضي في فمسطيف

كذلؾ قاـ السمطاف عبد الحميد الثاني بتغيير الكضع اإلدارم لمدينة القدس، إلحكاـ 
سيطرتو المباشرة عمييا، كأصدر الباب العالي فرمانان بتحريـ بيع األراضي لمييكد 

  (. 25: ـ2006)رضكاف،

ـ" عيف السمطاف عبد الحميد "رؤكؼ باشا" متصرفان 1888 –ـ 1876كبيف األعكاـ "
عمى القدس، ككاف رجالن نزييان، فبدأ يرسؿ بيف الحيف كاآلخر القكات العثمانية لمبحث عف الييكد 
المقيميف بطريقة غير قانكنية، كذلؾ لطردىـ مف فمسطيف. ككاف يعي تمامان انتشار أحالـ  العكدة 

ف ما يفعمو ضد مستعمراتيـ إلزالة ىذا الحمـ، ككثيران ما تنازع مع إلى فمسطيف بيف الييكد، فكا
القنصميف الركسي كاأللماني، بسبب احتجاجاتيما المتكررة ضده بسبب مالحقاتو لممياجريف 

   (.8ـ: 1983الييكد )حالؽ، 

كبعد تعرض الييكد في ركسيا لمكجة مف المذابح عمى أثر اتياميـ باالشتراؾ في تدبير 
ـ، آثرت أعداد كبيرة منيـ اليجرة إلى 1881قيصر ركسيا عاـ  "اسكندر الثاني"اغتياؿ مؤامرة 

فمسطيف، كقد طمبت بعض الشخصيات الييكدية كأعضاء محبي صييكف مف السمطات العثمانية 
منح ىؤالء الييكد تصريحات لدخكؿ فمسطيف كاالستقرار فييا. لكف رّد الدكلة العثمانية كاف عدـ 

اليجرة إلى فمسطيف، كالسماح ليـ باالنتقاؿ إلى أقاليـ أخرل في الدكلة العثمانية السماح ليـ ب
شرط أف يككنكا بأعداد قميمة، كشرط أف يتجنسكا بالجنسية العثمانية، أم أف يصبحكا مف رعاياىا  

 (. 24: ـ2006)رضكاف،
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زاء ىذه المشكمة العظيمة حت سيطرة كخكؼ الدكلة العثمانية مف كقكع مدينة القدس ت ،كا 
فقد صدرت قكانيف خاصة بالقدس كاليجرة الييكدية مف  ،الييكد قامكا بكضع حد لميجرة الييكدية

ككاف مضمكنيا أال يسمح  ،في عيد السمطاف عبد الحميد الثاني ـ1882قبؿ الباب العالي عاـ 
حجز جكاز عمى أف ي ،كاحدة ىي الحج كالزيارة المقدسة بالدخكؿ إلى فمسطيف إال في حالة لمييكد

كلكف الييكد  ،كيكدع في مراكز الشرطة حيث يتـ استبداؿ الجكاز األحمر بو مؤقتا ،سفر الزائر
مما  ،بية كصار عدد الييكد يزداد يكمأ بعد يكـك اخترقكا ىذه القكانيف بمساعدة قناصؿ الدكؿ األكر 
ذا المكضكع كفطف الباب العالي إلى ى ،ـ1886 أحدث صدامات بيف الفمسطينييف كالييكد عاـ

نصت عمى ضركرة حمؿ الييكد األجانب جكازات سفر ، ـ1888فأصدر قكانيف جديدة عاـ 
تكضح عقيدتيـ الييكدية، كما أكعزت الدكلة العثمانية إلى جميع قناصميا في البمداف كافة عدـ 

ال تزيد ىذه المدة عف شير كاحد  كلمدة محدكدة ،التأشير عمى جكازات الييكد إال بداعي الزيارة
ـ )أبك مطمؽ، 1888ثـ تـ تمديدىا إلى ثالثة أشير في ظؿ ضغط بريطانيا عمى السمطاف عاـ 

 ـ(.2006)الصمادم،  بية عمى ىذه اإلجراءات الجديدةك كقد احتجت الدكؿ األكر  .(21ـ: 2011

زؿ زعيـ المنظمة ـ بعشريف سنة تقريبان، فكر ىرت1882بعد احتالؿ بريطانيا لمصر عاـ 
في مفاكضات مع البريطانييف  -آنذاؾ –الصييكنية العالمية في استيطاف سيناء كقد دخؿ ىرتزؿ 

لمنح الييكد حكما  ذاتيان في سيناء تحت نطاؽ اإلمبراطكرية البريطانية، كقد أبدت بريطانيا مكافقة 
لمتمثمة في الخالفة العثمانية، عمى ىذا المشركع لككنو يحقؽ أىدافيا في تمزيؽ الدكلة اإلسالمية ا

كقد أطمؽ ىرتزؿ عمى سيناء اسمان معبران ىك فمسطيف المصرية، ليتخذ منيا نقطة كثكب إلى 
كيرل بعض المؤرخيف أف معارضة السمطاف عبد  فمسطيف اآلسيكية، لكف مشركعو باء بالفشؿ،

بريطانيا لدل مصر ىي الحميد لذلؾ كاف سببان في فشؿ المشركع، كلكف معارضة "كركمر" معتمد 
 (.246ـ: 1998ما أكقؼ المشركع عمميان )ياغي، 

كبعد فشؿ ىرتزؿ في قضية استيطاف سيناء، بدأ يكثؼ جيكده دبمكماسيان نحك السمطاف 
عبد الحميد مف أجؿ السماح لمييكد باليجرة إلى فمسطيف كاالستيطاف فييا، فأرسؿ إليو "فيميب 

مف أجؿ شراء أرض فمسطيف مقابؿ سداد ديكف الدكلة نيكلينسكي" ككاف صديقان لمسمطاف 
"إذا كاف ىرتزؿ صديقان لؾ بقدر صداقتؾ العثمانية، فكاف رد السمطاف عبد الحميد عمى فيميب: 

لي، فقؿ لو: أف ال يتقدـ خطكة ثانية في ىذا المكضكع ، إنني ال أبيع أرضان حتى كلك كاف شبران 
ىك ممؾ أمتي، فقد ركتو بدمائيا، كقبؿ أف ينفصؿ عنا كاحدان، ألف ىذا الكطف ليس ممكي، بؿ 

البد أف نغمره بدمائنا مرة ثانية. إف أبنائي مف العساكر مف فرؽ سكريا كفمسطيف قد استشيدكا 
جميعان في حرب )بالكنو(، كظمكا بأسرىـ في ساحة القتاؿ مصريف عمى أف ال يعكدكا. إف 

مة التركية، فال أمنح أحدان قط قطعة مف أرضيا، اإلمبراطكرية التركية ليست ممكي، بؿ ممؾ األ
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كدع الييكد يحتفظكا بماليينيـ؛ فعندما تتفتت إمبراطكريتي يمكنيـ أف يستكلكا عمى فمسطيف دكف 
مقابؿ؛ كلكف، عندئذ فقط تتمزؽ أجسادنا، كال أخالني أرضى عف عممية جراحية تجرل لجسد 

 (26ـ: 1991)أكغمي،  مازاؿ ينبض بالحياة"

مركر شيريف حاكؿ ىرتزؿ مف جديد االتصاؿ باألكساط العثمانية لعرض مغريات  بعد
نما  مالية مضاعفة، فعرض إقراض مبمغ عشريف مميكف جنيو إسترليني ال تعيدىا مطمقان، كا 
تحسميا مف الضرائب التي تفرض عمى المياجريف الييكد إلى فمسطيف سنكيان مقابؿ السماح 

عطاء الييكد حكمان ذاتيان فييا، لكف السمطاف رفض  بيجرة ال محدكدة إلى فمسطيف كتشجيعيا كا 
رفضان قاطعان كفضؿ القركض األكركبية رغـ سيئاتيا، لمحيمكلة دكف خضكع الدكلة العثمانية 
لمضغكط المالية الصييكنية. لـ ييئس ىرتزؿ كاستمر في محاكالتو التفاكضية كالدبمكماسية مع 

ـ أرسؿ رسالة إلى السمطاف عبد الحميد 1899/أغسطس آب 13السمطاف عبد الحميد، كفي 
بمناسبة بدء جمسات مؤتمر "باؿ" الصييكني في سكيسرا أكضح فييا: "إف الصييكنييف المجتمعيف 
في مؤتمر باؿ يعتبركف أف كاجبيـ األكؿ ىك أف يرفعكا تعيدىـ بإخالصيـ كتقديرىـ لمطؼ 

السمطاف. إف الصييكنييف يرغبكف في إغاثة  جاللتو نحك رعاياه الييكد إلى أعتاب عرش جاللة
إخكانيـ التعساء في دكؿ أكركبا المختمفة، كفي اإلسياـ في عظمة اإلمبراطكرية العثمانية 
كازدىارىا، كأنيـ ليأممكف بإخالص أف يحظى كالء ىذه الرغبات بتقدير كتشجيع حكمة الخميفة 

الجديدة، كلـ يرسؿ حتى رسالة جكابية  العظيمة"، غير أف السمطاف عبد الحميد تجاىؿ المطالب
 (.10ـ: 1983ليرتزؿ بيذا الخصكص )حالؽ، 

كقد بذؿ ىرتزؿ جيكدان كبيرة لالتصاؿ بالسمطاف عبد الحميد الثاني، فنجح في مقابمتو 
ـ بكساطة 1901(، حيث قابؿ السمطاف عبد الحميد في 47ـ: 1983ثالث مرات )ياغي، 

اف عبد الحميد بالتخمي عف معارضتو ليجرة كاستيطاف الييكد في "مارلنغ"، كقد حاكؿ إقناع السمط
-فمسطيف رغـ كؿ ما عرضو مف مغريات مالية كانت الدكلة العثمانية في أمس الحاجة إلييا 

، حيث يقكؿ "مارلنغ" القائـ بأعماؿ السفارة في األستانة: "رفض السمطاف عبد الحميد كؿ -آنذاؾ
يكد إلى تركيا، ككضع عقبة في طريؽ إدخاؿ جماعي لمييكد مشاريع اليجرة غير المحددة لمي

األجانب". كيذكر السمطاف عبد الحميد الثاني في مذكراتو أف ييكد العالـ تعاكنكا في المحافؿ 
سكانيـ في فمسطيف كرفضت، كيضيؼ:  الماسكنية، كعرضكا عمي  األمكاؿ مف أجؿ مساعدتيـ كا 

ناعي بأفكاره بإنشاء مزارع لمييكد في فمسطيف، ألنني "إف ىرتزؿ زعيـ الصييكنية لـ يستطع إق
أعرؼ أنيـ سيقيمكف حكمان ذاتيان، كبذلؾ تككف المسألة الييكدية قد انتيت. كربما كاف ىرتزؿ محقان 
بالنسبة لشعبو، كلكنو نسي أف الذكاء كحده ليس كافيان"، كأضاؼ السمطاف عبد الحميد قائالن: "إف 

نني أعرض عف ىذه السفالة، كليعممكا أف الصييكنية تريد إقامة حكك  مة كال تريد أرضان زراعية، كا 
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نني أخبرىـ أف يبتعدكا عف  كؿ فرد في إمبراطكريتنا يكف لمييكد الكراىية طالما ىذه نكاياىـ، كا 
 (.180-179ـ:  1991فكرة إنشاء دكلة في فمسطيف ألنني مازلت أكبر أعدائيـ" )النتشة، 

لييكد مف ساكـ السمطاف عبد الحميد عمى أرض فمسطيف، كلـ يكف ىرتزؿ كحده مف ا
حيث إف "ركتشمد" المصرفي الييكدم طمب مف السمطاف عبد الحميد الثاني أثناء زيارتو 
الستانبكؿ إقامة كطف لمييكد في فمسطيف، في قرل صغيرة تحددىا الدكلة العثمانية، كال مانع أف 

كد القادميف فييا االلتزاـ بالقكانيف التي تنظميا الدكلة يككف بيذه القرل منازؿ لممسمميف، كعمى اليي
العثمانية، كفي المقابؿ سيقدـ الييكد خدمات مالية لسداد الديكف العمكمية التي عمى الدكلة، 
كسيقكـ الييكد بتقديـ الضمانات الكافية، كلكف السمطاف عبد الحميد رفض ىذا العرض كغيره مف 

 (. 177ـ: 2011اليجرة )حمداف،  العركض التي أتت لو مقابؿ ىذه

كاثنيف آخريف مف الييكد حيث حضركا  (1)ككذلؾ كاف ىناؾ عرض مف "عمانيكؿ قراصك"
ـ كطمبكا مقابمة السمطاف عبد الحميد ليعرضكا عميو مقترحان بالكفاء بكؿ 1901إلى قصر يمدز في 

ديكف الدكلة، كبناء أسطكؿ لحمايتيا، كتقديـ قركض بخمسة كثالثيف مميكف ليرة ذىبية دكف فكائد، 
نماء مكاردىا مقابؿ إبا حة دخكؿ الييكد في أم مف أياـ السنة لمزيارة في إلنعاش خزينة الدكلة، كا 

نشاء مستعمرة ينزؿ بيا أبناء جمدتيـ قرب القدس أثناء الزيارة، فمما بمغ السمطاف ىذا  فمسطيف، كا 
األمر أجاب: قؿ ليؤالء الييكد الكقحيف: إف ديكف الدكلة ليست عاران عمى الدكلة ألف غيرىا مف 

نني لست مستعدان أف أتحمؿ تاريخيان كصمة بيع األراضي الدكؿ كفرنسا مدينة كال يضيرىا ذ لؾ، كا 
المقدسة لمييكد، كخيانة األمانة التي كمفني المسممكف الحفاظ عمييا، كليحتفظ الييكد بأمكاليـ، 
فالدكلة العمية ال يمكف أف تحتمي كراء حصكف بنيت بأمكاؿ أعداء اإلسالـ، كأخبرىـ أف يخرجكا 

 (.  214ـ : 1984الدخكؿ ليذا المكاف بعدىا )المرجة،  كال يحاكلكا مقابمتي أك

كمف األساليب التي اتبعيا السمطاف عبد الحميد الثاني كككالئو في مقاكمة الحركة 
الصييكنية كالقكل األجنبية المتنافسة عمى تممؾ األراضي، كبناء القنصميات كالمؤسسات 

اسة كضع اليد عمى األرض، كتحكيميا إلى التبشيرية كاالقتصادية في المقاطعات الفمسطينية، سي
ـ لـ يتكاف مصطفى أفندم، ككيؿ الجفتمؾ السمطاني في قضاء 1906جفتمؾ سمطاني، ففي عاـ 

غزة، عف كضع يده باسـ السمطاف عمى جميع أراضي قرية رفح التي تشكؿ البكابة الجنكبية لبالد 
ره االستعمار البريطاني في مصر الشاـ نحك مصر، كذلؾ في أعقاب التصعيد الحدكدم الذم أثا

بيف الدكلة العثمانية مف جية كبيف مصر مف جية أخرل، كقد كانت ترمي ىذه السياسة إلى إنقاذ 
                                                           

سالنيؾ مرة  عف ييكدم أسباني، مف أكائؿ المشتركيف في جمعية تركيا الفتاة )االتحاد كالترقي(، عمؿ في المجمس العثماني نائبان  (1)
كعف األستانة مرتيف، لعب دكران ميمان في احتالؿ إيطاليا لميبيا نظير مبمغ مف الماؿ دفعتو لو إيطاليا، كاضطر نتيجة لخيانتو لمدكلة 

 ـ.1934العثمانية أف ييرب إلى إيطاليا كيحصؿ عمى حؽ المكاطنة اإليطالية كاستقر فييا حتى مات عاـ 
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األراضي التي تشيد أكضاعان زراعية حرجة، كذلؾ لمحيمكلة دكف كقكعيا فريسة سيمة بيد سماسرة 
جمة الشرسة التي تعرضت ليا أراضي القكل االستعمارية كالحركة الصييكنية، كمما يؤيد ذلؾ الي

الجفتمؾ السمطاني كاألراضي المجاكرة ليا بعد إقصاء السمطاف عبد الحميد عف الحكـ عمى يد 
جمعية االتحاد كالترقي، فقد سعت الحركة الصييكنية لدل الحككمة المصرية لشراء أراضي رفح 

ـ، حتى يتمكنكا مف 1913المصرية الحدكدية المتاخمة ألراضي الجفتمؾ السمطاني عاـ 
 (.  13-12ـ: 2003االنقضاض عمى أراضي الجفتمؾ متى سنحت الفرصة )أبكبكر، 

قاـ ىرتزؿ بعد ذلؾ بتكسيط مجمكعة مف الزعماء العثمانييف لمقابمة السمطاف عبد الحميد 
نية ـ لممرة الثا1902الثاني مرة أخرل، كلكنو لـ يفمح في البداية، كبعد ذلؾ نجح في زيارتو عاـ 

ك"عمانيكؿ قراصك"، كقدمكا لو بعد مقدمات مفعمة بالرياء  (1)بصحبة الحاخاـ "مكسى ليفي"
كالخداع إغراءات تمثمت في إقراض الخزينة العثمانية أمكاالن طائمة، كتقديـ ىدية خاصة لمسمطاف 

لتي مقدارىا خمسة مالييف ليرة ذىبية، كتحالؼ سياسي يكقفكف بمكجبو حمالت الدعاية السيئة ا
ذاعت ضده في الصحافة العالمية، لكف السمطاف رفض بشدة كطردىـ مف مجمسو، كأصدر أمران 
بمنع ىجرة الييكد إلى فمسطيف. عندئذ أدركت القكل المعادية كالسيما الصييكنية العالمية أنيـ 
أماـ خصـ قكم عنيد ال يمكف استمالتو أك إغرائو بالماؿ، كأنو ما داـ عمى عرش الخالفة ال 
يمكف لمصييكنية أف تحقؽ أطماعيا في فمسطيف، كلف يمكف لمدكؿ األكركبية أف تحقؽ أطماعيا 

 (.31ق: 1420أيضان في تقسيـ الدكلة العثمانية كاإلطاحة بيا )الخراشي، 

: إنو يفقد األمؿ في تحقيؽ آماؿ الييكد في فمسطيف، كأف الييكد -آنذاؾ –كقاؿ ىرتزؿ  
مكعكدة!" طالما أف السمطاف عبد الحميد قائـ في الحكـ مستمر فيو لف يستطيعكا دخكؿ "األرض ال

 (.  29ـ: 1991)حرب، 

بعاده عف الحكـ، فاستعانكا بالقكل  لذلؾ قرر الييكد اإلطاحة بالسمطاف عبد الحميد كا 
الشريرة التي نذرت نفسيا لتمزيؽ ديار اإلسالـ، كأىميا الماسكنية، كالجمعيات السرية االتحاد 

"تركيا الفتاة"، كحركة القكمية العربية، كالدعكة لمقكمية التركية "الطكرانية". كلعب ييكد كالترقي 
الدكنمة دكران رئيسان في إشعاؿ نار الفتف ضد السمطاف. ككاف كراء الجميع ككالة المخابرات 

 (.32ق: 1420المركزية البريطانية التي كانت تمسؾ الخيكط جميعيا )الخراشي، 

يف لجنة لإلطاحة بالسمطاف عبد الحميد آنذاؾ في "سالنيؾ" مقر ييكد كقد قامكا بتكك 
ـ معمكمات تؤكد أف: "لجنة 1911تمكز/يكليك  11الدكنمة، حيث أكردت صحيفة التايمز في 

                                                           
ـ، مات سنة 1908 -1874كىك المقب الرسمي لكبير حاخامات الييكد في الدكلة العثمانية بيف عامي حامؿ لقب )حاخاـ باشي(  (1)

 ـ.1910
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سالنيؾ تككنت تحت رعاية ماسكنية بمعاضدة الييكد كالدكنمة، كأف مجمكعة مف الييكد عمى 
في تنظيـ المجنة المذككرة كمناقشات جيازىا المركزم في رأسيـ قراصك قد أدكا دكران بارزان 

سالنيؾ"، كىذا يكشؼ لنا مدل التغمغؿ الييكدم في جمعية االتحاد كالترقي، ىذه الجمعية التي 
 (. 153ـ: 1999 -1998قادت االنقالب ضد السمطاف عبد الحميد )الزبيدم، 

دخكؿ شخص ينتحؿ صفة المؤامرة عمى السمطاف عبد الحميد الثاني بدأت عمى إثر 
إلى اجتماع دكرم لفرقة  -منيـ مدحت شكرم مف قادة االتحادييف -جنراؿ كمعو ضباط آخركف 

القكات الخاصة العثمانية يتمقكف فيو دركسان في الكعظ، كخطب ىذا الرجؿ خطبة ذيميا بما زعمو: 
ة بدالن مف أف السمطاف عبد الحميد بإفتاء مف شيخ اإلسالـ يطمب مف الجنكد لبس القبع

الطربكش، كنزع طربكشو كلبس قبعتو ثـ انصرؼ. حيث كاف يعني لبس قبعة بالنسبة لشخص 
مسمـ في ذلؾ الزمف تشبيان بالكفار، كانتقؿ المنتحمكف إلى معظـ الثكنات العسكرية كمثمكا نفس 

ابعت حمقات الدكر، كقاـ االتحاديكف بإثارة الناس لمخركج في مظاىرات تنديدان بقرار السمطاف، كتت
كقرركا إجابة  -خمسة أفراد فقط -المؤامرة كاجتمع مجمس "المبعكثاف" اجتماعان فكؽ العادة 

مطالب الثكار، كانتخبكا كفدان منيـ "المتآمريف" ليبمغ السمطاف عبد الحميد بتعييف تكفيؽ باشا صدران 
ي السمطاف عبد الحميد أعظـ، كأدىـ باشا ناظران لمحربية، كبعدىا انقمبت الجرائد إلى الطعف ف

كاتيامو باالستبداد، كفي أعقابيا تحركت الفصائؿ العسكرية لتنظيـ االتحاد كالترقي باتجاه 
العاصمة لتنفيذ الجزء الثاني مف المؤامرة، فقد تحرؾ الجيش العثماني المرابط في سالنيؾ كبو 

شخص" داخؿ  1200"ضباط مف االتحادييف الماسكنييف، كىاجمكا الثكنات العسكرية كذبحكا 
 (.37ـ: 1995قصر السمطاف عبد الحميد، كنيبكا كسرقكا ثركاتو )مسعكد كجمعة كلبف، 

 -كاجتمع مجمس "المبعكثاف" كقرركا بناءن عمى فتكل ذات كجييف استصدرىا االتحاديكف 
 تحت الضغط كاإلكراه مف شيخ اإلسالـ بعزؿ السمطاف عبد الحميد كتكلية -المفرقكف لكحدة األمة

نما ىـ ضد تصرفات الخميفة،  محمد الخامس مكانو، "كذلؾ ليظيركا أنيـ ليسكا ضد الخالفة كا 
كذلؾ لضماف عدـ ثكرة الشعب إذا تبيف الحقيقة". كقد شكمكا كفدان إلبالغ السمطاف عبد الحميد 
القرار ككاف الكفد مككنان مف: الفريؽ عارؼ حكمت، كأراـ أفندم األرمني، كعمانكيؿ قراصك 

ييكدم نائب سالنيؾ الذم ساكـ السمطاف عبد الحميد عمى بيع أرض فمسطيف أكثر مف مرة، ال
كأسعد طكبطاني األرناؤكطي الخائف، فتكجيكا إلى السمطاف كأبمغكه القرار فرد بكؿ ثبات كحـز 
"ذلؾ تقدير العزيز العميـ" ثـ تساءؿ مف الذم جاء بيذا الييكدم "قراصك" إلى مقاـ الخالفة، 

بعدىا عمى السمطاف عبد الحميد كأرسؿ إلى سالنيؾ مقر ييكد الدكنمة التي اىتـ السمطاف كقبض 
عبد الحميد بإبقاء ييكد الدكنمة فييا، كعدـ كصكليـ إلى األستانة بغية عدـ السيطرة عمييا 
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(، كبقي السمطاف سجينان في حكزة مف يسمكف 86ـ: 2013كالتجنب مف تحركاتيـ )إسماعيؿ، 
 (. 38ـ: 1995حتى مات رحمو اهلل تعالى )لبف كآخركف، االتحادييف 

الدور العثماني تجاه فمسطين إبان إنياء الخالفة وقيام الجميورية التركية  .3
 العممانية:

في كجو األطماع  الرجؿ الذم كقؼ سدان ، ـ1908 الثاني الحميد خمع السمطاف عبد بعدك 
 ""إسرائيؿ"، عبرت الصحؼ الييكدية في سالنيؾ عف غبطتيا في الخالص مف "مضطيد الييكدية

أقاـ الييكد األفراح كالمظاىرات في أماكف ك  (،88ـ: 2013كما كصفتو ىذه الصحؼ)إسماعيؿ، 
)الصمادم،  كصارت اليجرات الييكدية تتدفؽ عمى القدس كغيرىا مف فمسطيف ،كجكدىـ
 .ـ(2006

ـ في أقصر فترة زمنية، 1908ؿ الظركؼ المستجدة بعد انقالب استطاع الييكد استغال
فأسسكا شركة تطكير أراضي فمسطيف، برئاسة االقتصادم األلماني "آرث ركبيف"، ككانت ميمتيا 
إدارة مزارع جديدة كمراكز سكانية متطكرة، كما سيمت كساندت مكجات اليجرة، كبمغت ىذه 

دينة ييكدية في فمسطيف سمتيا "تؿ أبيب"، أم تؿ الشركة ذركتيا في كضع أكؿ حجر أساس لم
الربيع، كشكمت جيشان صغيران لحماية ىذه المدف كالمستكطنات عمى شكؿ ميميشيات سميت 

ـ: 2010بالدكريات الميمية "ىاشكمير"، كأسسكا مدارس تعتمد المغة العبرية في تدريسيا )خماش، 
23 .) 

مف بينيـ الفمسطينيكف كجمعية االتحاد  كقد ساءت العالقات كثيران بيف العرب الذيف
ـ، كلكف ال يجكز أف يتخذ ذلؾ دليالن عمى سكء سياسة 1916 -ـ1909كالترقي خالؿ الفترة 

ـ" تعتبر قصيرة 1918-1909تركيا تجاه القضايا العربية ألف فترة حكـ جمعية االتحاد كالترقي "
الجمعية يعتبر نشازان في تاريخ العالقات لمغاية مقارنة بعمر الدكلة العثمانية، كما أف عيد ىذه 

 (.  67ـ: 1985بيف العرب كاألتراؾ )عبد القادر، 

 التي التغيرات مع تتأقمـ أخرل عثمانية مناطؽ مثؿ -آنذاؾ – تزاؿ ال كانت فمسطيف
 عكدة عدب .التالية السنة في الثاني الحميد عبد السمطاف كخمع ،ـ 1908سنة الفتاة تركيا ثكرة تمت

 كالرممة يافا أقضية تضـ كالتي القدس، متصرفية فإفّ ـ  1908سنة لاللتئاـ العثماني البرلماف
 كسعيد ،الخالدم ركحي في البرلماف كىـ: عنيا ممثميف ثالثة انتخبت كغزة، السبع كبئر كالخميؿ
 حزب في عضكاف كالحسيني الخالدم كاف كلقد .يافا مف السعيد كحافظ القدس، مف الحسيني
 عامؿ الصييكنية أصبحت ـ1911 العاـ مع فإّنو ذلؾ مف الرغـ عمى، ك كالترقي االتحاد جمعية
 معارضة رسميان  كانت العثمانية الدكلة أف فمع .استانبكؿ في المركزية الحككمة مع أساسي   خالؼٍ 
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 مع عددىا بمغ كقد ازدياد،في  أصبحت قد الييكدية الجالية فإف فمسطيف، إلى الييكدية لميجرة
-األرثكذكسية الكنيسة ؾير بطر شكى  ـ1911ربيع في، ك نسمة 60,000 حكاليـ 1908 سنة

 حّذرك ، كالييكد لألجانب كانتقمت ضاعت قد المحمييف األىالي كأراضي أمالؾ" أف مف اليكنانية
يراف اليند في فقط ليس أبنائيـ إسكاف ينككف اإلنجميز أفّ  مف أيضان   أيضان  بؿ كبغداد، كالبصرة كا 
 إنشاء ذلؾ بعد ينككف كأنيـ مصر، حتى المتكسط األبيض البحر ساحؿ طكؿ كعمى فمسطيف في

 .(61ـ: 2009" )فشماف، مصر حتى اليند مف حديد سكة
انضمت حككمة االتحاد كالترقي بعد ذلؾ إلى جانب األلماف في الحرب العالمية األكلى، 

لحرب العالمية األكلى عاـ (، كمع بداية ا207ـ: 1989كخرجت منيا ميزكمة )الشاذلي، 
ألفان، غير أف مكقؼ الييكد الممالئ لبريطانيا  80ـ كاف قد بمغ عدد الييكد في فمسطيف 1914

ـ" 1918-1914كحمفائيا ضد الدكلة العثمانية قد جعؿ العثمانييف يضيقكف عمييـ فترة الحرب "
تضع أكزارىا حتى  (، كما أف لبثت الحرب18ـ: 2002ألفان )صالح،  55فانخفض عددىـ إلى 

انجمت النكايا الخبيثة كالمطامع التكسعية لمغربييف، كقد عبر عنيـ الجنراؿ "ألمنبي" بكؿ كقاحة 
حيث صرح عف انتياء  -كما يدعي -ـ محرران 1917عند دخكلو القدس في كانكف أكؿ مف عاـ 

 (،38ـ: 2008سنة )البيطار،  1300الحكـ اإلسالمي لممدينة طيمة 

ي أم دكر لمخالفة العثمانية بعد ذلؾ في فمسطيف حتى إعالف إنياء الخالفة كبيذا ينتي 
 ـ.1924نيائيان عمى يد مصطفى كماؿ أتاتكرؾ في العاـ 

 م:1947-1924ثانيًا: سياسة الجميورية التركية تجاه القضية الفمسطينية بين عامي

بيف الدكؿ األجنبية، أسفرت الحرب العالمية األكلى عف تقسيـ دكلة الخالفة العثمانية  
كأعمف أتاتكرؾ أماـ الشعب التركي: "إف كؿ التدابير التي ستتخذ ال يقصد منيا غير االحتفاظ 
بالسمطنة كالخالفة، كتحرير السمطاف كالبالد مف الرؽ األجنبي"، كبعد أف تمكف أتاتكرؾ مف البالد 

ية التركية، كانتخب مصطفى ـ قياـ الجميكر 1923أعمنت الجمعية الكطنية التركية بزعامتو في 
كماؿ أتاتكرؾ أكؿ رئيس ليا، كتظاىر مؤقتان باالحتفاظ بالخالفة غير أف الخميفة لـ يمارس أم 

ـ قاـ أتاتكرؾ بدعكة الجمعية التركية كقدـ مشركع قرار بإلغاء 1924سمطات لمحكـ، ثـ في العاـ 
يز القرار الذم شمؿ نفي الخميفة، الخالفة التي أسماىا "ىذا الكـر مف القركف الكسطى"، كقد أج

كىك رئيس  -ـ شركطان لمصمح عرفت بشركط كرزكف األربع 1923كقد فرضت معاىدة لكزاف 
لغاء  -الكفد اإلنجميزم في مؤتمر لكزاف كىذه الشركط ىي: "قطع كؿ صمة لتركيا باإلسالـ، كا 

خراج الخميفة كأنصاره مف البالد كمصادرة أمكاليـ، كاتخاذ دستكر  الخالفة اإلسالمية إلغاءن تامان، كا 
 (.472ـ: 2001مدني بدالن مف دستكر تركيا القديـ" )الصالبي، 
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انقطعت بعد ذلؾ أم صمة لتركيا بفمسطيف نيائيان، حيث اتخذ أتاتكرؾ سياسة داخمية 
منعزلة إلعادة بناء تركيا عمى المبادئ التركية العممانية الجديدة، كحاكؿ القضاء عمى كؿ 

ـ، استمر رفيؽ دربو "عصمت 1938اإلسالمية في تركيا، كبعد كفاة أتاتكرؾ عاـ المظاىر 
ـ تقاربت 1945أينكنك" الرئيس الثاني لتركيا عمى نيجو، كبعد انتياء الحرب العالمية الثانية عاـ 

تركيا مع الكاليات المتحدة األمريكية، كأقامت األخيرة قكاعد عسكرية عمى األراضي التركية، 
 (.24ـ: 2010ـ )خماش، 1952كيا حمؼ الناتك عاـ كدخمت تر 

كتذكر بعض المصادر التاريخية أف المكقؼ التركي مف قضية فمسطيف لـ يتعد في تمؾ 
الحقبة التاريخية عف ككنو مكقؼ عطٍؼ عمى الفمسطينييف ليس أكثر، حيث ذكرت إحدل الكثائؽ 

الحسيني  السيد معيف الماضي  ـ أرسؿ مفتي فمسطيف الحاج أميف1939التاريخية أنو في عاـ 
مكفدان إلى الحككمة التركية كرجاليا لحثيـ عمى مساعدة فمسطيف، كأثناء لقاء الماضي بكزير 

شكرم سراج أكغمك لشرح حالة فمسطيف كتطكراتيا، كنتائج مؤتمر  -آنذاؾ  –الخارجية التركي 
كمة التركية تعطؼ عمى لندف، طمب الماضي مف كزير الخارجية مساعدتو، فأجابو: "بأف الحك

ترغب أف ترل كؿ الدكؿ العربية  –أم الحككمة التركية  –عرب فمسطيف كعمى قضيتيـ، كىي 
مستقمة قكية"، كأضاؼ الكزير بأنو سيقابؿ سفير إنجمترا في بالده كيبمغو برأم الحككمة التركية، 

الكفكد العربية. كفعالن كأنيا تكد أف تحؿ حككمة إنجمترا قضية فمسطيف بالطريقة التي تقترحيا 
 (.26ـ: 2002قابمو كأجابو السفير بأنو سيبمغ حككمتو بيذا )تكفيؽ، 

كقد ظير أكؿ مكقؼ رسمي لتركيا تجاه قضية فمسطيف بتأييدىا منح فمسطيف االستقالؿ 
( الخاصة بفمسطيف 419: 2012)الدكداني، ـ(1)الكامؿ في لجنة األمـ المتحدة "لجنة يكنيسككب"

ـ ضد قرار التقسيـ 1947تشريف ثاني/ نكفمبر  29ث عشرة دكلة التي صكتت في ضمف الثال
 -آنذاؾ –(،  كقد كقفت مع العدد القميؿ 99ـ: 2002"؛ قرار تقسيـ فمسطيف )الضميرم، 181"

مف الدكؿ األعضاء في األمـ المتحدة؛ ألف سياستيا منذ تأسيس الجميكرية التركية ىي دعـ مبدأ 
اب ظاىرة عمى أثر الصراع الجميكرم بكجو معاىدة سيفر. كبالنظر إلى تقرير المصير، ألسب

% مف سكاف فمسطيف، كاف يجب لتقرير المصير تشكيؿ دكلة 60األكثرية العربية البارزة 

                                                           
مايك  15إبريؿ حتى 28: لجنة قررت األمـ المتحدة تشكيميا بعد بحث قضية فمسطيف في الجمعية العامة لألمـ المتحدة منذ يكنيسككبلجنة  (1)

ـ، كضـ التقرير مشركعيف؛ 1947عمى طمب مف بريطانيا، كبعد دراسة استمرت ستة أشير انتيت المجنة إلى صياغة تقريرىا في نكفمبر  ـ بناءن 1947
بإنشاء  األكؿ يعرؼ بمشركع األغمبية، كىك يقضي بتقسيـ فمسطيف إلى دكلة عربية كدكلة ييكدية، بينما يقضي المشركع الثاني )كىك مشركع األقمية(

عطائيا االستقالؿ بعد فترة انتقاؿ قصيرة، عدكلة  مى أف اتحادية فيدرالية تمثؿ البالد كميا، عمى قكاعد أىميا كجكب إنياء االنتداب عمى فمسطيف كا 
ضي ـ، كتككف القدس عاصمة ليذه الدكلة. كما تقدـ العرب بمشركع ثالث يق1948ينتيي االنتداب كالجالء عف البالد قبؿ اليـك األكؿ مف أغسطس 

حككمة التي بإنشاء حككمة مركزية كاحدة تتكلى مؤقتان إدارة فمسطيف كميا ، عمى أف يتـ الجالء البريطاني عف البالد بعد سنة كاحدة مف قياـ ىذه ال
ىذا االقتراح  تتكلى إجراء انتخابات عامة لجمعية تأسيسية تقـك بكضع دستكر ديمقراطي لمبالد بكامميا عمى أساس كحدتيا كاستقالليا، كلـ يؤيد

 دكلة كانت تركيا مف بينيا، كعند التصكيت صكتت تركيا لصالح المشركع العربي كرفضت مشركع التقسيـ. 12)المشركع العربي( سكل 
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خاضعة لألكثرية العربية، بدالن مف الدكلة الييكدية التي نشأت، كلقد كانت مضاميف السياسة 
 (.93ـ: 1993بنس، التركية كاضحة في ذلؾ األمر )رك 

كيرل الدكتكر محمد الدكداني أنو يمكف تفسير مكقؼ تركيا المؤيد لمعرب عند التصكيت 
ـ: 2012عمى قرار التقسيـ في األمـ المتحدة بكقكعيا تحت مؤثريف؛ داخمي كخارجي )الدكداني، 

421.) 

 المؤثر الداخمي: - أ

حرص الحككمة عمى إرضاء بعض شرائح الرأم العاـ المحمي المتمسؾ بالديف اإلسالمي 
كالمتعاطؼ مع باقي شعكب األمة اإلسالمية، خاصة بعد أف بدأ حزب الشعب الجميكرم 

ـ في تخفيؼ القيكد عمى الديف تحت ضغط نشاط الحزب الديمقراطي، الذم كاف يتمتع 1946
ريضة مف العناصر المدنية في الريؼ التركي، كالتي تمثؿ حكالي بشعبية كبيرة لدل القاعدة الع

 % مف مجمكع السكاف. 75

 المؤثر الخارجي: - ب

كيتمثؿ في خكؼ تركيا مف أف يؤدم قياـ دكلة ييكدية في فمسطيف إلى زيادة عناصر 
التكتر بالمنطقة، كمف ثـ يتضاعؼ اىتماـ االتحاد السكفيتي بيا، كتتزايد مطامعو في مضيقي 

 بسفكر كالدردنيؿ التركييف كمنفذيف إلى البحر األبيض المتكسط.ال

ـ عند إعالف قياميا، كقد أثر في 1948عاـ  "إسرائيؿ"كلـ تبادر تركيا باالعتراؼ بدكلة 
ذلؾ العالقات غير الكدية بيف تركيا كاالتحاد السكفيتي، حيث كانت تتحكـ باالتجاىات الخارجية 

ت الصكرة السياسية لمدكلة العبرية قيد التأسيس غير كاضحة، لمسياسة التركية. فمف جية كان
، عالقات فكرية "إسرائيؿ"ككانت تربط حزب "الماباـ"، الذم تكلى السمطة بعد إعالف دكلة 

صنيعة  "إسرائيؿ""اشتراكية" مشتركة مع غيره مف األحزاب، مما أثار خشية تركيا مف أف تككف 
 (. 119ـ: 1993االتحاد السكفيتي )نكفؿ كآخركف، 

ـ تحت تأثير الضغط الغربي إلى عضكية لجنة التكفيؽ الدكلية 1948انضمت تركيا عاـ 
لمقضية الفمسطينية مع بريطانيا كفرنسا، بعد أف أصبح تحقيؽ األمف القكمي كالحصكؿ عمى 
 المساعدات االقتصادية مف أكلكيات التكجو التركي نحك المنطقة، كالذم ال يتحقؽ إال باعتبارىا

(، كمشاركة تركيا في المجنة اعتبر انتقاالن 99ـ: 2002شريكان مكثكقان بو عند الغرب )الضميرم، 
. "إسرائيؿ"مف مكقعيا المؤيد لمعرب إلى مكقع آخر "محايد"، كلكف ضمنيان يأتي لمصمحة الغرب ك

 .(119ـ: 1993فكانت ىذه الحادثة أكلى خطكات االفتراؽ بيف العرب كتركيا)نكفؿ كآخركف، 
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مف انضماـ تركيا إلى لجنة التكفيؽ، كأخذكا عمى أعربت الدكؿ العربية عف استيائيا كقد 
المجنة أف المياـ المناطة بيا تكطد قرار تقسيـ فمسطيف كتدكيؿ القدس، كأنيا تعمؿ تحت تأثير 
الكاليات المتحدة كالضغكط الصييكنية عمى حككمتيا بيدؼ إتاحة الكقت لتكطيد أقداميـ في 

يف. كقد أسيـ العضك التركي في المجنة "حسيف جاىد بالتشيف" في تعميؽ الخالفات العربية فمسط
في السر كالعمف، كدكره القكم الداعـ  "إسرائيؿ"، كتأييده لػ"إسرائيؿ"التركية بكقكفو بجانب  –

 ، كبعد تقمد "عدناف مندريس" رئاسة حككمة الحزب الديمقراطي أقاؿ"إسرائيؿ"العتراؼ تركيا بػ
"بالتشيف"، كرغـ تغير مندكب تركيا في لجنة التكفيؽ لـ تتغير سياسة الحككمة التركية الجديدة 

حرصان عمى العالقة مع الكاليات المتحدة األمريكية )الدكداني،  "إسرائيؿ"عف سابقتيا تجاه محاباة 
 (.429ـ: 2012

 

 بين عامي سطينيةالتركية تجاه القضية الفم الخارجية المبحث الثاني: تطور السياسة
 :م2001-م1949

 :م1966-م1949أواًل: سياسة الجميورية التركية تجاه القضية الفمسطينية بين عامي 

في سياستيا ـ تحديدان، كاف النحياز تركيا إلى الغرب أثره الحاسـ 1949منذ العاـ 
ـ، 1950ـ ك1949التركية  – اإلسرائيميةاإلقميمية، كقد بدا ذلؾ االنحياز كاضحان في العالقات 
تكج التباعد بيف العرب كتركيا بالحدث كفي مكقفيا مف العالقات مع الدكؿ العربية، حيث 

ـ )نكفؿ كآخركف، 1949آذار/مارس  28تركيا بالكياف الصييكني في  التاريخي المتمثؿ باعتراؼ
كاقعيان، كبيذه المناسبة اعترافان  "إسرائيؿ"(، كبيذا تككف أكؿ دكلة إسالمية تعترؼ بػ119ـ: 1993

في المجمس الكطني التركي الكبير:  -زعيـ حزب الشعب الجميكرم كقتئذٍ  –قاؿ "عصمت أينكنك" 
نا عالقات سياسية مع  التي أنشأت منذ عيد قريب، كنتمنى أف تككف ىذه الدكلة  "إسرائيؿ""كقد كك 

كزير  -الديف ساداؾ"  مصدر أمف كاستقرار في الشرؽ األكسط". كفي ىذا الصدد قاؿ "نجـ
: "إف تركيا فكرت في العمؿ بمكجب االتجاه العاـ، كعمى ىذا األساس -الخارجية التركي كقتئذٍ 

 (.46ـ: 1998ـ" )النعيمي، 1949آذار/مارس  28في  "إسرائيؿ"اعترفت بػ

ـ كقفت تركيا بجانب الغرب محتجة عمى قرار مصر منع مركر 1951كفي صيؼ 
ـ كجو رئيس الكزراء التركي 1954عبر قناة السكيس، كفي حزيراف/يكنيك  اإلسرائيميةالسفف 

"عدناف مندريس"، أثناء زيارة لو إلى كاشنطف، لكمان إلى العرب قاؿ فيو: لقد حاف الكقت لالعتراؼ 
 -بعد شيريف مف ذلؾ  -في الحياة، كفي خطاب لمرئيس جماؿ عبد الناصر  "إسرائيؿ"بحؽ 
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ممقكتة في العالـ العربي  "إسرائيؿ"تركيا بسبب سياستيا تجاه أعمف بكؿ كضكح كقكة أف 
 (.108ـ: 2006)رضكاف، 

مف كجية النظر التركية إلى عدة  "إسرائيؿ"كيعيد محمد نكر الديف اعتراؼ تركيا بػ  
أصبح أمران كاقعان،  "إسرائيؿ"ليست تابعان سكفيتيان، ككذلؾ أف قياـ  "إسرائيؿ"اعتبارات، منيا أف 

لى الثقة ككذلؾ  إلى استمرار العالقات منذ مئات السنيف بيف الييكد كالسمطة دكف أية إشكاالت، كا 
دقيقة فقط مف تأسيسيا )نكفؿ  16بعد  "إسرائيؿ"التي منحتيا الكاليات المتحدة باعترافيا بػ

(، حيث إف تركيا كجدت نفسيا بعد الحرب العالمية الثانية بيف خياريف 119ـ: 1993كآخركف، 
ما المعسكر الشيكعي، كانحازت لعكامؿ عديدة إلى ال ث الث ليما: إما المعسكر الغربي، كا 

ـ، كاعترافان بدكلة 1952المعسكر الغربي، ككاف ثمف ذلؾ عضكية في حمؼ شماؿ األطمسي عاـ 
 (.133ـ: 2010ـ، كالمشاركة في المؤسسات األكركبية )عبد العاطي، 1949عاـ  "إسرائيؿ"

صاص جانب مف النقمة العربية مف خالؿ المشاركة في تقديـ مشركع حاكلت  تركيا امت  
( لتأسيس منظمة غكث الالجئيف الفمسطينييف كتأميف الحماية ليـ كمساعدتيـ، 5-302قرار رقـ )

إلى حيف عكدتيـ إلى كطنيـ، ككانت تركيا مف األعضاء العشرة الذيف تألفت منيـ "األكنركا" في 
(، كقد تعاممت تركيا مع قضية 120: ـ1993)نكفؿ كآخركف، ـ 1949ديسمبر كانكف أكؿ/ 8

 اإلسرائيمية - الالجئيف بشكؿ إنساني فرضتيا عمييا النتائج التي ترتبت عمى الحرب العربية
 (.442: 2012)الدكداني، 

 ،كقد عمدت تركيا إلى تأخير إرساؿ سفير معتمد ليا في تؿ أبيب نحك سنة كاممة  
حيث افتتحت  ،"إسرائيؿ"ػفي استكماؿ الخطكات التي تجسد اعترافيا بكاستخدمت أسمكب التدرج 

ـ، كما ألحقت أكؿ سفير تركي بمركز عممو في 1950مارس آذار/في  "تؿ أبيب"سفارة ليا في 
 (.120: ـ1993ـ )نكفؿ كآخركف، 1952العاـ 

 حيثكقد كاف اتجاه حككمة الديمقراطييف لمتحالؼ مع الغرب حاسمان كال خالؼ حكلو،   
انضماـ تركيا إلى حمؼ الناتك إلى ارتماء البمد في "حضف" اإلمبريالية الغربية، كتبنييا رؤية  أدل

الغرب تجاه العالـ النامي كحركات التحرر الكطني كقضايا السياسة الدكلية، كبخاصة في شأف 
مي. كىكذا فقد المكقؼ مف قضايا الشرؽ األكسط كالقكمية العربية كالحركة الشيكعية كاليسار العال

تمقى "مندريس" دعـ الغرب لسياساتو الداخمية كالخارجية تحت عنكاف مكاجية خطر الشيكعية 
 (. 45ـ: 2008العالمية )محفكض، 

باعتبارىا "الخطر األكبر عمى السالـ  "إسرائيؿ"ـ شجبت تركيا ممارسات 1956في عاـ   
بيب ردان عمى الغزك الثالثي عمى كاليدكء في الشرؽ األكسط"، كقامت بسحب سفيرىا مف تؿ أ
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، كخفضت التمثيؿ الدبمكماسي إلى درجة مندكبية، كبذلؾ -آنذاؾ –مصر لشبو جزيرة سيناء 
 اإلسرائيميكانت تركيا تسير عمى نيج الكاليات المتحدة بتكجيو النقد لمغزك الثالثي البريطاني 

، غير أف ىذا األمر لـ ينظر الفرنسي لمصر، كبإجبار الدكؿ الثالث عمى التخمي عف مكاسبيا
 (.96ـ: 1993إليو بأنو "أكثر مف إيماءة ال تيدئ العرب" )ركبنس، 

ـ جاء فيو: 1956تشريف ثاني/نكفمبر  26كقد أصدرت كزارة الخارجية التركية بيانان في   
ف الحككمة  "إف الحككمة تدعـ حؿ المسألة الفمسطينية عمى أساس قرارات األمـ المتحدة، كا 
التركية التي تسجؿ بكؿ أسؼ عدـ إيجاد حؿ ليذه المسألة التي تستمر بككنيا عنصر قمؽ 

ؿ كخطر كبيريف في ا لشرؽ األدنى، تقرر استدعاء سفيرىا في تؿ أبيب كعدـ إعادتو إلى أف ت ح 
المسألة الفمسطينية بصكرة عادلة"، كفي نفس الكقت أبمغ السفير المستدعى كزارة الخارجية 

، كليس في نية بالده قطع عالقات "إسرائيؿ"، أف القرار التركي لـ يكف مكجيان ضد اإلسرائيمية
معيا عدا عف أف العالقات الدبمكماسية لـ تنقطع بشكؿ كامؿ، كاستمرت عمى الصداقة كالتجارة 

 (.121ـ: 1993مستكل القائـ باألعماؿ )نكفؿ كآخركف، 

تحالفان سريان في عيد حككمتي "عدناف  "إسرائيؿ"ـ، تحالفت تركيا مع 1958كفي عاـ   
ارات سرية كاف أبرزىا في مندريس" ك"دافيد بف غكريكف"، حيث زار بف غكريكف تركيا مجمكعة زي

 (305ـ: 2008ـ )نكر الديف، 1958آب/أغسطس  29

كقد سمى فميب ركبنس ىذا االتفاؽ "بالميثاؽ اإلطارم" الذم سعى فيو بف غكريكف إلى   
بالبمداف التي تقع كراء "السياج العربي"، ككذلؾ بدا كأف السياسة التركية  "إسرائيؿ"تحسيف عالقات 

تغيرت، حيث كانت سياستيا نحك العرب ممزقة، فأخذت تتجو نحك إنشاء في تمؾ المرحمة قد 
، كجاء ىذا الميثاؽ اإلطارم رمزان لريبتيا العميقة مف العالـ العربي "إسرائيؿ"عالقة إستراتيجية مع 

، مع أف "إسرائيؿ"بكميتو. كمف الناحية السياسية، فقد مثؿ ىذا االتفاؽ ذركة التعاكف السياسي مع 
 (.97ـ: 1993الرسمي مع "تؿ أبيب" كاف ال يزاؿ عمى مستكل المندكبية )ركبنس، التمثيؿ 

ـ، حيث كاف ىذا العاـ مكعد 1966حتى عاـ  "إسرائيؿ"استمر ىذا االتفاؽ بيف تركيا ك  
 "إسرائيؿ"اإلنياء الرسمي ليذا التعاكف، كقد كاف العامؿ األساسي في إنيائو ىك عدـ تصكيت 

ـ، ككذلؾ مطالبة بعض 1964مـ المتحدة بشأف القضية القبرصية عاـ إلى جانب تركيا في األ
الييكد األمريكييف بإعادة الحقكؽ إلى بطريركية الركـ األرثكذكس في استنبكؿ في بياف نشرتو 

 "إسرائيؿ"ـ، كعدـ نجاح مساعي تركيا لدل 1966الػػ"نيكيكرؾ تايمز" في العاشر مف نيساف/إبريؿ 
 (. 308ـ: 2008الييكد بيف مكقعي ىذا البياف)نكر الديف، بعدـ كضع أسماء ىؤالء 
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تجاه تركيا أثر كبير في تغير سياسة تركيا تجاه الدكؿ  اإلسرائيميةكقد كاف ليذه المكاقؼ   
 العربية كقضاياىا، كعمى رأسيا القضية الفمسطينية. 

في دعـ  ـ، أمالن منيا1966كيذكر الدكتكر محمد نكر الديف أف تركيا بدأت منذ عاـ 
العالـ العربي ليا في القضية القبرصية الذم كاف يقؼ إلى الجانب اليكناني في ىذه القضية، 

، كتنفتح عمى العالقات "إسرائيؿ"كمف أجؿ إبطاؿ مفعكؿ السياسات الماضية، بدأت تتشدد تجاه 
 (.308ـ: 2008مع العالـ العربي كاإلسالمي، كتخرج مف عزلتيا اإلقميمية )نكر الديف، 

 م:1993-م1967ثانيًا: سياسة الجميورية التركية تجاه القضية الفمسطينية بين عامي 

في ىذه الفترة الزمنية تحسف كاضح كانفتاح كبير في المكاقؼ التركية تجاه القضية  ظير  
الفمسطينية بشكؿ خاص، كتجاه القضايا العربية بشكؿ عاـ، كقد كاف لمقضية القبرصية أثر 

 كاضح في ىذا التغير لمسياسة التركية.

بيف القضية الفمسطينية كعند اختبار الدعـ التركي المقدـ لمفمسطينييف، فإنو يجب التفريؽ 
كمنظمة التحرير الفمسطينية، فمنذ السبعينيات دعمت تركيا القضية الفمسطينية، كتعاطفت مع 
الفمسطينييف سياسيان، عمى الرغـ مف حالة الشؾ كالريبة كالتكجس مف منظمة التحرير الفمسطينية 

كرة العرب النمطية لدل كعالقاتيا الجيدة مع بعض خصكـ تركيا في المنطقة، كعمى الرغـ مف ص
األتراؾ بسبب مكقفيـ مف الدكلة العثمانية في أكاخر أياميا، إال أنيـ اعتبركا الفمسطينييف أكثر 
كفاءن ككالءن لمخالفة العثمانية، حيث تجند عدد منيـ في الجيكش العثمانية التي حاربت في مشارؽ 

 (.62ـ: 2011األرض كمغاربيا )يكسؼ كمصطفى، 

كر محمد نكر الديف أنو مع ظيكر المشكمة القبرصية في أكاسط الستينيات، كيرل الدكت  
كرغبة تركيا في نيؿ التأييد العربي في صراعيا مع اليكناف، كمع دخكؿ الحركة القكمية العربية 
إثر انييار الكحدة بيف مصر كسكريا، المحاذية جغرافيان لتركيا، مرحمة مف االعتداؿ السياسي، 

عمى مصر كسكريا  اإلسرائيميمى العالقات العربية التركية. ككاف العدكاف حيث طرأ تحسف ع
ـ يؤكد ىذا التحسف كالتغير في سياسة تركيا تجاه العالـ العربي مف خالؿ 1967كاألردف عاـ 

 (.121ـ: 1993المكقؼ التركي المندد بيذا العدكاف )نكفؿ كآخركف، 

أف تركيا لف تسمح  -آنذاؾ  –ارجيتيا كقد أعمنت الحككمة التركية عمى لساف كزير خ  
باستخداـ التسييالت الدفاعية "القكاعد العسكرية التابعة لحمؼ شماؿ األطمسي" المكجكدة في 
تركيا ضد األقطار العربية، كأخذت تركيا مكقفان إيجابيان عند عرض القضية العربية في األمـ 
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ضت ضـ األراضي العربية بالقكة مف المتحدة، إذ كقفت مع الحؽ العربي في ىذا المجاؿ، كرف
 (. 128ـ: 1998قبؿ الكياف الصييكني )النعيمي، 

ـ، خاطب كزير الخارجية التركي الييئة العامة لألمـ 1967حزيراف/يكنيك  22كفي   
المتحدة قائالن: "إف الحككمة التركية تعمف أنو ال يمكف قبكؿ اغتصاب األراضي عف طريؽ القكة، 

مف األراضي التي احتمتيا". كما  "إسرائيؿ"ر األمـ المتحدة عمى انسحاب كمف الضركرم أف تص
باالنسحاب مف األراضي  اإلسرائيمية"، الذم يطالب القكات 242أيدت تركيا القرار الدكلي "

 (.138ـ: 2006العربية المحتمة أثناء الحرب )رضكاف، 

راضي العربية عاـ لأل "إسرائيؿ"كيمكف القكؿ إف مكقؼ تركيا المعارض الحتالؿ   
، إنما ظيرت بكادر التحسف  "إسرائيؿ"ـ، لـ يكف خركجان عف سياستيا التقميدية المؤيدة لػ1967

 "إسرائيؿ"" الذم يعترؼ بػ242العربية بعد االعتراؼ العربي بالقرار " –في العالقات التركية 
ت المكاقؼ العربية إلى كدكلة؛ أم أف التحكؿ الفعمي مف الجانب العربي، ال التركي، ككمما مال

 (.122ـ: 1993االعتداؿ كاف الحضكر التركي في العالـ العربي أكثر قبكالن )نكفؿ كآخركف، 

كقد كصؼ أحد الكت اب ىذه الفترة بأنيا "الدبمكماسية في أفضؿ حاالتيا"، حيف تمكنت   
ـ مف غير  أف 1967تركيا مف اإلعراب عف مشاعرىا الكدية نحك الدكؿ العربية المعنية بحرب 

 (.98ـ: 1993)ركبنس،  "إسرائيؿ"تسخط 

ـ، شاركت تركيا في مؤتمر قمة الدكؿ 1969كبعد حريؽ المسجد األقصى في العاـ   
ـ، ككافقت عمى البياف الصادر 1969أيمكؿ/سبتمبر  22اإلسالمية الذم عقد في المغرب في 

الشرؽ األكسط، كرفضكا أم حؿ عنو، الذم أداف الحريؽ كعمؿ إجرامي زاد مف حدة التكتر في 
 اإلسرائيميةـ، كطالبكا بانسحاب القكات 1967لمقضية الفمسطينية ال يكفؿ كضعيا السابؽ لحرب 

مف األراضي التي احتمتيا، كأعمنكا عزميـ عمى تحريرىا كتأثرىـ العميؽ بمأساة فمسطيف 
 (. 741ـ: 1972كمساعدتيـ لشعبيا في استرجاع حقكقو )مرشد كآخركف، 

، غير أنيا "إسرائيؿ"كما صكتت تركيا في األمـ المتحدة ضد إلحاؽ شرقي القدس إداريان بػ  
ـ قرار منظمة المؤتمر اإلسالمي، الذم طالب بقطع العالقات 1969عارضت في أيمكؿ/سبتمبر

 (.13ـ: 2010ردان عمى إحراؽ المسجد األقصى المبارؾ )الزيتكنة،  "إسرائيؿ"الدبمكماسية مع 

ـ صدر بياف مشترؾ عف اجتماع القمة الثالثية في تركيا، 1970أيار/مايك  8كفي   
يراف إلى جانب تركيا تضمف رفض ىذه الدكؿ لإلجراءات  كالذم شاركت فيو كؿ مف باكستاف كا 

مف األراضي  اإلسرائيميةاليادفة إلى تغيير ىكية القدس، كطالب بانسحاب القكات  اإلسرائيمية
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 اإلسرائيمي –ـ، كدعا إلى إيجاد حؿ لمصراع العربي 1967ؿ حرب العربية التي احتمتيا خال
 (. 751ـ: 1974)إبراىيـ كآخركف، 

كفي السبعينيات أيدت تركيا القرارات العربية في الجمعية العامة لألمـ المتحدة بما فييا   
. ثـ ـ، كالذم اعتبر أف الصييكنية شكالن مف أشكاؿ العنصرية1975قرار تشريف الثاني/نكفمبر 

ـ، 1975كانت تركيا عمى استعداد لتكسيع صالتيا بالحركة الفمسطينية. ففي كانكف الثاني/يناير 
اعترفت بمنظمة التحرير الفمسطينية كممثؿ شرعي ككحيد لمشعب الفمسطيني، كما سمحت تركيا 

ذلؾ  ـ. كبعد1979لمنظمة التحرير أف تفتح ليا مكتبان في العاصمة أنقرة في تشريف أكؿ/أكتكبر 
لمقدس المحتمة، كسحبت القائـ بأعماليا في  "إسرائيؿ"بتسعة أشير احتجت أنقرة بشدة عمى ضـ 

 (.99ـ: 1993"تؿ أبيب"، كأبقت التمثيؿ الرسمي عمى مستكل أميف السر الثاني )ركبنس، 

كزير  -في خطكة لـ يسبؽ ليا مثيؿ –ـ طرد البرلماف التركي 1980كفي أكائؿ سبتمبر   
 (.10ـ: 2000مف منصبو، بسبب ال مباالتو بالمصالح اإلسالمية في القدس )يافكز، الخارجية 

، باعتداؿ "إسرائيؿ"ـ بيف العرب ك1973كقد تميزت المرحمة التي تمت حرب عاـ   
المكاقؼ العربية مف جية، كبظيكر العرب كقكة اقتصادية نفطية أساسان كذات تأثير عالمي مف 

ؼ التركي اإليجابي مف منظمة التحرير الفمسطينية كانعكاس جية أخرل، كيمكف فيـ المكق
ـ. كما يمكف تفسير ىذا المكقؼ برغبة أنقرة 1973لمكضع العربي القكم الذم نتج عف حرب عاـ 

ـ 1974في كسب التأييد العربي إلى جانبيا بعد احتالؿ قكاتيا شماؿ قبرص في تمكز/يكليك 
 (.123ـ: 1993)نكفؿ كآخركف، 

ذا الدعـ التركي لمعرب عمكمان، كلمنظمة التحرير خصكصان، أثناء مفاكضات كأ شير ى  
، كبعدىا جاء اعتراؼ مصر، كىي أكبر الدكؿ العربية "إسرائيؿ"الصمح الثنائي بيف مصر ك

، يسيؿ عكدة أنقرة إلى عالقة أكثر تكازنان بيف الجانبيف العربي "إسرائيؿ"ـ بػ1979كأقكاىا سنة 
 (.98ـ: 1993)ركبنس،  اإلسرائيميك 

ال يتعدل أف يككف                   أنو إال أف ما يؤخذ عمى مكقؼ تركيا مف القضية الفمسطينية ىك
دانتو لمكياف الصييكني في المحافؿ كالمنظمات الدكلية ،انسياقان كراء تطكر الرأم العاـ العالمي              ،كا 

كتحرص عمى أف يككف                      ،جماع الدكلي مف جيةكيبدك أف تركيا ال تريد الخركج عمى اإل
)الشجيرم،  ثر في تحسيف تمؾ العالقات مف جية أخرلألمكقفيا الجديد إلى جانب العرب 

 (.78ـ: 2001
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، فقد بقيت ضمف أكلكيات "إسرائيؿ"أما فيما يتعمؽ بالعالقة اإلستراتيجية التركية مع   
ؤسسة العسكرية، كالتي ت عّد صاحبة النفكذ السياسي األكؿ في النظاـ السياسة التركية، كخاصة الم

نما كاف ىنالؾ صعكد كىبكط  اإلسرائيميةالسياسي التركي، حيث إف العالقات التركية  لـ تنقطع، كا 
 (. 24ـ: 2012كفقان لمظركؼ الداخمية كالخارجية )حساف، 

بعد االنقالب  اإلسرائيميةلتركية كقد تميزت فترة الثمانينيات بتطكر جذرم في العالقات ا
العسكرم كتشكيؿ حككمة بزعامة "تكرجكت أكزاؿ"، كتميزت ىذه المرحمة بسرعة كتيرتيا، حيث 
كانت الزيارات بيف الطرفيف متالحقة كذات طابع دبمكماسي كعسكرم، كمف أبرز تمؾ الزيارات 

إلجراء محادثات بشأف  ـ إلى أنقرة1980رفيع المستكل في آب/أغسطس  إسرائيميزيارة كفد 
ـ إلى 1984في  -آنذاؾ   اإلسرائيميكزير الدفاع  –التعاكف بيف البمديف، كزيارة "أرئيؿ شاركف" 

أنقرة، بشأف التباحث في رفع مستكل التمثيؿ الدبمكماسي بيف البمديف، كما قاـ كفد تركي غير 
في أيمكؿ/سبتمبر  رائيؿ""إسرسمي يضـ أربعة نكاب مف حزب الشعب الجميكرم المعارض بزيارة 

 (.14: 2010ـ )الزيتكنة، 1984

برغـ غياب  "إسرائيؿ"كقد تكسعت الركابط التجارية في أكاخر الثمانينيات بيف تركيا ك
 120ـ بمغت المبادالت التجارية الثنائية ما يتراكح بيف 1988التمثيؿ العالي المستكل. كفي عاـ 

جارة رسمية، كالنصؼ اآلخر عبر شركات مكجكدة في ت -تقريبان  –مميكف دكالر، نصفيا  130ك
  (.106ـ: 1993أكركبا )نكفؿ كآخركف، 

لمبناف  اإلسرائيميبعد الغزك  "إسرائيؿ"كقد كاف ىناؾ تعاكف أمني استخباراتي بيف تركيا ك
لتركيا كثائؽ سرية تشير إلى كجكد تعاكف عسكرم بيف  "إسرائيؿ"ـ، حيث قدمت 1982عاـ 

منظمة التحرير الفمسطينية كمنظمات تركية يسارية كأرمينية ككردية، باإلضافة إلى تسميميا لتركيا 
 (.28ـ: 2010ناشطيف أتراؾ كانكا مكجكديف في مخيمات فمسطينية داخؿ لبناف )خماش، 

الفتيف، األكؿ: تمثؿ بإغالؽ تركيا  ـ حدثيف1980كعمى النقيض، فقد شيد العاـ   
ـ، كالثاني خفض مستكل تمثيميا الدبمكماسي 1980آب/أغسطس  28لقنصميتيا في القدس في 

في  "إسرائيؿ"في سفارتيا في تؿ أبيب مف قائـ باألعماؿ إلى سكرتير ثاٍف، ردان عمى إعالف 
 "إسرائيؿ"ـ ضـ القدس الشرقية نيائيان؛ كاعتبار المدينة عاصمة أبدية كمكحدة لػ1980تمكز/يكليك 

مميكف دكالر مف السعكدية مكافأة  250(. كقد تسممت أنقرة مبمغ 124ـ: 1993)نكفؿ كآخركف، 
حة ليا عمى ذلؾ. عادت بعدىا إلى اتباع نيجيا المعركؼ "أسمكب الخطكتيف": خطكة ىنا لمصم

كخطكة ىناؾ لمصمحة العرب، كقد تمثؿ ذلؾ جميان بامتناع أنقرة عف التصكيت ضد قرار  "إسرائيؿ"
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، كاعتبار ضميا مرتفعات الجكالف غير قانكني، الذم عرض عمى الييئة العامة "إسرائيؿ"إدانة 
 (.160ـ: 2006ـ )رضكاف، 1982لألمـ المتحدة في شباط/فبراير 

السياسات التركية في الشرؽ األكسط خالؿ الثمانينيات؛ حيث كقد حكـ ىذا "التكازف"    
نشطت العالقات االقتصادية كالتعاكف العسكرم كاالستخباراتي كالتنسيؽ السياسي بيف تركيا 

ـ رفعت أنقرة درجة تمثيميا الدبمكماسي في تؿ أبيب مف سكرتير ثاٍف 1986. كفي عاـ "إسرائيؿ"ك
 (. 124ـ: 1993 إلى مدير عاـ مفكض )نكفؿ كآخركف،

ـ، بادرت تركيا فكران إلى االعتراؼ بيا، كرفعت 1988كعند إعالف الدكلة الفمسطينية عاـ 
إلى درجة سفير في  "إسرائيؿ"في كقت كاحد كبصكرة متكازنة مستكل عالقاتيا مع فمسطيف ك

(. ككاف ليذا المكقؼ أثره اإليجابي لدل منظمة 263ـ: 1997ـ )نكر الديف، 1991أكاخر
تحرير الفمسطينية؛ حيث أعرب ياسر عرفات عف افتخاره بالدعـ التركي لمقضية الفمسطينية، ال

ـ 1991مذكران برفض السمطاف عبد الحميد الثاني تسميـ فمسطيف لإلنجميز كالييكد. كفي عاـ 
أظيرت السمطات التركية تعاطفان مع االنتفاضة الفمسطينية في األراضي المحتمة مف خالؿ إرساؿ 

ـ، كباخرة أخرل تحمؿ مساعدات مختمفة في 1991ة تحمؿ مئة طف سكر في شباط/فبراير باخر 
 (.125ـ: 1993ـ )نكفؿ كآخركف، 1991أيار/مايك 

ـ امتنعت تركيا عف التصكيت في األمـ المتحدة عمى إلغاء قرار األمـ 1992كفي عاـ 
 (. 263: 1997ف، ـ، الذم اعتبر الصييكنية حركة عنصرية )نكر الدي1974المتحدة لعاـ 

كقد أكجز الباحث التركي سكلي أكزاؿ كصؼ التغيير في عالقات تركيا الشرؽ أكسطية 
في التسعينيات قائالن: "فيما تتعرض تركيا ألعمؽ أزمة اقتصادية، اجتماعية، كسياسية، خالؿ 

غير الفترة الجميكرية، تجد أنقرة نفسيا متكرطة أيضان في شئكف الشرؽ األكسط بكثافة كحدة 
مسبكقتيف"، كتشير الدالئؿ السياسية إلى أف رئيس الجميكرية التركية "تكرجكت أكزاؿ" كاف مياالن 
التخاذ مكقؼ فعاؿ مف القضايا اإلقميمية، يقكـ عمى تكظيؼ طاقة تركيا االقتصادية حافزان عمى 

أىمية  اجتراح صرح سياسي إقميمي جديد قائـ عمى التعاكف، ي مّكف تركيا مف أف تصبح أكثر
ـ أعادت الحرس 1991إقميميان، كيحسف كضعيا مع حمفائيا الغربييف، غير أف انتخابات 

السياسي القديـ إلى السمطة، كفضؿ خمفاء "أكزاؿ" العكدة إلى سياسة النأم بالنفس عف الشؤكف 
قامة عالقات متكازنة مع جميع الدكؿ في المنطقة )كرامر،   (.204ـ: 2001اإلقميمية، كا 

أثبتت، في نظر المسؤكليف األتراؾ:  "إسرائيؿ"التكازف" التركية بيف العرب كسياسة "
ـ في مدريد، عمى 1991في محادثات ثنائية مباشرة في نكفمبر  "إسرائيؿ"كابيتيا بشركع العرب ك

". كىذاف القراراف ينسجماف مع كجية النظر التركية 338" ك"242أساس قرارم مجمس األمف "
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إنو ال يمكف تأسيس سالـ عادؿ كبن اء كدائـ في المنطقة دكف تحقيؽ الرسمية التي تقكؿ 
ـ، كدكف االعتراؼ بالحقكؽ 1967مف األراضي العربية المحتمة عاـ  اإلسرائيمياالنسحاب 

في  "إسرائيؿ"الكاممة كالمشركعة لمشعب الفمسطيني، بما فييا تأسيس دكلة مع اإلقرار بحؽ 
رحب بياف لكزارة الخارجية التركية في تشريف ثاني/نكفمبر الكجكد كالعيش ضمف حدكد آمنة. ك 

ـ بانعقاد مؤتمر مدريد كعده خطكة عمى طريؽ السالـ، مذكران بأف الحؿ الكحيد ىك الذم 1991
 (. 125ـ: 1993يستند إلى مبدأ األرض مقابؿ السالـ )نكفؿ كآخركف، 

مي إلى جانب الغرب، ـ بالكقكؼ التركي الك1993-ـ1990كتميزت الفترة الكاقعة بيف 
ـ، كرفعت مستكل تمثيميا الدبمكماسي عاـ 1990في أكاخر "إسرائيؿ"حيث أعادت تركيا عالقتيا بػ

 (. 30ـ: 2012ـ، كتطكر التعاكف االقتصادم خاصة التعاكف في المجاؿ المائي )حساف، 1991

، ففي رائيؿ""إسكقد شيدت ىذه المرحمة تطكران ممحكظان في تبادؿ الزيارات بيف تركيا ك  
ـ تـ التكقيع عمى كثيقة بشأف مبادئ لمتعاكف بيف كزارة الدفاع التركية ك"كزارة 1992نيساف/إبريؿ 

عاـ عمى اليجرة  500، كفي العاـ نفسو أقيـ احتفاؿ الدكلتيف بذكرل مركر "ية"إسرائيؿ"الدفاع اؿ
 (. 28ـ: 2010)خماش، الييكدية إلى الدكلة العثمانية ىربان مف التعذيب كالقتؿ في أكركبا 

 م:2001-م1993ثالثًا: سياسة الجميورية التركية تجاه القضية الفمسطينية بين عامي 

شكمت التيديدات الداخمية كالخارجية التي كانت تكاجييا تركيا في ىذه المرحمة الزمنية   
كقؼ التركي في عائقان أساسيان أماـ قياـ تركيا بدكر فاعؿ تجاه القضية الفمسطينية، كقد حصر الم

ىذه الفترة عمى الخطاب الرسمي التركي الداعـ لممكقؼ الفمسطيني، كتأييد بعض القرارات 
الصادرة عف األمـ المتحدة، كلـ تطرح تركيا أم مبادرات لدعـ القضية الفمسطينية، كما لـ يكف 

لفقدانو  ليا دكر كساطة في العممية السممية، كلـ يترجـ المكقؼ التركي إلى تحركات فعمية
مقكمات القياـ بيذا الدكر، خاصة المقكمات االقتصادية كالسياسية  "االستقرار السياسي داخميان 

 (.32ـ: 2012كخارجيان" )حساف، 

مع شيء مف  – "إسرائيؿ"كما بدأت السياسة التركية القديمة سياسة "التكازف" بيف العرب ك  
الخميج الثانية. كالحظت تركيا تراجعان حادان  تنيار منذ حرب -الميؿ نحك العرب منذ السبعينيات

في التجارة مع العالـ العربي، كظيرت الجميكريات الناطقة بالتركية في آسيا الكسطى كأمؿ بأف 
تككف بديالن لمنفط كالغاز، كسكقان لمسمع التركية، مما حدا بصانعي السياسة األتراؾ العدكؿ عف 

 "إسرائيؿ"يات المعقكدة بيف منظمة التحرير الفمسطينية كفكرة "جبية عربية"، كقد أسيمت االتفاق
في ذلؾ إسيامان كبيران، كما تصدت كزارة الخارجية التركية بعد انعقاد مؤتمر تشريف أكؿ/أكتكبر 
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في بيانات مفادىا أنو "ال داعي ألف  "إسرائيؿ"ـ لممعارضة الداخمية الرافضة لمتطبيع مع 1991
 (.14ـ: 2000فسيـ" )يافكز، نككف عربان أكثر مف العرب أن

كقد رحبت الحككمة التركية ترحيبان كبيران بما حققو المسار الفمسطيني مف تقدـ في   
إزاء  "إسرائيؿ"، حيث مكنيا ذلؾ مف إضفاء الشرعية عمى تقاربيا مع "إسرائيؿ"المفاكضات مع 

 (.53ـ: 2003العالـ العربي )أكزكاف، 

، "إسرائيؿ"ساىـ ذلؾ في زيادة العكامؿ الداعية لبدء تحالؼ إستراتيجي بيف تركيا ك كما
حيث أرسيت في التسعينيات أسس التعاكف األمني كالعسكرم بيف البمديف. كعندما بدأت عممية 

التي قامت بإعداد  اإلسرائيمية -ـ، تـ تشكيؿ مجمكعة العمؿ التركية 1991السالـ في مدريد عاـ 
زاء ذلؾ، زار قائد سالح الجك برنامج  "ىرتسؿ بردينفر" تركيا  اإلسرائيميالتعاكف المشترؾ. كا 

في تحديث سالح الجك  "إسرائيؿ"رسميان لبحث التعاكف في الحرب ضد اإلرىاب، كمساىمة 
 (.250ـ: 2012التركي )إسماعيؿ، 

ة التحرير كمنظم "إسرائيؿ"ـ، بيف 1993كقد شكؿ تكقيع اتفاؽ أكسمك في أيمكؿ/سبتمبر 
إلى  "إسرائيؿ". كما أدل اعتراؼ المنظمة بػ"إسرائيؿ"الفمسطينية عامؿ دفع لعالقات تركيا مع 

. فالتحسيف "إسرائيؿ"تقميص ضركرة اتباع مكقؼ شديد الحرص عمى المكازنة بيف الدكؿ العربية ك
و إلى عممية الحذر لمعالقات الثنائية الذم كاف عمى قدـ كساؽ منذ عدد مف السنكات أمكف قمب

تطكير سريع لسمسمة طكيمة مف أشكاؿ التعاكف الكاسع كبعيد المدل عمى مختمؼ األصعدة 
 (.225ـ: 2001العسكرية، كاالقتصادية، كالسياسية )كرامر، 

، كفي تشريف اإلسرائيمي –ـ، تـ إنشاء مجمس األعماؿ التركي 1993كفي آذار/مارس  
ف بتكقيع مذكرة تفاىـ إلنشاء لجاف مشتركة لمتعامؿ مع أكؿ/أكتكبر مف العاـ نفسو قامت الدكلتا

التيديدات اإلقميمية مثؿ "اإلرىاب كاألصكلية"، ككذلؾ تعزيز تعاكنيما العسكرم كاالستخبارم في 
يراف كالعراؽ، كذلؾ شيد شير تشريف ثاني/نكفمبر مف نفس العاـ زيارة أكؿ كزير  كجو سكريا كا 

، كقد تكج ىذا التعاكف بيف البمديف بزيارة رئيسة الكزراء رائيؿ""إسخارجية تركي "حكمت تشيتيف" لػ
، كىي أكؿ زيارة يقكـ بيا "إسرائيؿ"ـ لػ1994التركية "تانسك تشيمر" في تشريف ثاني/نكفمبر 

ـ، 1949عاـ  "إسرائيؿ"منذ اعتراؼ تركيا بػ "إسرائيؿ"مسئكؿ تركي عمى مستكل رئيس الكزراء لػ
ة اتفاقيات بيف البمديف، كميدت لتكقيع اتفاقية التعاكف اإلستراتيجي في كقد أفضت ىذه الزيارة لعد

 اإلسرائيمية -ـ، التي كانت نقطة تحكؿ جذرية في العالقات التركية 1996شباط/فبراير  23
 (.28ـ: 2010)خماش، 
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في ذلؾ الكقت، استمرت تركيا  "إسرائيؿ"كعمى الرغـ مف العالقات الكثيقة لتركيا مع 
بشكؿ  "إسرائيؿ"ي تقديـ الدعـ السياسي كاالقتصادم لمقضية الفمسطينية، حيث تفاجأت الرسمية ف

كبير حينما قامت "تانسك تشيمر"، رئيسة الكزراء التركية بزيارة بيت الشرؽ في القدس خالؿ 
ـ، كاجتماعيا بكفد فمسطيني برئاسة فيصؿ الحسيني )يكسؼ 1994في العاـ  "إسرائيؿ"زيارتيا لػ

 (.62ـ: 2011كمصطفى، 

قاـ  ،ـ1996فبراير شباط/في أعقاب التكقيع عمى االتفاقية العسكرية كاألمنػػية في ك 
، كبصحبتو كفد يضـ "إسرائيؿ"إلى  بأكؿ زيارة لرئيس دكلة تركي "سميماف دميرؿ"الرئيس التركي 

 اإلسرائيميـ. كقد ناقش الكفد التركي مع الجانب 1996مارس آذار/ 11عضك، كذلؾ في  200
مجاالت التعاكف بيف البمديف، كبخاصة التعاكف العسكرم بينيما. كما قامت تركيا بزيادة عدد 

)عبد العزيز،  مف كاحد إلى ثالثة "إسرائيؿ"الممحقيف العسكرييف األتراؾ في سفارتيا في 
 ـ(.2001

، حيث "إسرائيؿ"كقد طرأت زيادة كبيرة كذلؾ عمى التعاكف االقتصادم بيف تركيا ك
حجـ التجارة  زادكما  ارتفاعان غير مسبكؽ، معدالت السياحة اإلسرائيمية إلى تركيا ارتفعت

في  شركة إسرائيمية 118أكثر مف ، كما عممت تركيا ما يقارب مميارم دكالر سنكيان  معاإلسرائيمية 
)الخزندار، " الذم ال تزاؿ تعمؿ فيو GAPتدشيف مشركع شرؽ جنكب األناضكؿ المعركؼ باسـ "

 .ـ(2010

كتركيا بالمتغيرات الداخمية كاإلقميمية،  "إسرائيؿ"لـ تتأثر عالقة االنحياز اإلستراتيجي بيف 
فقد صمدت خالؿ تغير ثالث حككمات ائتالفية في البمديف، كذلؾ خالؿ فترة حكـ "نجـ الديف 

يفيد ، "داإلسرائيميةأربكاف" كحزب الرفاه اإلسالمي، الذم اضطر إلى االجتماع بكزير الخارجية 
بشكؿ مباشر أنيا كضعت خططان مع تركيا،  "إسرائيؿ"ليفي"، رغـ اتيامو فكر كصكلو لمحكـ 

إلخراجيا مف الدكائر التاريخية كالحضارية كالركحانية التي تنتمي إلييا، كرغـ دعكة "بكلنت 
ذىا الكاليات المتحدة الستخداـ نفك  -الناطؽ باسـ البرلماف التركي فترة حكـ أربكاف -أرينتش" 

، ككذلؾ دعكة "عبد اإلسرائيميلكقؼ ما سماه "ذبح الفمسطينييف" عمى يد الجيش  "إسرائيؿ"لدل 
 "إسرائيؿ"إللغاء كؿ االتفاقيات مع  -مستشار أربكاف لشئكف السياسة الخارجية -اهلل غكؿ" 

ة احتجاجان عمى سياساتيا كممارساتيا في األراضي الفمسطينية المحتمة، كما لـ تتأثر بعالق
 (.58ـ: 2011باليكناف، كعالقة تركيا بالعرب )يكسؼ كمصطفى،  "إسرائيؿ"

كيرل الباحثكف أف ىناؾ مجمكعة مف األسباب الكامنة كراء التطبيع بيف تركيا 
التي يقكدىا  –، كالتحالؼ العسكرم الذم تال ذلؾ. كتأمؿ المؤسسة األتاتكركية "إسرائيؿ"ك
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أف يتحقؽ ليا التالي  "إسرائيؿ"مف خالؿ عالقتيا اإلستراتيجية مع  -العسكريكف في تمؾ المرحمة
 (: 15ـ: 2000)يافكز، 

 "إسرائيؿ"الحصكؿ عمى "باب خمفي" مكصؿ إلى كاشنطف مف خالؿ المساعي الحميدة لػ .1
 الككنجرس األمريكي. في مكاجية المكبييف اليكناني كاألرمني في

الغربي لتركيا في أعقاب رفض االتحاد األكركبي لمحاكلتيا الحصكؿ  أف تؤكد التكجو .2
 عمى العضكية، كأف تعرض "أكراؽ اعتمادىا" أك مؤىالتيا "العممانية".

لمجماعات اإلسالمية  -كعمى األخص مف إيراف كسكريا -التصدم لمدعـ اإلقميمي  .3
 المحمية كحزب العماؿ الكردستاني.

يات العسكرية ال يخضع لمقيكد المرتبطة بحقكؽ اإلنساف. تأميف مصدر جديد معتمد لمتقن .4
ـ، أضيؼ دافع جديد كىك إرباؾ 1996كبعد تشكيؿ حككمة أربكاف االئتالفية في حزيراف/يكنيك 

 الحككمة المكالية لإلسالمييف بالكشؼ عف عجزىا عف إيقاؼ تحالؼ عارضتو عمنان.
ماتو مف المنطقة نفسيا، كليس بحث السياسة التركية عف دكر إقميمي مؤثر يستمد مقك  .5

 (.35ـ: 2010)خماش،  "إسرائيؿ"مف خارجيا، كمف ذلؾ قياميا بالكساطة بيف سكريا ك
ممارسة دكر في الضغط عمى جيرانيا العرب، كىي عمى خالؼ معيـ بتحالفيا مع  .6

يما ، مف أجؿ تقديـ تنازالت في القضايا محؿ النزاع ، كباألخص سكريا كالعراؽ، كنزاع"إسرائيؿ"
مع تركيا حكؿ عدة قضايا، منيا قضية مياه دجمة كالفرات، كنشاط المتمرديف األكراد في شماؿ 
يكاء زعيمو  العراؽ، كمطالبة سكريا بإقميـ اإلسكندركنة، كدعـ سكريا لحزب العماؿ الكردستاني، كا 

 (.36ـ: 2010عبد اهلل أكجالف )خماش، 

ف أجؿ استغالؿ مياه دجمة كالفرات " الذم دشنتو تركيا مGAPكقد أدل مشركع الػ "
ذا كاف العراؽ  إلركاء مساحات شاسعة مف األرض، إلى تردم العالقات العربية التركية، كا 

، السكرية –منشغالن بحربو مع إيراف فإف قضية المياه كانت ذات تأثير أشد عمى العالقات التركية 
مياىيا" كحكلتو إلى قضية قكمية حيث كصفت دمشؽ المشركع التركي بأنو "سيطرة تركية عمى 

ات )التكنيشيؾ، يعربية بكضعو عمى جدكؿ عمؿ اجتماعات الجامعة العربية في عقد التسعين
 (.  14: ـ2011

ذركتيا مع البياف  "إسرائيؿ"كبمغت ردكد الفعؿ العربية المعارضة لالتفاؽ بيف تركيا ك
 23ك 22في القاىرة يكمي الختامي لقمة رؤساء كممكؾ الدكؿ العربية، التي انعقدت 

ـ، كالذم أعرب عف "القمؽ" مف االتفاؽ المذككر، كدعكة تركيا إلى "إعادة 1996حزيراف/يكنيك 
مف كجية نظر الخبير في الشأف  -النظر" بو "بما يمنع المساس بأمف الدكؿ العربية"، إال أنو 

اؽ المصالح الحيكية لتركيا ال يمكف النظر إلى ىذا االتفاؽ إال في سي -التركي محمد نكر الديف
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ر العرب عف قراءتيا بصكرة مكضكعية )نكر الديف،  ـ: 1997"كما يفيميا األتراؾ"، كالتي قص 
281.) 

ممثؿ منظمة  -جاء المكقؼ الفمسطيني مغايران لممكاقؼ العربية، حيث يرل فؤاد ياسيف 
كمع الفمسطينييف  رائيؿ""إسأف كجكد عالقات جيدة لتركيا مع  -التحرير الفمسطينية في أنقرة

يساىـ في تحقيؽ السالـ في المنطقة. كما شدد رئيس السمطة الفمسطينية ياسر عرفات أثناء زيارة 
ـ عمى أىمية الدكر التركي في 1999الرئيس التركي "سميماف ديميريؿ" إلى غزة في تمكز/يكليك 

لتركيا لتكقيعيا اتفاؽ التعاكف  عممية السالـ، مبديان معارضتو لالنتقادات العربية شديدة الميجة
، كبيذا سعت تركيا إلقامة عالقات اقتصادية كسياسية أكثؽ مع "إسرائيؿ"العسكرم مع 

الفمسطينييف عارضة عمييـ العكف في مجاؿ البنية التحتية كاإلسكاف، كتـ تبادؿ الزيارات الثنائية 
كال بد مف اإلشارة ىنا إلى  (.105ـ: 2002كالكفكد الرسمية عمى أعمى المستكيات )الضميرم، 

، كخالفو مع سكريا، كليس لنظرة مكضكعية تجاه عرفات ينبع مف حاجتو لدعـ تركيا أف مكقؼ
 العربية. - مسألة العالقات التركية

ـ، ازدادت مكجات التعاطؼ مع 2000كبعد اندالع االنتفاضة الثانية في العاـ 
 اإلسرائيميةتراؾ في الشكارع مندديف بالسياسة الفمسطينييف في الشارع التركي، إذ خرج آالؼ األ

في اقتحاـ المدف، كقتؿ المدنييف، كاعتقاؿ اآلالؼ كجرح المئات. بينما نظـ المثقفكف كاألكاديميكف 
كالسياسيكف األتراؾ مظاىرات تضامنية حاشدة، أخذت شكؿ إطفاء األضكاء الساعة التاسعة 

تي تقكد إلى الظالـ أك العتمة كقتؿ الحياة )يكسؼ ال "إسرائيؿ"مساءن كتعبير عف رفض سياسات 
 (.62ـ: 2011كمصطفى، 

ـ كمنذ صعكد حزب الرفاه 1996منذ العاـ  اإلسرائيمية –كقد بدت العالقات التركية 
الكمالية في السمطة في تركيا، حيث  –اإلسالمي إلى السمطة بمثابة ميزاف لممعادلة اإلسالمية 

ية حككمة أنقرة برئاسة حزب الرفاه عمى تكقيع اتفاقات ميمة في أجبرت القكات المسمحة الترك
، برغـ نفكر حزب الرفاه الكاضح إزاء الدكلة الييكدية،  كمنذ "إسرائيؿ"مجاؿ التعاكف العسكرم مع 

القكة المفرطة ضد  "إسرائيؿ"ـ كانت ردة فعؿ الجميكر التركي إزاء استخداـ 2000مطمع العاـ 
 اإلسرائيمية –زة كالضفة الغربية، سببان رئيسان في تحكؿ العالقات التركية الفمسطينييف في قطاع غ

 (.76ـ: 2010كاتساميا بالفتكر في تمؾ المرحمة )نكفؿ، 

% مف األتراؾ 71أف  ـ2000أكتكبر تشريف أكؿ/كقد أظير استطالع لمرأم أجرم في 
% طالبكا نيابة عف الشعب الفمسطيني بدكر تركي 60لدييـ مصمحة في الشؤكف الفمسطينية، ك

% 41 أف ـ2000نكفمبرتشريف ثاني/أكثر فاعمية. كما أظير استطالع آخر لمرأم أجرم في 
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ي، كضع القدس تحت إدارة الحكـ الذات %29يؤيدكف تسميـ القدس لمحكـ الفمسطيني، كاقترح 
 ـ(2009)أراس،  في القدس إسرائيميفقط لصالح حكـ  %2بينما صكت 

كقد أثر تعاظـ ردة فعؿ الجميكر التركي عمى قادة النظاـ في تركيا مف جميع األطياؼ 
"أحمد نجدت سيزر" األعماؿ  –آنذاؾ  –السياسية عمى حد سكاء، حيث أداف الرئيس التركي 

أنيا "عنؼ كاستفزاز". كما كصؼ رئيس الكزراء التركي ضد الفمسطينييف، ككصفيا ب اإلسرائيمية
، لكنو كاف أكؿ كآخر رئيس اإلسالميةالذم كاف رمزان لعداكة التيارات  "أجاكيدالعمماني "بكلنت 

تجاه الفمسطينييف في األراضي  "إسرائيؿ"ممارسات  ـ2002حككمة تركية يصؼ في العاـ 
عد حممة شاركف عمى جنيف في الضفة الغربية التي ب ،(2010)نكر الديف،  "اإلبادة" ػالمحتمة ب

 ـ(.2009سميت بحممة "السكر الكاقي" )قكيدر، 

 "إسرائيؿ"ـ: كتت تركيا لصالح قرار أممي يديف 2000كفي تشريف الثاني/نكفمبر 
الستخداميا القكة المفرطة في األراضي الفمسطينية المحتمة، كما صدرت عبارات كتصريحات 

 "إسرائيؿ"التركي "أحمد نجدت سيزر" ككزير خارجيتو "إسماعيؿ جيـ" ضد إدانة مف الرئيس 
 (.63ـ: 2011كانتياكاتيا )يكسؼ كمصطفى ،

ـ في كامب 2000يكليك تمكز/ 11 فيالتي حدد مكعدىا  كبعد فشؿ قمة كامب ديفيد
يريد ديفيد بالكاليات المتحدة، التي جمعت باراؾ ككمينتكف كياسر عرفات، كالتي كاف باراؾ ال 

منيا السالـ، بؿ يريد حشر عرفات في زاكية ال يستطيع معيا إال رفض سمسمة مف االقتراحات 
غير المقبكلة، مثؿ إنشاء كنيس في حـر المسجد األقصى ، ثالث األماكف اإلسالمية المقدسة. 

ليذا االقتراح، سكؼ تقسـ منطقة الحـر القدسي الشريؼ أك ما سمي بػ "تمؾ التمة  ككفقان 
بيف المسمميف كالييكد، يككف لممسمميف فييا الحـر الذم يضـ المسجد األقصى  أفقيان  قدسة" الم

)شبكة  كقبة الصخرة، كيككف لمييكد المكاف الذم يزعمكف أنو أساسات المعبد الييكدم القديـ
  .ـ(2011لمسات، 

 23في  غزةبزيارة مفاجئة إلى  جيـ إسماعيؿالخارجية التركي قاـ بعدىا كزير 
ككشفت مصادر دبمكماسية تركية عف جيكد نشطة تقكـ بيا أنقرة لتعزيز  ،ـ2000أغسطس ب/آ

بعد إخفاؽ قمة كامب ديفيد. كأكضحت  اإلسرائيميةالجيكد الرامية لتحريؾ المفاكضات الفمسطينية 
الذم لـ يمض أسبكعاف عمى استضافة بالده لمرئيس الفمسطيني ياسر عرفات  "جيـ"المصادر أف 

التي كانت مف  ،كخاصة ما يتعمؽ بقضية القدس ،ي غزة آخر تطكرات عممية السالـسيبحث ف
أىـ المشاكؿ التي حالت دكف خركج قمة كامب ديفيد الثانية بنتيجة حاسمة. كربطت الصحؼ 
التركية بيف زيارة جيـ كبيف اعتزاـ أنقرة االضطالع بنكع مف الكساطة السرية التي تيدؼ لتحريؾ 
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، تنفيذان لسياسة خارجية تركية مؤثرة إقميميان )صحيفة البياف، الشرؽ األكسط عممية السالـ في
  .ـ(2000

كفي مقابمة لمباحث مع السيد "نبيؿ معركؼ"، سفير السمطة الفمسطينية في أنقرة، بتاريخ 
ـ أكد معركؼ أف زيارة كزير الخارجية التركي "إسماعيؿ جيـ" لغزة عاـ 2013آذار/مارس  27

ي ىدفت  لمعب دكر تركي فعاؿ في دفع عجمة التفاكض بيف السمطة الفمسطينية ـ،  الت2000
، عرض خالليا إسماعيؿ جيـ عمى رئيس السمطة ياسر عرفات في لقاء ثنائي بينيما "إسرائيؿ"ك

بناء غرفة صغيرة في ساحة المسجد األقصى لمييكد دكف أف يكتب عمييا أم شيء بالمغة العبرية 
نقاذىا  أك أف يكضع عمييا أم عالمة تبيف أنيا خاصة بالييكد، بيدؼ تحريؾ العممية السممية كا 

مف الجمكد التي عانت منو في تمؾ المرحمة، كقد رفض عرفات ىذا األمر رفضان باتان، كجمع 
الحاضريف ليشيدىـ عمى مكقفو الرافض لبيع القدس أك خيانة المسمميف بالتنازؿ عف أم شبر مف 

لجيـ لسنا كحدنا الرافضيف ليذا األمر، بؿ إف جميع المسمميف في أرضو، كقاؿ ياسر عرفات 
 العالـ يرفضكف ذلؾ. 

ـ ذكر "أف تركيا 2001كبحسب كزير الخارجية التركي "إسماعيؿ جيـ" في تمكز/يكليك 
تمعب دكران ىامان في منطقة الشرؽ األكسط منذ البداية، كلكف منذ عاـ كنصؼ العاـ تقريبان كبعد 

كبناءن عمى طمبيا كاف لتركيا دكر ال أقكؿ أنو كبير، كلكف كاف دكران فعاالن  "إسرائيؿ"المناقشة مع 
خالؿ فترة حكـ باراؾ. أما اليكـ كقد أصبحت المسألة أكثر تعقيدان، فنحف اليكـ مع ذلؾ في إطار 
" مفيكـ السالـ كفي طريؽ إنياء العنؼ، نعمؿ جاديف عمى المحافظة عمى دكرنا الفعاؿ كاإليجابي

 (.106ـ: 2002)الضميرم، 

كقد حاكؿ "إسماعيؿ جيـ" تقكية العالقات مع العرب، كلكف جيكده لـ تفمح، نظران 
، المبنية عمى اتفاقية التعاكف اإلستراتيجية "إسرائيؿ"لمعالقات كالتعاكنات األمنية كالعسكرية مع 

 (.cook, 2012: 3ـ )1996، التي تـ تكقيعيا عاـ "إسرائيؿ"بيف تركيا ك

 –آنذاؾ  –ـ، بناءن عمى طمب رئيس السمطة الفمسطينية 2001دخمت تركيا في العاـ 
"ياسر عرفات"، بدكر الكسيط في "لجنة متشيؿ" لتقصي الحقائؽ حكؿ انتفاضة األقصى، كالتي 
شكمتيا األمـ المتحدة، حيث مثؿ تركيا في ىذه المجنة الرئيس التركي السابؽ "سميماف ديميريؿ"، 

ـ، بإنياء العنؼ مف قبؿ الطرفيف 2001نيساف/إبريؿ  30كصيات تمؾ المجنة في كقد صدرت ت
، كبناء الثقة عف طريؽ تعزيز التعاكف األمني ككقؼ النشاط االستيطاني، اإلسرائيميالفمسطيني ك 

 (.37ـ: 2012كاستئناؼ المفاكضات )حساف، 
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تكجو السياسة  ـ، حدث تغير في2002كبكصكؿ حزب العدالة كالتنمية إلى الحكـ عاـ 
الخارجية التركية، أظيرت فيو تركيا اىتمامان بالغان في عالقاتيا اإلقميمية، كفي إنياء مشكالتيا 
داخميان كخارجيان، مما انعكس إيجابان عمى سياساتيا تجاه الدكؿ العربية بشكؿ عاـ، كالقضية 

 الفمسطينية بشكؿ خاص.  

 خاتمة:  

في عقكؿ كقمكب كأذىاف األتراؾ كقد رأينا ئـ كمستمر القضية الفمسطينية حاضرة بشكؿ دا 
ذلؾ في السرد التاريخي السابؽ لسياسة تركيا تجاه القضية الفمسطينية قبؿ قياـ الجميكرية التركية 
العممانية إباف الدكلة العثمانية كحتى بعد قياـ الجميكرية التركية رغـ التكجو الكامؿ لمجميكرية 

كانسالخيا عف ماضييا كحضارتيا القديمة كارتباطيا بالشرؽ اإلسالمي منذ تأسيسيا تجاه الغرب 
إال أف سياستيا تجاه القضية الفمسطينية كانت مختمفة تمامان عف سياسة الجميكرية مع الدكؿ 
العربية كاإلسالمية األخرل كلعؿ ذلؾ كمو يعكد إلى حضكر القضية الفمسطينية القكل لدل الشارع 

ابة ضغط عمى الحككمات التركية المتعاقبة ألخذ مكاقؼ داعمة كمؤيدة التركي كالذم كاف بمث
 لمقضية الفمسطينية. 
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السياسة الخارجية التركية في ظل حكم حزب  وأىداف مرتكزات: الفصل الثالث
 "العدالة والتنمية"

 

 وفيو مبحثان:
 

 "العدالة كالتنمية"ظؿ حكـ حزب  السياسة الخارجية التركية في مبادئ كنظريات المبحث األول:

 

في ظؿ حكـ حزب "العدالة  أىداؼ كأدكات تنفيذ السياسة الخارجية التركية المبحث الثاني:
 كالتنمية".
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 الثالثالفصل 

 "العدالة والتنمية"السياسة الخارجية التركية في ظل حكم حزب  مرتكزات وأىداف

 تقديم:  

إلى الحكـ في تركيا "نقطة حرجة" في السياسة  "العدالة كالتنمية"مث ؿ كصكؿ حزب 
التركية، كفارقان كبيران في حضكرىا كتمقييا في المنطقة كالعالـ، كربما أمكف الحديث عف أنيا 
قسمت تاريخ تركيا في بدايات القرف الحادم كالعشريف إلى "ما قبؿ" ك"ما بعد"، ذلؾ أنيا أبرزت 

مستكل التكقعات في الرأم العاـ اإلقميمي كالدكلي، تطكرات في السياسة الداخمية، كرفعت مف 
كبخاصة ما يتعمؽ بالعالقة بيف اإلسالـ السياسي كالديمقراطية كالدكلة القكمية كالغرب، كما أدت 
إلى قدر مف التكافؽ النسبي مع الجكار كالعالـ حكؿ عدد مف قضايا السياسة الخارجية، كىي كميا 

 .(25: 2012)محفكض، سياسات فاعمة كمؤثرة كتنفيذىا" "ميزات تمنح تركيا إمكانية كضع 

عمى قناة الجزيرة  ـ2012تشريف أكؿ/أكتكبر 3في  داكد أكغمككفي مقابمة لمدكتكر أحمد 
قبؿ عشر سنكات كاف لدينا ىدؼ قاؿ:  ،"بال حدكد"الفضائية مع أحمد منصكر في برنامج 

كأردنا كضع مبدأ يغير طريقة  ،مع الجيراف "صفر مشكالت"كاضح جدان عندما طرحنا مبدأ 
 ؛كالسياسة الخارجية التركية مف الجذكر، أردنا ثكرة في طريقة التفكير اإلستراتيجيةالتفكير التركية 

 ،ألنو كلألسؼ كانت السياسة الخارجية التركية كلعقكد طكيمة قد تشكمت بمنطؽ الحرب الباردة
بمغاريا  ،ف االتحاد السكفيتي كالدكؿ التابعة لوككأنو بينيا كبيف جيرانيا جدراف في ذلؾ الكقت، كا

كتركيا في كتمة أخرل، كاف ىنالؾ انفصاـ غير طبيعي عمى طكاؿ حدكدنا  ،مثاؿ كانت في كتمةك
مع جيراننا، كمف ىذا المنظكر كاف المجتمع التركي ينظر لمجيراف عمى أنيـ خطر محتمؿ مف 

كنا بحاجة إلى ثكرة في  ،ه النظرة مف األساسناحية السياسة الخارجية، كاف عمينا أف نغير ىذ
طريقة التفكير نحك جيراننا، مف الناحية الكاقعية نعمـ أنو ال يمكف تصفير المشاكؿ بيف األشقاء 

لذا لـ نكف نيدؼ إللغاء المشاكؿ كميا مع الجيراف، ككضعنا معادلة قائمة  ،في العائمة الكاحدة
 .ـ(2012)الجزيرة،  اكؿ األساسية مع جيرانناعمى مقاربة بسيطة كىي إيجاد حمكؿ لممش

كيرل الباحث أف نظريات كأفكار أحمد داككد أكغمك ميندس السياسة الخارجية التركية في 
ظؿ حكـ حزب "العدالة كالتنمية" ىي التي ط بقت بالفعؿ خالؿ فترة حكـ الحزب لتركيا لذلؾ البد 
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الخارجية الجديدة التي اتبعتيا تركيا بعد  مف تسميط الضكء عمى مرتكزات كنظريات ىذه السياسة
كصكؿ حزب "العدالة كالتنمية" إلى الحكـ فييا، مف خالؿ استعراض المبادئ كالنظريات التي 

 كأىداؼ كأدكات تنفيذ السياسة الخارجية الجديدة.

العدالة "السياسة الخارجية التركية في ظل حكم حزب  ونظريات مبادئالمبحث األول: 
 :"والتنمية

 أواًل: تمييد:

ما  كجدت تركيا نفسيا بعد الحرب العالمية الثانية بيف خياريف: إما المعسكر الغربي، كا 
المعسكر الشيكعي، كانحازت لعكامؿ عديدة إلى األكؿ، ككاف ثمف ذلؾ عضكية في حمؼ شماؿ 

ـ، كالمشاركة في المؤسسات 1949عاـ  "إسرائيؿ"ـ، كاعترافان بدكلة 1952األطمسي عاـ 
كلكف مف زاكية سمبية ضد شعكب المنطقة كتياراتيا القكمية   ركبية. ككاف الدكر التركي فاعالن األك 

كاإلسالمية كالتحررية. ككاف تحديد مالمح السياسة الخارجية التركية سيالن في تمؾ الفترة متجيان 
الرغـ مف بعض الكمضات اإليجابية مف كقت  إلى متطمبات انتمائيا لممعسكر الغربي، عمى

 (.134: 2010آلخر تجاه بعض القضايا كمنيا فمسطيف )نكر الديف، 

 السابؽ، بعد انتياء الحرب الباردة، إلى نتيجتيف يأدل انييار االتحاد السكفيتكقد 
 يلتاريخا لمتيديد -كلك مؤقتة –ذلؾ االنييار دشف نياية  فأ، إذ يمتضاربتيف مف المنظكر الترك

خرائط  يف اإلستراتيجية طياتو تيديدان لمكانة تركيا يمثمتو ركسيا لألناضكؿ، إال أنو حمؿ ف مالذ
االتجاه لتركيا عمى صعيد السياسة  ات فترة مف فقدافيالسياسة الدكلية. كمثمت مرحمة التسعين

تكرجكت "السابؽ  يالتركالرئيس  عدا الدكر الكبير الذم لعبوالخارجية بسبب التأثيرات الدكلية، 
، كلكف يمناطؽ جكارىا الجغراف يالكطنية التركية ف إعادة اكتشاؼ كتعريؼ المصالح يف "أكزاؿ

كتمؾ الرؤية كانت محدكدة ألسباب راجعة إلى مكازيف  قدرة تركيا عمى ترجمة ىذا االكتشاؼ
 ـ(.2011)المباد،  القكل الدكلية كاإلقميمية

ركيا عاشت التأثير المباشر لجّك ما بعد الحرب الباردة الذم أف ت داكد أكغمككيرل أحمد 
نو عدد مف المشاكؿ األمنية في جكارىا. كانت القضية األكثر إلحاحان متمّيز بعدـ األمف، كنتج 
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لمدبمكماسية التركية في ىذا السياؽ، تحقيؽ االنسجاـ بيف محاكر القكة المؤثرة في تركيا كالبيئة 
 .ـ(2011، كد أكغمكدا) العالمية الجديدة

كقد عممت الكاليات المتحدة في تمؾ الحقبة لمحفاظ عمى الدكر المتحكـ في اإليقاع 
داخؿ أكراسيا، مف خالؿ تكظيؼ فع اؿ لممنظمات الدكلية، كمف خالؿ القدرة عمى  اإلستراتيجي

حقيؽ التأثير المناكرة لتحقيؽ تكازف القكل، كتنظر إلى ىذه العممية باعتبارىا شرطان ضركريان لت
العالمي طكيؿ المدل. تضع ىذه الضركرة قكل المنطقة مثؿ تركيا، ذات االرتباط القكم كالعميؽ 

 اإلستراتيجيمع أكراسيا مف الناحية الجيكسياسية كالجيكثقافية كالجيكاقتصادية، في كضع الالعب 
 (.  508: ـ2010، داكد أكغمكفي نظر الكاليات المتحدة )

تمرت تركيا لصيقة بالمشركع الغربي، مع مالحظة ثالث حقائؽ في ظؿ ما سبؽ، اس
 (:134: ـ2010كاقعية )نكر الديف، 

انكشؼ عالـ تركي جديد في آسيا الكسطى كالقكقاز، ككانت تركيا في حاجة ألمريكا  .1
لمدخكؿ الثقافي إلى تمؾ المنطقة، كلـ تتردد تركيا في محاكلة القياـ بدكر األخ األكبر مع الدكؿ 

 تي.يدة المستقمة عف االتحاد السكفيدالج
تعاظـ النشاط المسمح لحزب العماؿ الكردستاني انطالقان مف سكريا، ككاف ىذا في صمب  .2

 ـ.1996شباط/فبراير  23في  "إسرائيؿ"االتفاؽ العسكرم الشيير بيف تركيا ك
 كعمكدىـ الفقرم المؤسسة -تعاظـ االنشقاؽ الداخمي بيف اإلسالمييف كالعممانييف   .3

ـ، 1996السيما بعد كصكؿ نجـ الديف أربكاف إلى رئاسة الحككمة في حزيراف/يكنيك ك  -العسكرية
 التركي القكمي لألمف تيديد أف أخطر- العسكرية المؤسسة رأسيـ كعمى  -العممانيكف ي عدّ حيث 
 ذلؾ عمى أكد حيث ،العممانية الجميكرية التركية لمبادئ تقكيضو بسبب ،السياسي" اإلسالـ"ىك 
 التيديدىك  اإلسالـ فإ" بالقكؿ:ـ،  1997أيمكؿ/سبتمبر في حقي إسماعيؿ التركي األركاف رئيس
 (.38: ـ2012)حساف،  تركيا" في كاحد رقـ

كقد انعكست ىذه العكامؿ عمى استمرار التحالؼ التركي مع الكاليات المتحدة تحديدان، بؿ 
كانت  في الكقت نفسوفي مكاجية سكريا كالقكل اإلسالمية في المنطقة. لكف  "إسرائيؿ"كمع 

تطكرات تسعينيات القرف العشريف تكفر بداية تحكؿ في بعض السياسات التركية مف بعض 
عمؽ ذا  القضايا. فاألحداث في البمقاف، كالمجازر في البكسنة كككسكفا خمقت مزاجان تركيان 
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سنة مف الصرب. كفي العراؽ، كاف الكضع الناشئ بعد حرب إسالمي كقكمي مع جزارم البك 
كيتخذه منطمقان  ،تحرير الككيت فرصة لحزب العماؿ الكردستاني ليتمركز في شماؿ العراؽ

نمك  ىك ليجماتو عمى الجيش التركي داخؿ األراضي التركية. كاألخطر مف كجية النظر التركية
 . كياف كردم يتمتع بكؿ خصائص الدكلة المستقمة

كقد مث ؿ ىذا الكاقع الجديد خطران  كبيران عمى األمف القكمي التركي عمكمان، كعمى كحدة 
األراضي التركية خصكصان، كخمؽ شكككان كاسعة لدل أركاف النظاـ التركي كفي مقدمتيـ 

بنكايا الكاليات المتحدة كالغرب مما يخططكف لو في المنطقة )نكر الديف،  ،المؤسسة العسكرية
 (.135: ـ2010

 تركية إقميمية سياسة صياغة في مباشر بشكؿ التأثير في أحداث ثالثة ساىمتقد ك 
 كاحتالؿ ـ،2001أيمكؿ/سبتمبر  11 أحداثكىي  ،كالعشريف الحادم القرف مطمع مع جديدة

ـ 2002 /نكفمبرالثاني تشريف في السمطة إلى "العدالة كالتنمية" كصكؿ حزب، ك ـ2003عراؽ ال
 (.2: ـ2009)تكفيؽ، 

كفي القمب منو العالـ  ،ـ العالـ كمو2001أيمكؿ/سبتمبر  11فقد أربكت أحداث 
ـ نياية 1989أنو في حاؿ اتخاذ انييار سكر برليف عاـ  داكد أكغمكاإلسالمي، كيرل أحمد 

لمحرب الباردة، فيمكف القكؿ إف القكل العالمية لـ تتمكف مف تأسيس نظاـ دكلي جديد منذ ذلؾ 
(، 605: ـ2010، داكد أكغمكـ )2001حداث الحادم عشر مف أيمكؿ/سبتمبر الحدث كحتى أ

حيث تحكؿ العالـ اإلسالمي إلى ساحة لمعدكاف عمى كؿ مف يخالؼ السياسات األمريكية تحت 
(. كقد كضعت ىذه األحداث تركيا 135: ـ2010ذريعة محاربة اإلرىاب اإلسالمي )نكر الديف، 

ـ كبعده، كقد زاد ذلؾ مف احتضاف كتشديد 2004طاليا عاـ  أماـ تحدم سياسات اإلرىاب الذم
ككنو مثاالن تطبيقيان لما تقكؿ أمريكا عف  "العدالة كالتنمية"المكقؼ األمريكي كالغربي لحزب 

 (.2: ـ2009اإلسالـ السياسي )تكفيؽ، 
أما الحدث الثاني فقد كاف بالنسبة لتركيا األخطر بما ال يقاس بحدث آخر. فاحتالؿ 

لممرة  –نتيجتو األكلى تدمير  ،راؽ خمؽ كاقعان جديدان غير مسبكؽ في منطقة الشرؽ األكسطالع
لدكلة مركزية في الشرؽ األكسط منذ نشكء الدكلة/األمة في المنطقة بعد الحرب العالمية  -األكلى
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أنيا ليست دكلة طرؼ  داكد أكغمك(. كتركيا كما يصفيا أحمد 136: 2010األكلى )نكر الديف، 
بؿ ىي دكلة مركزية، فيي تقع في مكقع مركزم مف مناطؽ العبكر، كلساحات صراع النفكذ 

جنكب. كما تربط أكراسيا مع منطقتي  –غرب، كشماؿ  –لمقكل البرية كالبحرية بيف خطي شرؽ 
أنو  أكغمكداكد مركزان لممصادر الجيكاقتصادية. كيضيؼ  ّدافالشرؽ األكسط كقزكيف، المتيف تع

بالرغـ مف العكامؿ الجغرافية كالتاريخية ىذه، إال أف األىمية الجيكسياسية ترتبط بتراكـ اإلرث 
الدبمكماسي كالدىاء السياسي المستخدـ، حيث كافقت تركيا عمى أف تككف عنصران محيطيان راكدان 

لة المركزية في (. كتركيا كنمكذج لمدك 142: ـ2010، داكد أكغمكطيمة مرحمة الحرب الباردة )
لى غيرىا  ،المنطقة، عمى إثر حرب العراؽ تشعر بالخطر مف امتداد ىذه النزعة التدميرية إلييا كا 

 (.136: 2010مف دكؿ المنطقة المركزية )نكر الديف، 
أما النتيجة الثانية ليذا الحدث فيي نشكء كياف كردم في شماؿ العراؽ بكؿ ما تعنيو 

 ،كىذا الكياف فيدرالي رسمي منصكص عميو في الدستكر العراقي(. 2: ـ2009الكممة )تكفيؽ، 
كلو معظـ حيثيات الدكلة المستقمة. كىك يمثؿ مف كجية نظر أنقرة خطران بالغان عمى كحدتيا يفكؽ 

ـ 2007خطر حزب العماؿ الكردستاني، بؿ إف أردكغاف صرح في التاسع مف كانكف ثاني/يناير 
كغير مقبكؿ، كالعراؽ لو أكلكية عندنا حتى عمى االتحاد  أف تقسيـ العراؽ أمر خطير جدان،

مسئكلية التغيير الخطير في خريطة  "إسرائيؿ"األكركبي. كال شؾ بأف أنقرة ت حمؿ أمريكا كالغرب ك
 (.136: ـ2010المنطقة )نكر الديف، 

باإلضافة إلى النتيجتيف السابقتيف ىناؾ نتائج أخرل ىامة في نظر أنقرة، منيا تمركز 
سمحي حزب العماؿ الكردستاني في شماؿ العراؽ، كتسجيؿ األكراد نقاط تقدـ ميمة في مسألة م

 (.4: ـ2009كرككؾ، كارتفاع مستكل التضامف كاألخكة بيف أكراد تركيا كأكراد العراؽ )تكفيؽ، 
كسط ىذه الظركؼ كالتطكرات التاريخية كالجغرافية كانت تركيا تشيد داخميان الحدث 

إلى  "العدالة كالتنمية"ر في سياستيا الخارجية كاإلقميمية، كالمتمثؿ بكصكؿ حزب الثالث المؤث
ـ، كانفراده 2002تشريف ثاني/ نكفمبر 3الحكـ في تركيا، كانتصاره في االنتخابات النيابية في 

 بالسمطة السياسية في الحككمة كالبرلماف.
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 ،كبمفرده ،إلى الحكـ "ميةالعدالة كالتن"كيرل الدكتكر محمد نكر الديف أف كصكؿ حزب 
لـ يكف حدثان عاديان، إذ شيدت مرحمة حكمو تحكالت دستكرية كاجتماعية كخارجية حاسمة، أعادت 
ترتيب أكلكيات تركيا، بؿ أعادت تعريؼ خياراتيا، مما شكؿ انقالبان عمى التكازنات الداخمية كفي 

 (.136: ـ2010السياسة الخارجية )نكر الديف، 
 : "العدالة والتنمية"النظرية لمسياسة الخارجية التركية في ظل حكم حزب  ثانيًا: األسس

البد مف تناكؿ نيج  ،"العدالة كالتنمية"لمحديث عف السياسة الخارجية التركية بقيادة حزب  
، حيث اتبع منذ تعيينو مستشاران أكؿ داكد أكغمكالعمؿ الذم بادر بو كزير الخارجية التركي، أحمد 

لرئيس الكزراء لمشئكف الخارجية ثـ كزيران لمخارجية، سياسة خارجية مبادرة كفعالة كفقان لمساريف 
التي طبقان ليا فإف لتركيا قكة التأثير كااللتزاـ ك  اإلستراتيجيرئيسيف، المسار األكؿ: سياسة العمؽ 
الثاني: سياسة "تصفير المشاكؿ" التي ىدفت إلى حؿ  النابعة مف مكقعيا الجغرافي، كالمسار

مشاكؿ تركيا مع جيرانيا، كفي إطارىا تعمؿ عمى التحرر مف المفاىيـ القديمة القائمة عمى أنيا 
 (.574: 2012كعمييا الدفاع عف نفسيا في مكاجيتيـ )عبد القادر،  ،محاطة بأعداء

ؿ تغير جذرم ليس فقط في إلى السمطة حص "العدالة كالتنمية"كمع كصكؿ حزب  
التكجيات التكتيكية، بؿ حتى في أصكؿ السياسات المتبعة، كألكؿ مرة يأتي إلى السمطة حزب 
يحمؿ مسبقان رؤية مختمفة إلى مكانة تركيا كمكقعيا كدكرىا في الساحتيف اإلقميمية كالدكلية. يقكؿ 

الحزب إلى السمطة: إنو مف ميندس ىذه الرؤية الجديدة ككاضعيا قبؿ كصكؿ  داكد أكغمكأحمد 
كمف ثـ  ،دكف قراءة صحيحة لمظركؼ كالمتغيرات الدكلية ال يمكف فيـ السياسة الخارجية التركية

 (.137: ـ2010الجديدة )نكر الديف،  اإلستراتيجيةفيـ رؤيتيا 

أيمكؿ/سبتمبر  11ف ىناؾ ثالث مراحؿ شيدىا العالـ بعد فإ، داكد أكغمككبحسب أحمد  
التي بدأت مع  اإلستراتيجيةـ: المرحمة النفسية كتجمياتيا في حرب أفغانستاف، كالمرحمة 2001

حرب العراؽ، كفييا ستبحث كؿ قكة عف مكقعيا في النظاـ العالمي، كستشيد تكترات كانفراط 
، ثـ المرحمة الثالثة كىي مرحمة اعامن  15-10ة مف تحالفات كتبدالت، كقد تستمر ىذه المرحم

تأسيس نظاـ دكلي جديد، حيث ستعمؿ كؿ قكة إلى مضاعفة حضكرىا إلى حيف اتضاح المعالـ 
 (.141: ـ2013سماعيؿ، إالجديدة ليذا النظاـ )
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أف خركج تركيا بمكقع كمكانة مف ىذه المرحمة باعتماد رؤية  داكد أكغمككما يرل  
عكامؿ  ةثرة في السياسة الخارجية تفضي ألف تككف قكة مركزية، كما يشير إلى ثالثديناميكية مؤ 

ات كانت معيقة أماـ أف تككف تركيا قكة مركزية مؤثرة: اإلرىاب؛ "كالمقصكد يظيرت في التسعين
ىنا حزب العماؿ الكردستاني"، كما حممو مف استقطابات داخمية، كعدـ االستقرار السياسي، 

 (.137: 2010تصادية المتالحقة )نكر الديف،كاألزمات االق

كلفيـ ماىية السياسة الخارجية التركية، كفؽ أطركحات فيمسكؼ ىذه السياسة كميندسيا  
، البد مف التعرض لنظرياتو السياسية كدراستيا، كقد داكد أكغمككزير الخارجية التركي أحمد 

 :التاليقسميا الباحثكف إلى ثالث نظريات عمى النحك 

 ية التحول الحضاري:نظر  .1

، التي تثبت قناعتو الراسخة داكد أكغمككىذه نظرية مف أىـ النظريات التي صاغيا أحمد 
بضركرة مراعاة التكازف الدقيؽ بيف قكة األمر الكاقع كقكة الحؽ األصيؿ، فيجب أال تككف مكازيف 

، ؿ متغيرة عمى الدكاـالقكل سببان في التفريط في الحقكؽ كالثكابت، فمكازيف القكل غير ساكنة ب
أف "نظرية نياية التاريخ" لفكككياما  داكد أكغمككالحضارات في صعكد كىبكط دائميف. كيرل 

تحاكؿ أف تقطع الطريؽ عمى البدائؿ الحضارية األخرل التي تتبمكر في مناطؽ مختمفة مف 
ال تزاؿ في طكر العالـ، كتؤذف بانتقاؿ الييمنة الحضارية مف المحكر األطمسي إلى محاكر أخرل 

التشكؿ، يأتي في مقدميا "المحكر الباسيفيكي" حكؿ الصيف كاليند كالياباف، أك "المحكر 
يراف كباكستاف كمصر )عبد القادر،  : ـ2012الحضارم اإلسالمي" كفي القمب منو تركيا كا 

575.) 

سة أف الخمفية التاريخية كالمكقع الجغرافي لتركيا يجعالف السيا داكد أكغمككيعتبر 
ال لممنطقة فحسب بؿ لمعالـ، فعندما ننظر إلى صمكئيؿ ىانتنغتكف في  ،الخارجية التركية ميمة

كتابو "صداـ الحضارات"، الذم كصؼ تركيا بالدكلة التي تريد الخركج مف المحيط الحضارم 
أف  الذم تنتمي إليو، كأنيا "دكلة ممزقة" ترفضيا الحضارة التي تنتمي إلييا، نرل أف تركيا يمكف

تدحض افتراضات ىذه النظرية ككنيا تممؾ تاريخان كبيران مف االنسجاـ بيف مختمؼ الثقافات، كما 
تستطيع تركيا المحافظة عمى كحدتيا بالرغـ مف تنكع عناصرىا الداخمية، كتستطيع أف تكسب قكة 
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شاممة ىامة تمكنيا مف تخطي القطبية الجيكثقافية في إقميميا، إذا ما تبنت مرجعية حضارية 
 (.163: ـ2010، داكد أكغمككجامعة )

تركيا إلى الحضارة اإلسالمية، كيؤكد خصكصية ىذه الحضارة،  داكد أكغمككينسب 
كيزعـ بمركزية تركيا فييا، كما يرل أف الطريؽ الذم تستطيع تركيا عبره الكصكؿ إلى المكانة 

ة االنبعاث" داخؿ الحضارة المطمكبة عمى الساحتيف اإلقميمية كالدكلية سيككف بكاسطة "مسير 
 (.576: ـ2012اإلسالمية )عبد القادر، 

أف أىـ مساىمة يمكف أف تقدميا تركيا لمثقافة العالمية، انطالقان مف  داكد أكغمككيعتبر 
داكد يتجاكز شراؾ اإلقصاء الجيكثقافي ) تجربتيا الحضارية، ىي دخكليا في انفتاح حضارم كاعٍ 

 (.163: ـ2010، أكغمك

ىذه النظرية مف أىـ النظريات التي تعتمد عمييا السياسة الخارجية التركية  كتعتبر
الجديدة، كالتي تتصالح مف خالليا تركيا مع ماضييا كحضارتيا اإلسالمية، كتعكد إلى االرتباط 
بالدكؿ العربية كاإلسالمية المجاكرة ليا جغرافيان كالمماثمة ليا دينيان كثقافيان، حيث اعتبر أكغمك مف 
خالؿ ىذه النظرية أف الخمفية التاريخية كالمكقع الجغرافي لتركيا يجعالف سياستيا الخارجية ميمة 
لمعالـ أجمع، كىذا األمر لو أثره الكبير عمى القضية الفمسطينية فال يمكف لتركيا أف تعكد إلى 

 مكانتيا اإلقميمية الحقيقية دكف الكقكؼ مع القضية الفمسطينية كدعميا.

 ثمانية الجديدة:نظرية الع .2

العدالة "إف االنخراط التركي المتزايد في قضايا الشرؽ األكسط كمنذ كصكؿ حزب 
لمحكـ  يعكس الرغبة في أف تصبح أنقرة قكة إقميمية فاعمة، كسياساتيا المحمية، كما  "كالتنمية

 (260: ـ2010الخارجية، أدت إلى تجدد ظيكر مصطمح العثمانية الجديدة )نكفؿ، 

داكد كساعد ذلؾ الحرص عمى استدعاء التاريخ بشكؿ منتظـ في الرؤية التي يطرحيا 
لمسياسة التركية، حيث تستمد تركيا مكانتيا كدكلة مركز جزئيان مف عمقيا التاريخي،  أكغمك

بتاريخ  داكد أكغمكباعتبارىا كانت "في مركز األحداث التاريخية". فثمة اىتماـ كاضح في كتابات 
)معكض،  اإلستراتيجيةة ما قبؿ الجميكرية، كذلؾ كمصدر لألفكار كاليكية كاالستمرارية ك تركيا فتر 
 (.7: ـ2009
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كي عّرؼ الدكتكر إبراىيـ البيكمي غانـ "العثمانية الجديدة" بأنيا رؤية تحدد ىكية تركيا، 
ت القرف تبنتيا قكل اجتماعية كسياسية، كبدأت في النمك في عيد "تكرجكت أكزاؿ" خالؿ ثمانينيا

تعني إعادة االعتبار إلى مبادئ المكاطنة التركية مف خالؿ  ، كىي عمى المستكل الداخميالخالي
احتراـ العممانية التي ال تتدخؿ في شئكف الديف، كتعيد المجاؿ العاـ إلى المجتمع فيما تكتفي 

فساح المجاؿ الدكلة بتنظيمو، بحيث تككف الدكلة بمؤسساتيا أكثر قربان مف الشعب، مف خالؿ إ
ات العامة. كعمى أماـ المبادرات المجتمعية الحرة لبناء المجاؿ العاـ كالمشاركة في صنع السياس

تعني المزج بيف القكة الناعمة كالخشنة، كاستخداميا بتكازف لتحقيؽ أىداؼ  المستكل الخارجي
 (.584: ـ2012السياسة الخارجية التركية )عبد القادر، 

نما تكرر اإلشارة إليو في كال يقتصر ىذا اال   ستدعاء لمتاريخ عمى المستكل التنظيرم، كا 
، التي تؤكد ضركرة التدخؿ التركي في قضايا "العدالة كالتنمية"خطابات كتصريحات مسئكلي 

باعتبارىا تممؾ "السجالت التاريخية لممنطقة" عمى حد  ،المنطقة انطالقان مف مسؤكلياتيا التاريخية
تعبير عبد اهلل غكؿ، كباعتبار األتراؾ الحالييف ىـ "أحفاد العثمانييف"، كفقان لتعبيرات أردكغاف. 
كفي ىذا اإلطار، تطرح العديد مف التحميالت العثمانية الجديدة كإحدل القكل األساسية الدافعة 

، باعتبارىا محاكلة لتجاكز سمبيات النمكذج "العدالة كالتنمية"في عيد  لمسياسة الخارجية التركية
 (. 8: ـ2009الكمالي داخميان كخارجيان )معكض، 

جميؿ ميرتش، أحد الشخصيات الثقافية المعركفة في تركيا يرل أف "إعادة بعث الثقافة  
كف تجسيدىا، كسكؼ التركية مف جديد سكؼ تستمر فترة مف الكقت"، كىذه المقاربة الجديدة يم

تصبح حقيقة ليس مف خالؿ فصؿ تركيا عف ماضييا، كلكف عمى العكس، مف خالؿ إعادة تبني 
الماضي العثماني الغني كالمتنكع، ككذلؾ الثقافة العثمانية الغنية كالمتنكعة، كالمزاكجة بيف 

 (.260: ـ2010األمريف، مع التقدـ كالتطكر الذم لحظتو الجميكرية الحديثة )نكفؿ، 

ى سكنير كاجابتام، مدير برنامج دراسات تركيا بمعيد كاشنطف لسياسات الشرؽ األدن 
تغيرت رؤية أنقرة لدكرىا في العالـ. إف أنقرة تريد أف  "العدالة كالتنمية""تحت قيادة حزب يرل أنو: 

ىك األفضؿ دراية بما  ىالحككمة التركية االعتقاد بأنيا عم ل، إذ يتكافر لدإقميميان  تككف زعيمان 
لمشرؽ األكسط، كيجب أف تستشار قبؿ أف تقكـ الكاليات المتحدة بالشركع في أم تحرؾ في 

قد أعادت صياغة دكر السياسة  "العدالة كالتنمية"كىك ما مؤداه أف حككمة حزب  المنطقة".
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ف ميما لمغاية في حمؼ شماؿ األطمسي، إال أ الخارجية التركية، رغـ استمرار ككف تركيا عضكان 
التخمي ك  ،ترفض االنضكاء الكامؿ تحت مظمة الغرب "العدالة كالتنمية"تركيا تحت قيادة حزب 

 . ـ(2012)عبد العظيـ، عف ذاتيا كىكيتيا 

"لمعثمانية الجديدة" تتمايز بيا عف  اإلستراتيجيةكتقدـ التحميالت عدة أبعاد أساسية لمثقافة 
 ا:كمني "الكمالية" كالسياسات التركية التقميدية

كيعني ذلؾ التصالح مع ماضي تركيا العثماني متعدد الثقافات واألعراق في الداخل والخارج:  .1
عمى المستكل الداخمي إفساح المجاؿ أماـ تعريؼ جديد لممكاطنة أكثر تقبالن لتعدد الثقافات 
كاألعراؽ، فضالن عف درجة أعمى مف التسامح في تعريؼ العممانية، كالتخفيؼ مف حدة 
القطيعة مع ىكية تركيا كدكلة مسممة. أما عمى المستكل الخارجي، فيعني ذلؾ تكسيع رؤل 

عادة تعريؼ السيا سة الخارجية التركية مف خالؿ احتضاف إرث القكة العظمى العثماني، كا 
 (.8: ـ2009كالقكمية )معكض،  اإلستراتيجيةىكية تركيا 

)عبد اإلحساس بالثقة بالنفس والتخمص من الشعور بالضعف في السياسة الخارجية  .2
كة عظمى إقميميان كدكلة كيككف ذلؾ نتيجة إدراؾ تركيا لنفسيا كق: (583: ـ2012القادر، 

مركزية أك محكرية قادرة عمى القياـ بدكر دبمكماسي كسياسي كاقتصادم فاعؿ في محيطيا 
اإلقميمي، باإلضافة إلى التحرر مف االنعزاؿ كالشؾ الناتج عف االعتقاد بتعرض تركيا لمتيديد 

 (.8: ـ2009باستمرار مف قبؿ األطراؼ الخارجية اإلقميمية )معكض، 
: ـ2012)عبد القادر، ر االنفتاح مع الغرب واالندماج مع الشرق في الوقت نفسو استمرا .3

كىذا يمثؿ اختالفان كامالن عف السياسة الخارجية "الكمالية" التي انعزلت عف المحيط : (583
 كتكجيت نحك الكاليات المتحدة كالغرب. ،اإلقميمي

كذلؾ بالمزج بيف القكة الناعمة كالقكة  التوظيف الذكي لعناصر القوة التركية داخميًا وخارجيًا: .4
الخشنة، كاستخداميا بتكازف لتحقيؽ أىداؼ السياسة التركية الداخمية كالخارجية )معكض، 

 (.8: ـ2009
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 :اإلستراتيجينظرية العمق  .3

ترتبط حدكد تركيا البرية بشكؿ مباشر بثالث مناطؽ ىي: البمقاف كالشرؽ األكسط 
عمى تطكر جغرافي كتاريخي،  سياسة تركيا الخارجية بناءن  داكد أكغمككالقكقاز. كقد طكر أحمد 

حيث اعتبر أف تركيا جزء ال يمكف فصمو عف ىذه المناطؽ، ال مف حيث التراكـ التاريخي كال مف 
حيث المكقع الجغرافي. فيتكجب عمى تركيا أال تقع في خطأ االبتعاد عف ىذه المناطؽ كما 

عف العقمية التي رأت أف السياسة الخارجية التركية يجب أف  حصؿ في الماضي، بحيث ي تخمى
تنطمؽ مف االعتبارات الداخمية "األمنية" التي رأت في دكؿ الجكار مصادر لمتيديد ال لمفرص)عبد 

(، ألف المسائؿ األساسية التي تؤثر بشكؿ مباشر عمى السياسة الخارجية 577: ـ2012القادر، 
لتي تشكؿ ىذه السياسة ىي نتيجة طبيعية لمتشكالت كالتطكرات في لتركيا، كالعناصر األساسية ا
 (.145: ـ2010، داكد أكغمكىذه المناطؽ البرية القريبة )

كمبعثرة  ،كبسبب المكقع الجيكسياسي تجد تركيا نفسيا دكلة متعددة االنتماءات
إدارة المصالح،  األكلكيات، كعمييا أف تضع خريطة أكلكيات تتحرؾ كفقان ليا حتى ال تتكه بكصمة

في العديد  اإلستراتيجيبسبب امتداد عمقيا  اإلستراتيجيةفتركيا تتمتع بكفرة ىائمة مف الخيارات 
مف األقاليـ المجاكرة، األمر الذم يفرض عمييا أف تككف عضكان فاعالن في العديد مف النظـ 

 ـ(.2009اإلقميمية )إدريس، 

، أف تركيا يجب أف تقؼ عمى اإلستراتيجيفي كتابو الشيير العمؽ  داكد أكغمككيشرح 
مسافة كاحدة مف كؿ الدكؿ، ككؿ الفاعميف، كتتجنب الدخكؿ في أم تحالفات أك محاكر إقميمية، 
بما يجعميا تبقى دائمان عمى مسافة كاحدة في كؿ األطراؼ، بما يساىـ في طمأنة قمؽ الفاعميف 

 اإلقميمييف كالدكلييف إزاء السياسات التركية. 

أف قدرة تركيا عمى فتح آفاؽ كاسعة لسياسة خارجية عمى صعيد  داكد أكغمكيرل  كما
المنطقة تتكقؼ عمى قدرتيا عمى إعادة ترتيب عالقاتيا مع جيرانيا الذيف يحققكف ليا التكاصؿ 
مع المناطؽ البرية القريبة. كال يمكف لدكلة تشيد أزمات متكررة مع جيرانيا القريبيف أف تنتج 

قميمية خارج حدكدىا )سياسات دكل  (.170: ـ2010، داكد أكغمكية كا 
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"أف المسافة التي تفصؿ تركيا عف الدكؿ األخرل ستبقى كما ىي،  داكد أكغمككيعتبر 
كرغـ ذلؾ فيناؾ إدراؾ جديد لمجذكر التاريخية كالثقافية لتركيا نسبة إلى محيطيا بما يشيد تصكران 

كالمشكالت السابقة التي أعاقت اندماج تركيا في ىذه جغرافيان جديدان. فيذه المسافة الفعمية 
(. كترل Aras, 2009: 127المناطؽ لـ يعد ليا معنى بالنسبة إلى صنع السياسة الخارجية" )

تركيا أنيا حيف تتحرؾ بكثافة كاستقاللية عف الدكؿ الغربية عمى مسرح عمميات الشرؽ األكسط، 
ىذه المنطقة مف العالـ، بؿ يعبر ذلؾ عف أف تركيا  ال يعني أنيا تسعى إلى إعادة السيطرة عمى
استنادان إلى الديناميات الداخمية ليذه المنطقة )عبد  ،باتت تتحرل اقترابان شامالن لبناء السالـ كاألمف

 (.578: ـ2012القادر، 

 :"العدالة والتنمية"التركية في ظل حكم حزب  السياسة الخارجية مبادئثالثًا: 

بمجمكعيا  ككنت مبادئ عدة عمى تقـك جديدة مقاربة التركية الخارجية السياسة تبنت
 "العدالة كالتنمية" حزب تكلي سبقت التي المدة في سائدان  كاف لما انقطاعان  سياسة، مثمت نظرية
 سكاء، حد عمى كالدكلية اإلقميمية لمبيئتيف جديد فيـ عمى ـ، استندت2002  عاـ تركيا في الحكـ
 الرأم لدل قكيان  تكجيان إسالميان  أفرزت كالتي ،التركية السياسة الداخمية البيئة متغيرات عف فضال
 ،لو كالمسؤكلة السريعة ميمة االستجابة أماـ "العدالة كالتنمية" حزب قادة جعؿ ما التركي العاـ
 جعمتو مما التركي لممكاطف الحياة اليكمية عمى صعيد متعددةك  كبيرة بإنجازات بقيامو تمثمت كالتي
: ـ2012)حسيف،  عاـ ثالثة كأخرل ،ثانية لمرة "العدالة كالتنمية" لحزب الكالية تجديد لىإ يبادر

3). 

أف تركيا شرعت مع بداية العقد الحالي في  داكد أكغمكيرل كزير الخارجية التركي أحمد ك 
تطكير رؤيتيا كسياستيا عمى نحك يتكاكب مع المستجدات في القرف الحادم كالعشريف، كبذلت 
جيكدىا إلرساء رؤيتيا عمى أرضية صمبة تكظؼ فييا مكركثاتيا التاريخية كالجغرافية التكظيؼ 

أف تركيا عمى مدل األعكاـ السبعة  داكد أكغمككما اعتبر (. ـ2011 ،داكد أكغمكاألمثؿ )
لمشؤكف الدكلية، ألّف حزبو السياسي تمّكف  كمتماسكةاألخيرة، تمّكنت مف صياغة مقاربة منيجية 

مجمكعة مف ممارسة الحكـ، ما أنتج استقراران سياسيان في الداخؿ. كيرل أف عمى تركيا االلتزاـ ب
 تقكدكذكر أف ىذه المبادئ  ،ادئ عمميةمب ستةمبادئ قسميا إلى ثالثة مبادئ منيجية ك مف ال
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وفيما يمي نفصل مبادئ السياسة  .ـ(2011، داكد أكغمكسياسة تركيا الخارجية اليكـ ) فعميان 
  :الخارجية التركية

 المبادئ المنيجية: . أ

الرؤيوية لمقضايا عوضًا عن سموك األزمات الذي سيطر عمى  ة تركيامقارب :المبدأ األول
 :السياسة الخارجية طوال حقبة الحرب الباردة

ال ك  ،تشمؿ ىذه الرؤية المنطقة بأسرىا ،رؤية لمشرؽ األكسط ليا تركيا أف داكد أكغمكيرل 
ستطيع يمكف حصرىا في الصراع ضد حزب العماؿ الكردستاني، أك الجيكد لمكازنة دكؿ معينة. ت

تركيا أف تستخدـ فيميا الفريد لمشرؽ األكسط كمميزاتيا الدبمكماسية، لمعمؿ بفعالية عمى األرض. 
كتحقيؽ مصالحة فمسطينية،  ،محاكالتيا لمكساطة بيف سكريا ك"إسرائيؿ"ك سياسة تركيا المبنانية، ف

 ـ،2005ة في جيكدىا لتسييؿ مشاركة المجمكعات العراقية السنّية في االنتخابات البرلماني
كتدخميا البّناء في القضية النككية اإليرانية، كّميا أجزاء أساسية مف رؤية تركيا لمسياسة الخارجية 

 لمشرؽ األكسط.

 :حول العالم "منيجي ومتماسك"اعتماد السياسة الخارجية التركية عمى إطار  :المبدأ الثاني

في تضاد مع مقاربتيا في رؤية تركيا لمشرؽ األكسط ليست أف  داكد أكغمكيرل  حيث
ا في آسيا. تركيا تحاكؿ يا في أفريقيا ال تختمؼ عف مقاربتيالبمقاف. كمقاربت آسيا الكسطى أك

 كسكريا. ،ركسياك العراؽ، ك جاىدةن تحسيف عالقاتيا مع الدكؿ المجاكرة مثؿ اليكناف، 

لناعمة لتركيا في تبّني خطاب جديد ونمط دبموماسي ساعد عمى انتشار القوة ا :المبدأ الثالث
 :المنطقة

عمى الرغـ مف أّف تركيا تحتفظ بجيش قكم بسبب جكارىا غير  أنو داكد أكغمكيرل 
طمؽ التيديدات. عمى العكس، تبّنى الدبمكماسيكف األتراؾ كالسياسيكف لغة جديدة تال  فإنيااآلمف، 

 القتصادية.اك  ي السياسات اإلقميمية كالدكلية تعطي األكلكية لقكة تركيا المدنيةف
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 المبادئ العممية: . ب

 المبدأ األول: تحقيق التوازن بين الحرية واألمن:

كيجب أف  ،أف الدكلة يجب أف تسعى إلى تحقيؽ الحرية لمكاطنييا داكد أكغمكيعتبر  
تسعى في الكقت نفسو إلى تحقيؽ األمف لممجتمع كالكطف، كىنا يجب أال يطغى مسعى تحقيؽ 
األمف عمى ىدؼ تحقيؽ الحرية، كما يجب أال يؤدم االىتماـ بتحقيؽ الحرية إلى تيديد األمف، 
ذا ضحت  فإذا ضحت الدكلة بالحرية مف أجؿ األمف تحكلت إلى دكلة استبدادية كتسمطية، كا 

ستراتيجي يجب أف يتحقؽ بيف إألمف مف أجؿ الحرية عمت الفكضى، لذلؾ فإف التكازف ىدؼ با
(، كتعتبر تركيا أنيا اتجيت إلى محاكلة تحقيؽ الحرية 49: ـ2009الحرية كاألمف )إدريس، 

كالديمقراطية في آٍف معان، كىي المقاربة التي حاكلت القيادة التركية تكظيفيا لتبرير مكقفيا مف 
رات التي شيدتيا عدد مف الدكؿ العربية حديثان، حيث رأت أنو يجب أال تتحقؽ الحرية عمى الثك 

 (.578: ـ2012حساب األمف، بؿ أف تتحقؽ الغايتاف معان بالتكازم )عبد القادر، 

كعمى رأسيـ  ،كيذكر محمد نكر الديف أنو في الكقت الذم كاف فيو الالعبكف الدكليكف 
ـ كانت 2001أيمكؿ/سبتمبر  11ف االعتبارات األمنية عمى ما عداىا بعد يغمبك  ،الكاليات المتحدة

تركيا البمد الكحيد الذم نجح في التقدـ عمى صعيد اإلصالح السياسي مف دكف التفريط 
 (. 138: ـ2010بالمتطمبات األمنية )نكر الديف، 

الدكؿ عمى  أنو ما لـ تحرص دكلة مف اإلستراتيجي"العمؽ "في كتابو  داكد أكغمككيذكر 
إقامة ذلؾ التكازف بيف الحرية كاألمف بداخميا، فإنيا بال شؾ ستككف عاجزة عف التأثير في 

 (.612: 2010، داكد أكغمكمحيطيا )

المبدأ الثاني: إعادة اكتشاف موقع تركيا الجغرافي، وحل الخالفات سمميًا مع دول الجوار، أو 
 ار:ما يسمى بمبدأ "تصفير المشكالت" مع دول الجو 

كىذا المبدأ مرتبط بالمبدأ السابؽ، فمكي يتحقؽ لتركيا ىدؼ الحرية كاألمف يجب أف تنعـ  
كىذا يفرض تصفية كؿ الخالفات كالمشكالت مع دكؿ  ،دكؿ الجكار ىي األخرل بالحرية كاألمف

: ـ2009كالعمؿ عمى استقرار األكضاع السياسية كاألمنية في تمؾ الدكؿ )إدريس،  ،الجكار
50 .) 
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أنقرة إلى أف تغدك فاعالن، ال في إقميـ  داكد أكغمككيدفع مكقع تركيا الجغرافي كفؽ قناعة  
نفسيا تنتمي إلييا، بحيث ال يقمؿ حضكرىا  د  كاحد تنتمي إليو بؿ في مختمؼ األقاليـ التي تع

المكثؼ عمى المستكيات السياسية كاالقتصادية كالثقافية في أم منيا مف أىمية حضكرىا في 
 (.579: ـ2012ألقاليـ األخرل بالمستكل كالكثافة نفسيا )عبد القادر، ا

كيعني ذلؾ إخراج تركيا مف صكرة البمد المحاط بالمشكالت، كالدخكؿ في صكرة البمد ذم  
العالقات الجيدة مع الجميع. كىذا إف تحقؽ يمنح السياسة الخارجية التركية قدرة استثنائية عمى 

 (.138: ـ2010الديف،  المناكرة )نكر

ط ّبؽ بنجاح مع الجيراف في األعكاـ السبعة  "صفر مشاكؿ"أف مبدأ  داكد أكغمككيرل 
تتبع مساران أكثر  أصبحتكأف عالقات تركيا مع جيرانيا  ،"العدالة كالتنمية"األكلى مف حكـ حزب 

ـ، عمى سبيؿ 2009 يفتعاكنان. فيناؾ اعتماد اقتصادم متبادؿ ينمك بيف تركيا كجيرانيا. ف
المثاؿ، حققت تركيا تقدمان دبمكماسيان كبيران مع أرمينيا التي تبقى العالقة معيا في كؿ األحكاؿ 
األكثر إشكالية في سياسة تركيا اإلقميمية. ككصمت العالقات التركية األميركية إلى نقطة تستطيع 

نجاك كالعمؿ مف أجؿ االستقرار العالمي.  ،تحقيؽ تعاكف ثنائي زات تركيا الميمة في عالقاتيا ا 
اإلقميمية دفعت صّناع القرار إلى أخذ ىذا المبدأ خطكة أبعد، سعيان كراء تعاكف كامؿ مع جيرانيا. 

عمى مستكل عاؿ مع العراؽ،  إستراتيجيةأّسست تركيا لقاءات لجاف حيث ـ، 2009منذ منتصؼ 
قش في تفاصيؿ القضايا الثنائية اليكناف كركسيا. ىناؾ لقاءات حككمية مشتركة تناك سكريا، ك 

أذربيجاف، ك السياسية، االقتصادية كاألمنية. كذلؾ ىناؾ إعداد لتأسيس آليات مماثمة مع بمغاريا، 
ألبانيا، ك طاجيكستاف، ك أككرانيا كدكؿ أخرل مجاكرة. كقد ألغت تركيا تأشيرات الدخكؿ مع سكريا، ك 
ادت تجارة تركيا مع جيرانيا كالمناطؽ المجاكرة ليبيا، كركسيا كغيرىا. كذلؾ ز ك األردف، ك لبناف، ك 

 ـ(.2011، داكد أكغمك) زيادة كبيرة في األعكاـ الماضية

في مركز  داكد أكغمككفي مقابمة لمحمد عبد القادر مع كزير الخارجية التركي أحمد 
سعي  كداكد أكغمـ، أكد 2009أيمكؿ/سبتمبر  3باألىراـ بتاريخ  اإلستراتيجيةالدراسات السياسية ك 

نياء الصراعات في البيئة اإلقميمية المحيطة بتركيا مف خالؿ تبني  تركيا إلى إحالؿ السالـ كا 
المشاركة الفعالة لتحقيؽ مبدأ "تصفير المشكالت"، كقد انعكس التزاـ السياسة  إستراتيجية

سط كفي عمى دكائر الحركة الرئيسة لتركيا في الشرؽ األك  اإلستراتيجيةالخارجية التركية بيذه 
 (. 581: ـ2012البمقاف كالقكقاز كآسيا الكسطى )عبد القادر، 
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ستراتيجيةك  مف خالؿ الحكار  داكد أكغمكالمشاركة الفعالة ىذه تتحقؽ مف كجية نظر  ا 
السياسي الرفيع المستكل مع كؿ األطراؼ، كالعمؿ عمى أف يككف "األمف لمجميع" كليس لطرؼ 
دكف آخر، كتكريس سياسة التعاكف كاالعتماد المتبادؿ بيف الدكؿ ككف ىذه السياسة ىي اآللية 

عرات الطائفية كتجنب الن ،كاحتراـ االختالفات ،األساسية لمسالـ، إضافة إلى التعايش الثقافي
أك إثارة قضايا التمايز الطائفي )سني، شيعي( أك العرقي )كردم، عربي، سالفي(  ،كالعرقية

 (.50: ـ2009كغيرىا... )إدريس، 

 إستراتيجيةإضافة إلى ذلؾ البد لتركيا مف التنسيؽ مع القكل العالمية أيضان لتحقيؽ 
أف تغدك خالؿ النصؼ األكؿ مف القرف المشاركة الفعالة، حيث ترل تركيا أف أىدافيا تتعمؽ ب

الحالي أحد الالعبيف األساسييف عمى الصعيد العالمي، كىي تعتبر أنيا مرشحة ألداء ىذا الدكر 
إضافة إلى دكؿ مثؿ مصر كالبرازيؿ كجنكب إفريقيا، لتمتحؽ بقكل عالمية كبرل مثؿ اليند 

 (.582: ـ2012كالصيف كركسيا )عبد القادر، 

ووقائية تيدف إلى اتخاذ خطوات قبل بروز  ةاستباقيدبموماسية سالم  انتياج :المبدأ الثالث
 :األزمات وتصاعدىا إلى مستوى خطير

يقكـ ىذا المبدأ عمى التأثير في األقاليـ الداخمية كالخارجية لدكؿ الجكار، كالسيما تأثير  
قات تركيا مع الناتك تركيا في البمقاف كالشرؽ األكسط كالقكقاز كآسيا الكسطى، كقد كفرت عال

كاالتحاد األكركبي كالغرب بنية أساسية في سياسة تركيا النشطة مع البمقاف، خصكصان في أزمتي 
البكسنة كاليرسؾ كككسكفك، كما تتمتع تركيا بعالقات كثيقة مع أذربيجاف كجكرجيا في منطقة 

قارنة بما تتمتع بو مف القكقاز، لكف ظمت قدرة تركيا عمى النفاذ إلى الشرؽ األكسط محدكدة، م
تأثير داخؿ البمقاف كالقكقاز، كقد شكؿ حزب العماؿ الكردستاني عامالن عائقان، كما أف مشكمة 
الصكرة السمبية كاإلدراؾ الخاطئ لدل كال الطرفيف تركيا كالدكؿ العربية كانت العامؿ األساسي 

ت تركيا في التغمب عمى كراء عدـ انفتاح الطرفيف عمى اآلخر، كلكف بفضؿ الجيكد فقد نجح
بعض الحكاجز، كامتالؾ قدرات كقنكات اتصاؿ تجعميا قادرة عمى متابعة كؿ التطكرات التي 

 (.9: 2012، داكد أكغمكيمكج بيا الشرؽ األكسط ساعة بساعة )

كيأتي ىذا المبدأ مف أجؿ الحيمكلة دكف تحكؿ الصراعات كالمشكالت بيف دكؿ األقاليـ 
االستباقية لحؿ المشكالت قبؿ  اإلستراتيجيةمشكالت مزمنة. كيحكـ ىذه المحيطة إلى أزمات ك 

، بما يعني أف (Zero-Sum Game)تفاقميا، أم التحكؿ مف منظكر النظريات الصفرية 
مكسب أم طرؼ لف يأتي إال عمى حساب طرؼ آخر، إلى منظكر الحمكؿ التكافقية كالمكاسب 
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قادة تركيا أىمية التخمي عف السياسات الثابتة . كقد أدرؾ (Win-Win Solution)المشتركة 
كالتقميدية التي أدتيا تركيا إباف الحرب الباردة، كالتكيؼ مع الظركؼ الدينامية لمبيئة الدكلية في 

: ـ2012الكقت الراىف بما يزيد مف الخيارات أماـ السياسة الخارجية التركية )عبد القادر، 
580.) 

عمى األمف لمجميع، كحكار سياسي عمى مستكل مرتفع،  تعتمد سياسة تركيا اإلقميميةك 
كساطة تركيا بيف "إسرائيؿ"  كمثاؿ ذلؾكاندماج اقتصادم كتداخؿ، كتعايش الثقافات المتعددة. 

كسكريا، كىك دكر لـ ي عطو لتركيا أّم طرؼ خارجي. أمثمة أخرل عمى الدبمكماسية الكقائية 
الشيعية في العراؽ، كجيكد المصالحة في لبناف  - ةتتضمف جيكد تركيا لتحقيؽ المصالحة السّني

عادة  كفمسطيف، كمصالحة صربيا كالبكسنة في البمقاف، كالحكار بيف أفغانستاف كباكستاف، كا 
 .ـ(2011، داكد أكغمك) اإلعمار في دارفكر كالصكماؿ

حيمكلة تكمف في ال داكد أكغمك،مف كجية نظر  ،كالتزاـ تركيا بػ "سياسة السالـ االستباقية"
لى أزمات مزمنة قادرة عمى االنتشار كاالتساع بما يؤدم  دكف تحكؿ الخالفات إلى صراعات كا 

كالتمدد في األقاليـ األخرل بآثارىا السمبية )إدريس،  ،إلى تعقيد العالقات داخؿ اإلقميـ كمو
 (. 50: ـ2009

 المبدأ الرابع: اتباع سياسة خارجية متعددة األبعاد ومتعددة المسالك:

أف ىذا المبدأ يرتكز إلى حقيقة أف العالقات مع الالعبيف الدكلييف  داكد أكغمكيعتبر  
ليست بديمة عف بعضيا البعض، بؿ ىي متكاممة فيما بينيا، كىك مبدأ يضع عالقات تركيا 

مع الكاليات المتحدة األمريكية في إطار ارتباطيا بحمؼ الناتك كتحت مفيـك  اإلستراتيجية
نائية، كما يضع جيكد تركيا باالنضماـ إلى االتحاد األكركبي كسياستيا مع ركسيا العالقات الث

كأكراسيا عمى ذات الكتيرة مف التزامف باعتبارىا عالقات تجرم في إطار متكامؿ، كليست متضادة 
أف السياسة متعددة األبعاد التي تنتيجيا تركيا  داكد أكغمكأك بديمة عف بعضيا البعض. كما يؤكد 

سنكات لـ تتضارب أك تتناقض مع بعضيا البعض؛ كلذلؾ أضحت سياسات مؤسسية منذ 
 كراسخة.

تباع سياسة ذات بعد امف غير الممكف المتحركة في تمؾ الفترة كنظران لمظركؼ الدكلية  
كاحد. كبدالن مف أف تككف تركيا "مصدر مشكمة" في استقطابات الغرب كالشرؽ، أك الشماؿ 

كبا، أك الغرب كاإلسالـ، تككف عمى العكس "مصدر حؿ" لممشكالت، كالجنكب، أك آسيا كأكر 
كبمدان مبادران إلى طرح الحمكؿ ليا، كبمدان يشكؿ مركز جذب يساىـ في إرساء السالـ العالمي 
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كاإلقميمي. كمف ضمف ىذا المنظكر ال يجب النظر إلى أم خيار عمى أنو بديؿ عف اآلخر كال 
 (.138: ـ2010قت نفسو عمى أنو تناقض )نكر الديف، التعاطي مع كؿ الخيارات في الك 

 المبدأ الخامس: مبدأ الدبموماسية المتناغمة:

أنو عند النظر إلى أداء تركيا الدبمكماسي  داكد أكغمكيرل كزير الخارجية التركية أحمد  
تطكرات زاكية عضكيتيا في المنظمات الدكلية، كاستضافتيا لممؤتمرات كالقمـ الدكلية نجد مف 

استضافت تركيا حيث ، ـ2003ميمة كجادة، في حاؿ ما قكرنت بأدائيا الدبمكماسي قبؿ عاـ 
عف استضافتيا معظـ المنتديات الدكلية.  فضالن  اإلسالميقمة الناتك، كقمة منظمة المؤتمر 

يفسر  أف، كىك ما يمكف ـ2007عاـ  اإلفريقيفي منظمة االتحاد  مراقبان  عضكان  كأصبحت
عف  ، فضالن ـ2005منذ عاـ  أفريقيانتيجة طبيعية لسياسة تركيا في االنفتاح عمى  باعتباره

التي انعقدت  األكركبي – اإلفريقيردكغاف في قمة االتحاد أمشاركة رئيس الكزراء رجب طيب 
في العالقات بيف االتحاد  تصبح العبان مؤثران  أففي مدريد، كىي المشاركة التي ىيأت لتركيا 

 ،. كبدعكة مف جامعة الدكؿ العربية شاركت تركيا عمى مستكل كزراء الخارجيةركباكأك  اإلفريقي
كعمى مستكل رؤساء الكزراء عمى حد سكاء. كما كقعت مع جامعة الدكؿ العربية عمى اتفاقية 

بيف  األزمةخاصة عمى خمفية اجتماع دكؿ جكار العراؽ، كذلؾ خالؿ الفترة التي تصاعدت فييا 
كتشكيؿ  ،اؿ الكردستاني، حيث قضت االتفاقية بتأسيس عالقات مؤسسيةالعراؽ كحزب العم

 .(615: ـ2010، داكد أكغمك) العربي –المنتدل التركي 

 إستراتيجيةكتتكقع السياسة الخارجية التركية استمرار ىذه الكتيرة مع االعتماد عمى  
دكلة مسئكلة تكفر النظاـ ناجحة لمدبمكماسية المتناغمة، حيث ينظر إلى تركيا حاليان عمى أنيا 

كاألمف في المنطقة، كتعطي األكلكية لمديمقراطية كالحريات، في حيف تتعامؿ مع المشكالت 
األمنية في الداخؿ بكفاءة عالية، لذلؾ فإف ىدؼ تركيا ىك أف تتكسط باستمرار في القضايا 

تركيا مف دكلة مركزية إلى  العالمية باستخداـ المنابر الدكلية، األمر الذم يعد مممحان عمى انتقاؿ
قكة عالمية، كىذا التحكؿ نتيجة ألداء جميع الجيات المعنية في السياسة الخارجية، كليس فقط 
نتيجة لسياسات الدكلة، كأيضان نتيجة ألنشطة المجتمع المدني كمنظمات األعماؿ، التي تبمكر 

 ،كمؤسسات ،كشركات ،فرادستراتيجياتيا كأا  الكبرل لمدكلة ك  اإلستراتيجيةحالة انسجاـ مع 
 (.12: ـ2012، داكد أكغمككمنظمات )

عمى إفريقيا قاـ اتحاد رجاؿ  انفتاحيوأف الدكلة عندما خططت كقامت بسياسات  أم 
في تركيا بعقد قمة لرجاؿ األعماؿ في إفريقيا، جمعت المئات مف رجاؿ  "Tuskon"األعماؿ 
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 " مكصياد"األعماؿ كالعشرات مف الكزراء. كقامت مؤسسة أخرل لرجاؿ األعماؿ كىي 
Musiad" " تكسياد"بتنظيـ اجتماع ضخـ لرجاؿ األعماؿ في الخميج، ككذلؾ تقكـ منظمة "
Tusiad" " بأدكار نشطة في االتحاد األكركبي. ككؿ ىذه الجيكد مجتمعة تشارؾ في رسـ صكرة

 .ـ(2011، داكد أكغمك) ناصر أساسية بداخمياكتمثؿ ع ،تركيا الجديدة

عادة تعريف دور  المبدأ السادس: تطوير األسموب الدبموماسي "أسموب دبموماسي جديد" وا 
 تركيا في الساحة الدولية:

لقد كاف التعريؼ الشائع في المرحمة الماضية أف تركيا "بمد جسر" تصؿ بيف طرفيف، 
فمفترة طكيمة (. 138: ـ2010كف "بمد مركز" )نكر الديف، كفي المرحمة الجديدة عمى تركيا أف تك

تككف معبران بيف  أف، ليس ليا رسالة سكل جسريةمف التاريخ كانت تركيا في نظر العالـ دكلة 
 أفطرؼ آخر دكف  إلى تركيا دكلة تنقؿ طرفان  أفكالمقصكد مف ذلؾ الدكر ىك  ،الكبرل األطراؼ

بيف الطرفيف. كلذا بدت تركيا لدل الشرقي دكلة غربية، كلدل الغربي دكلة شرقية،  تككف فاعالن 
كأف  ،كمف ثـ كاف مف الضركرم رسـ خريطة جديدة لتركيا تجعميا مرشحة ألداء دكر مركزم

كالحمكؿ في محافؿ الشرؽ كمنتدياتو، رافعة ىكيتيا الشرقية  األفكار إنتاجتككف دكلة قادرة عمى 
كمنتدياتيا مف خالؿ  أكركباداخؿ محافؿ  أكركباكدكلة قادرة عمى مناقشة مستقبؿ دكف امتعاض، 

، أيضان . كىذه الرؤية ليست مكجية لمدبمكماسييف كالسياسييف كحدىـ بؿ لممثقفيف األكركبيةنظرتيا 
تييئة المثقؼ  إعادةدكف  مستحيالن  أمران يجابية في ىذه الرؤية يعد إنتائج  إلىالكصكؿ  فأ إذ

 .ـ(2011، داكد أكغمك) ره في نمكذج جديدكتطكي

أف تركيا تجاكزت ىذا األمر كبدأت مالمح انتقاليا مف دكلة مركزية  داكد أكغمككيرل  
إلى قكة عالمية، نتيجة أداء جميع الجيات المعنية في السياسة الخارجية، كليس فقط نتيجة 

الكبرل  اإلستراتيجيةعماؿ مع لسياسات الدكلة، كأيضان نتيجة انسجاـ المؤسسات كمنظمات األ
 ستراتيجياتيا الصغيرة.ا  لمدكلة ك 

كىنا يجب التأكيد عمى أف تركيا كدكلة مركزية ليا كجكدىا الجيكسياسي في أكثر مف 
كأف التاريخ ال يمكف اليركب  ،الجغرافيا ال يمكف تحريكيا فإقميـ، كىذا يفرض الكعي بحقيقة أ

ية الفعالة في مجمؿ قضايا األقاليـ التي تنتمي إلييا تركيا منو، كمف ثـ البد مف المشاركة الترك
 (.50: ـ2009مع الكعي كالحرص عمى أال تككف ليا عداكات )إدريس، 

الغربي  اإلدراؾ أما ،كما لك كانت شرقية األكسطتركيا في الشرؽ  إلىبات ينظر كقد 
. ييا مختمؼ الحضاراتلككنيا تمثؿ بكتقة ضخمة انصيرت ف أكركبالتركيا فيراىا مختمفة عف 
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، ستككف أكركبا إلىما قامت بنقؿ مكركثاتيا التاريخية كالحضارية  إذاتركيا،  فإيمكف القكؿ ىنا ك 
 إلىتتحدث  أفإف استطاعت  أنياالمدل الطكيؿ. كما  عمىكحققت ليا العالمية  إلييا أضافتقد 

لف تككف  كأنيا، أكركبا إلىتضح مقتضيات كاستحقاقات االنضماـ التركي تسف ،مف داخميا أكركبا
نو حتى يتسنى أبيد  ،عندئذ حقائؽ غائبة عنيا أكركباليا، ستدرؾ  بؿ مكسبان  أكركباعمى  ئان عب

 أف أم ؛تؤمف بيذه الحقائؽ كتعيشيا أف، كبطبيعة الحاؿ، أكالن مطالبة  فإنيالتركيا تحقيؽ ذلؾ، 
في نمط  ف تحدث تحكالن أجمع، ك أكي لممجتمع التر  أسمكبان الدبمكماسي الجديد  األسمكبتجعؿ مف 

 .(616: 2010،داكد أكغمك) كنمكذج المثقؼ التركي
 

في ظل حكم حزب  المبحث الثاني: أىداف وأدوات تنفيذ السياسة الخارجية التركية
 :"العدالة والتنمية"

  :في ظل حكم حزب "العدالة والتنمية" أواًل: أىداف السياسة الخارجية التركية

مف خالؿ سياستيا الخارجية إلى تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ الرئيسة تسعى الدكلة 
(، كيقصد بأىداؼ السياسة 110: ـ2011التي يحددىا صانعك السياسة الخارجية )التمكلي، 

الخارجية لمدكلة األكضاع التي تكد أف تحققيا تمؾ الدكلة في البيئة الخارجية كذلؾ بالتأثير في 
 (.40: ـ2013الدكلية األخرل )الرنتيسي،  النسؽ الدكلي أك في الكحدات

أمران ممتبسان، نظران إلى صعكبة  -أك أم دكلة –كيعد تحديد أىداؼ سياسة تركيا الخارجية 
تعييف مكضكعاتيا كمفرداتيا، كبخاصة أف تمؾ المكضكعات تتغير بصكرة دائمة، كترتبط بالبيئة 

لخارجية المفتكحة عمى فكاعؿ كمكضكعات ال الداخمية كنظـ القيـ كالثقافة السياسية، كبالبيئة ا
 (.67: ـ2012حصر ليا )محفكض، 

كيركز ىذا القسـ عمى أىداؼ السياسة الخارجية التركية الرئيسة، كىذه األىداؼ ىي: 
 )األمف القكمي، كالتكامؿ اإلقميمي، كالمكانة اإلقميمية، كاالقتصاد السياسي لمسياسة الخارجية(.

 األمن القومي: .1

األمف القكمي ىك اليدؼ الرئيس لمسياسات، أيان كانت، كىك تحديد مصادر تحقيؽ  
التيديد التي تكاجو كحدة الدكلة كاحتكائيا، سكاء أكاف ذلؾ في الداخؿ أـ الخارج، كعمى أم 



65 
 

مستكل. كقد كانت معانيو كمفرداتو عسكرية الطابع، ثـ ما لبثت التطكرات الحداثية كالعكلمية أف 
ث المفردات التي يشمميا، أك مف حيث العمؽ كالرؤية النظرية كالمعرفية كسعت نطاقو مف حي

لشمؿ جكانب ثقافية كاجتماعية كقيمية، فضالن عف الجكانب الجغرافية كالبيئية كاالقتصادية  
إلخ...، كيكاد معناه ي غطي جكانب الحياة كميا تقريبان، كىذا تطكر طبيعي، لكنو ال يمبث أف يتخذ 

 (. 68: ـ2012في حالة تركيا كدكؿ أخرل شبيية )محفكض، مختمفان  ىن منح

كاألمف القكمي عبارة عف مجمكعة اإلجراءات التي تتخذىا الدكلة لتحقيؽ مصالحيا 
(، كىك في جكىره 30: ـ2010الداخمية كالخارجية بما يحقؽ أىدافيا كغاياتيا القكمية )حبيب، 

قميـ القكمي، يتحكؿ لصياغة تنظيرية مفيكـ عسكرم ينبع مف خصائص األكضاع الدفاعية لإل
بحيث يصير قكاعد لمسمكؾ الجماعي كالقيادم، بداللة سياسية كبجزاء ال يقتصر عمى التعامؿ 

 (.38: ـ1995الداخمي )ربيع، 

سياسيان كعسكريان. كذلؾ  اإلستراتيجيكلألمف القكمي مكانة مركزية كأساسية في البعد 
دكلة، انطالقان مف تفسير مفيكـ السياسة الخارجية عمى أنيا لككنو محكر السياسة الخارجية ألية 
كحرصيا عمى صكنو.  ،اعتمادان عمى مفيكميا ألمنيا القكمي ،سمكؾ الدكلة في محيطيا الخارجي

مف الدارسيف إلى التأكيد عمى أف العالقات الدكلية كافة تبنى أساسان عمى  اكىذا ما دفع كثيرن 
عمى قدرتيا أك عدـ قدرتيا عمى المحافظة عمى ذلؾ. إضافة ك  ،ضركرات األمف القكمي لمدكؿ

أم عمؿ قكمي عمى مستكل التنمية السياسية أك االقتصادية أك  إستراتيجيةإلى أف تحديد 
االجتماعية يفترض أف يبنى عمى مفيكـ كاضح كنظرية بينة لألمف القكمي )الحضرمي، 

 (.67: ـ2010

عمى  يقتصر كال المعاني، كمتعدد مركب القكمي األمف مفيـك فإف لتركيا، كبالنسبة
 كحتى كاالقتصادية، االجتماعية القضايا ليشمؿ يتسع بؿ الدكلة، بأمف الخاصة القضايا المباشرة
 "2945 "رقـ لتركيا القكمي األمف قانكف حدد كقد .المختمفة كالثقافية كالسمككية القضايا الرمزية

 نكع أم ضد الدكلة كحماية عف األمف القكمي: "بالدفاع مفيـك ـ،1983أيمكؿ/سبتمبر 9 بتاريخ
 المصالح ككؿ كالكحدة، الكطني، كالكياف لمنظاـ الدستكرم، كالداخمية الخارجية مف التيديدات

 ،كالثقافية ،كاالجتماعية ،السياسية عمى األصعدة الدكلية البيئة في التعاقدية كالحقكؽ
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األكراد في تركيا تدخؿ في سياؽ األمف القكمي  كاالقتصادية"، كىذا ما يجعؿ مثالن مشكمة
 (.111: ـ2011)التمكلي، 

خارجي، أك دفاعي،  األولكىنا يمكف أف نميز بيف مستكييف لألمف القكمي في تركيا: 
 ،يتعمؽ بمكاجية التيديدات كالتحديات الخارجية، كغالبان ما يتكلى الجيش االستجابة الرئيسة ليا

كىك الذم يحدد إيقاع كمفردات السياسة العامة لمدكلة في ىذا الشأف، مف مؤسسات السياسة 
الخارجية إلى الداخمية كالمالية ... إلخ، التي يجب عمييا أف تعمؿ في إيقاع منسجـ، غير أف 

العسكرية مف حيث الكزف النسبي  –تركيا قد شيدت تغيرات نسبية في طبيعة العالقات المدنية 
ثير الجيش في السياسة العامة، كبخاصة بعد التعديالت الدستكرية كالقانكنية التي قامت بيا لتأ

ـ، 2010أيمكؿ/سبتمبر  12بعد االستفتاء العاـ الذم أجرم في  "العدالة كالتنمية"حككمة حزب 
 داخمي يتعمؽ بمكاجية متطمبات والثانيكالتعديالت القانكنية كاإلجراءات التنفيذية الالحقة؛ 

كمكاجية التحديات األخرل ذات الطابع االجتماعي كالقانكني كالجنائي،  ،الداخمي االستقرار
كتتكالىا قكات الجندرما "الشرطة" كاألمف العاـ كمؤسسات أخرل، كاألصح القكؿ إف الحككمة ىي 

: ـ2012التي تتكالىا، في حيف تككف الشرطة كالقكات المساندة مف األجيزة المنفذة )محفكض، 
69.) 

ـ أقر مجمس األمف القكمي التركي ما يسمى "كثيقة 2005كفي أكاخر تشريف أكؿ/أكتكبر 
كسبؿ  ،كاألخطار التي تيددىا ،سياسة األمف القكمي" التي تحدد المبادئ األساسية ليذه السياسة

كقد استغرقت دراسة ىذه الكثيقة أكثر مف سنة بيف المؤسسة العسكرية كالحككمة.  ،مكاجيتيا
ت صحيفة "جميكريت" العممانية اليسارية، النص الكامؿ ليذه الكثيقة التي تضمنت ما ىك ككشف

(. كفيما يمي سنتطرؽ إلى ذكر 301: ـ2008الفت كمثير في العديد مف فقراتيا )نكر الديف، 
 بعض المكاد التي ذكرت في الكثيقة:

عية "اإلسالميكف"، كرد أف العناصر الميددة لألمف القكمي ىي: الرج األمن الداخميفي 
كاالنفصالية "األكراد"، كالتيارات اليسارية المتطرفة. كفي إطار كسب القاعدة االجتماعية يجب أال 

 يسمح لمنشاطات التبشيرية االستغاللية بممارسة تأثير في ىذا المجاؿ.

: كتحت عنكاف التيديد الخارجيكيتطرؽ إلى مكضكعات  ،أما القسـ الثاني في الكثيقة
فذكرت أنو رغـ دخكؿ سكريا في عالقات  ،اطؽ الحساسة" تناكلت الكثيقة منطقة اإلسكندركف"المن
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جيدة مع تركيا في اآلكنة األخيرة، لـ تتخؿ بالكامؿ عف سياستيا تجاه اإلسكندركف. كتمفت الكثيقة 
 السكاف. –ىنا إلى النشاط المتكئ عمى معادلة األرض 

 قة إنو ال مفر مف سياسة متعددة األبعاد.كعف سياسة تركيا الخارجية تقكؿ الكثي

كعف االتحاد األكركبي، تقكؿ الكثيقة إف العضكية الكاممة في االتحاد األكركبي ىدؼ 
 أساسي لتركيا.

 ،كتناكلت الكثيقة مسألة المياه فقالت إنو يجب أف تتابع بدقة تحركات المؤسسات الدكلية
ف العمؿ مع دكؿ كتمؾ التابعة لألمـ المتحدة كاالتحاد األكركب ي المتصمة بالمياه العابرة لمحدكد. كا 

المنطقة يجب أف يككف عمى أساس أف نيرم دجمة كالفرات ىما نيراف اثناف لكف بحكض كاحد، 
 كفي ىذا المبدأ يكمف استخداـ التكنكلكجيا كتكزيع المياه بأقصى فائدة.

أما بالنسبة لمشرؽ األكسط، فتقكؿ الكثيقة إنو يجب دعـ اإلصالحات في دكؿ المنطقة، 
ف مف مصمحة تركيا تطكير الديمقراطية كحقكؽ أكعمى تركيا أف تفيد بتجاربيا ىذه الدكؿ، إذ 

 اإلنساف كاقتصاد السكؽ في دكؿ الجكار.

 التكامل الداخمي: .2

مكاجية ما يفترض أنو مصادر تيديد يتعمؽ األمر بسياسات الداخؿ، كالقدرة عمى 
داخمية، سكاء ما ارتبط منيا بالتككيف االجتماعي، أك التككيف الدكلتي، أك العالقة بيف المجتمع 
كالدكلة، أك سياسات اليكية. كىذه مفردات تتطمب "سياسات كبرل"، كىك ما يحدث بالنسبة إلى 

: ـ2012ئج المتحصمة لدييا )محفكض، معظـ الدكؿ، التي تتفاكت في أدائيا، كمف ثـ في النتا
78.) 

الخارجية  كالسياسة القكمي، األمف سياسة أىداؼ مف ىدفان  الداخمي التكامؿ دّ عكما ي  
جغرافية  ناحية مف تركيا كحدة عمى الحفاظ بيدؼ الخارجية تفاعالتيا زيادة خالؿ ذلؾ مف تعزز
لدل  ىاجسان  يشكؿ االجتماعية التككينات في انقسامات أم مف فالتخكؼ ناحية اجتماعية، كمف

باالنفصاؿ  كمطالبيـ األكراد مشكمة كجكد ظؿ في خاصة ،التركية الخارجية صانعي السياسة
 (.113: ـ2011)التمكلي، 
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كيمثؿ الحفاظ عمى التماسؾ االجتماعي، كتحقيؽ التكامؿ الداخمي بيف القكل كالتككينات 
مسياسة العامة في تركيا التي استطاعت أف تكاجو تحديات ان لالسياسية كاالجتماعية ىدفان رئيس

البناء الداخمي كالتكامؿ القكمي مف خالؿ فكرة "الدكلنة"، كىي فكرة مركزية في األيديكلكجيا 
، كمتضمنة في الدستكر، كمف ثـ فيي مقكلة مؤسسة ذات طابع كجكدم في تركيا ""األتاتكركية

دسة تككيف اجتماعي، أك مجتمع بالمعنى الدارج، كيتمحكر الراىنة، أم كجكد الدكلة اليادفة لين
كربما  ،ىدؼ السياسة الخارجية ىنا حكؿ "كحدة الدكلة" تجاه النزاعات االنقسامية "أك السيادية"

السياسات اإلثنية لتككينات أخرل تبدك أقؿ نشاطان، كىكية الدكلة تجاه النزاعات العابرة ليا مثؿ 
"العثمنة" ك"األسممة" ككذلؾ "الطكرانية" ... إلخ. كالكاقع أف بيف ىذه كتمؾ احتماالت، كربما 

ان ما يحدث ذلؾ نزعات، جدية لالنقساـ االجتماعي كالسياسي، كأحيانان العنؼ الداخمي، ككثير 
 (. 79: ـ2012بمكاجية الدكلة، كأحيانان يحدث تحت نظرىا، كربما بتدبير منيا )محفكض، 

 المكانة اإلقميمية "الدولة النموذج": .3
المكقع الجغرافي لتركيا جعؿ أىـ أىداؼ السياسة الخارجية التركية مف كجية نظر 

 يصبح ليا مكانة إقميمية كدكلية مؤثرة.كأف  ،ميندسي ىذه السياسة أف تصبح تركيا دكلة نمكذجان 

حكؿ مكانة تركيا  داكد أكغمككقد ذكرنا سابقان كجية نظر كزير الخارجية التركية أحمد 
لحمؼ شمالي  اإلستراتيجيدكلة طرفية ضمف اإلطار حيث كانت تركيا  ،خالؿ الحرب الباردة

 اإلستراتيجي لمناتكلكّف المفيكـ  ، تعتمد عمى المحيط الجغرافي لمتحالؼ الغربي."الناتك"األطمسي 
الكجكد ك . اإلستراتيجيةتطّكر خالؿ فترة ما بعد الحرب الباردة، ككذلؾ فعمت حسابات تركيا لبيئتيا 

 دكلة طرفية بعد اآلف تركيا عدتلـ  ، حيثالتركي في أفغانستاف إشارة كاضحة عمى ىذا التغيير
 ـ(.2011، داكد أكغمك)

ي كمعيارم لما يجب أف تككنو صكرة كسياسة تركيا الراىنة ىك نظاـ قيم ىناكالنمكذج 
ف كاف ذلؾ ضركريان أك كاجبان بكيفية أك بأخرل. كيبدك أف  ،لدل اآلخريف كليس لدل أىميا، كا 

: ـ2012"النمكذج" رسالة مزدكجة في السياسة الخارجية التركية مكجية إلى اتجاىيف )محفكض، 
91 :) 

إلى المنطقة اإلسالمية في الشرؽ األكسط كآسيا الكسطى كجنكب القكقاز كالبمقاف  أواًل: 
متأخرة بشكؿ عاـ عمى ما تراه تركيا  اكبديؿ لمنماذج السائدة لدييا أك المقترحة محميان ككنيا نظمن 
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د  كتراه الدكؿ المتقدمة، فتككف تركيا نمكذجان ليـ في االتجاه نحك الغرب، ذلؾ أف الدكؿ التي ت   ج 
 في مسار التطكر عمى الطريقة الغربية، ترل في تركيا حالة يمكف دراستيا كاإلفادة مف تجاربيا.

رسالة نحك الغرب الذم يرل ضركرة لمتغيير في المنطقة اإلسالمية، كيتخكؼ مف  ثانيًا: 
لـ في العا اإلستراتيجيةالبدائؿ الراديكالية التي تيدده، أك تطرح تحديات محتممة لمصالحو 

الدكلة المسممة  د ىااإلسالمي، فتككف تركيا دكلة نمكذج لمغرب تجاه الشرؽ، ذلؾ أف الغرب يع
لكجيان عمى ك كتداكالن سمميان لمسمطة، كانفتاحان ثقافيان كتكن ،الكحيدة التي تشيد تجربة ديمقراطية

رؽ أكسط الغرب، كلذلؾ يفترض األتراؾ أف يحافظ الغرب عمى دعـ التجربة التركية مقابؿ ش
كاالتجاىات المتزايدة  ،كاالنغالؽ الثقافي ،كآسيا كسطى يعانياف االضطراب السياسي كاالجتماعي

 لمعنؼ.

 القيـ. لتحمؿ مف أساسٍ  الخارجية عمى سياستيا أف تركيا كضعت داكد أكغمككىنا يذكر 
ب   كضعت كقد مف مسؤكليات، فاعمة عالمية جية أية عمى يترتب ما أف  كىك أعينيا ىدفنا ن ص 
 بالمياـ الحكيمة البمداف الحاجة لقياـ إف حيث الدكلي. تمعلمجا في الحكيمة البمداف مف ت ع د

 تتضح إلنمائيةا تقديـ المساعدة أك النزاعات كتسكية كالكساطة منع الصراعات مثؿ األساسية
 التحكؿأك  ،اليكـ العالـ بيا يمر التي االقتصادية األزمة األزمات، مثؿ أكقات في خاصةن 

 تمعلمجا فيان مسئكالن عضك  أم - حكيمنا كتركيا بصفتيا بمدنا المنطقة. بو تمر الذم السياسي
 في قيمة مساىمة كتقديـ ،مف حكليا التطكرات مسار رسـ عمى قدرتيا تعزيز إلى طمحت -الدكلي
 (.5: ـ2012، داكد أكغمك) اإلقميمية كالدكلية القضايا حؿ

سعت بشكؿ  "العدالة كالتنمية"كالكاضح عمى الساحة السياسية اإلقميمية كالدكلية أف تركيا  
كبير ككاضح إلى لعب دكر إقميمي مميز، لفرض مكانتيا اإلقميمية، كمف ذلؾ تكسطيا في 

، ككذلؾ محاكالتيا لمعب دكر فاعؿ في الصراع "إسرائيؿ"مفاكضات غير مباشرة بيف سكريا ك
بالشراكة مع مصر في العدكاف  "إسرائيؿ"، حيث فرضت نفسيا عمى "اإلسرائيمي" -الفمسطيني 

لتدخؿ تركيا ككسيط بينيا كبيف  ،قبؿ ذلؾ "إسرائيؿ"رغـ رفض  ،ـ2012األخير عمى غزة 
 الفمسطينييف. 
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 االقتصاد السياسي لمسياسة الخارجية "تأمين الموارد واإلمكانات": .4

المداخؿ الميمة في تحميؿ السياسة الخارجية التركية؛ يمثؿ االقتصاد السياسي كاحدان مف 
كيعني البعد االقتصادم لمسياسة الخارجية التركيز عمى دكرىا في حصكؿ الدكلة عمى "الريع" 
المتمثؿ بالمكارد المادية كالمعنكية، أم الريع االقتصادم كالسياسي في المقاـ األكؿ. كىكذا تصبح 

المكاسب االقتصادية كالتفاعالت التجارية، كالحصكؿ عمى السياسة الخارجية كسيمة لتعظيـ 
 (.93: ـ2012ككسيمة لتأميف المدخالت السياسية كاألمنية لمدكلة )محفكض،  ،الريع

اىتمامان مركزيان بالكضع االقتصادم عمى مدار الخمس  "العدالة كالتنمية"كقد اىتـ حزب 
ـ، فثمة إحساس بالتغير الذم 2002بر سنكات األكلى منذ تكليو الحكـ في تشريف ثاني/ نكفم

يشيده العالـ، باالتجاه صكب الكاقعية العممية، كاالقتصاد ىك قمب ىذه الكاقعية، كلعؿ االىتماـ 
باالقتصاد كاف منطقيان؛ ألف تركيا قد مرت بأزمة اقتصادية ىائمة بدأت في تشريف ثاني/ نكفمبر 

اف أبرز مالمحيا انخفاض الناتج القكمي ـ، كك2001ـ، ككصمت ذركتيا في شباط/فبراير 2000
ـ، كىك ما كاف أسكأ أداء لالقتصاد التركي منذ عاـ 2001% خالؿ عاـ 9.4اإلجمالي بنسبة 

 (.79: ـ2007ـ )غزالي، 1945

صالح اقتصادم  "العدالة كالتنمية"لذلؾ شرعت حككمة حزب  في تنفيذ سياسات انفتاح كا 
دارم كمالي، بؿ تغيير العديد مف األ طر اإلرشادية كالمبادئ التكجييية لمعممية االقتصادية كدكر كا 

الدكلة في االقتصاد، كقد انعكس ذلؾ عمى الحياة االقتصادية زيادة في اإلنتاج كالصادرات، 
كتحسنان كبيران نسبيان في مؤشرات االقتصاد التركي، كما حصمت تركيا عمى دعـ احتياطي خارجي 

ج اإلصالح، كقد حققت بذلؾ نمكان اقتصاديان مستمران )محفكض، مميار دكالر لدعـ برنام 25بمغ 
 (.95: ـ2012

كيشير رجب طيب أردكغاف رئيس الكزراء التركي إلى أف "االقتصاد أصبح اآلف ىك 
المكجو لمسياسة، بعد أف كانت العالقات االقتصادية تخضع لالعتبارات السياسية" )معكض، 

رجية التركية بفؾ االرتباط النسبي بيف السياسة (. كقد تميزت السياسة الخا12: ـ2009
كاالقتصاد لجية أف التكتر في العالقات السياسية لـ يكف ينعكس عمى العالقات االقتصادية، كىك 
ما لكحظ في العالقات بيف تركيا كسكريا خالؿ عقكد النزاع الطكيمة بينيما. كينسحب ذلؾ عمى 

يراف )محفك   (.103: ـ2012ض، عالقة تركيا بكؿ مف العراؽ كا 
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 تعامميا الكظيفي" في أقرب إلى تبني "االقتراب "العدالة كالتنمية"كذلؾ فإف حككمة حزب 
  مع العالقات االقتصادية لتطكير األكلكية تعطي حيث كاألمنية، السياسة الخارجية قضايا مع
، كاألمنية السياسيةالثنائية  العالقات لتطكير مقدمة يشكؿ متيف أساس لخمؽ األخرل، ألطراؼا

فساح طالؽ كتعزيز قدرات تركيا بؿ الدبمكماسية، باألساليب النزاعات لمعالجة المجاؿ كا   قدراتيا كا 
 حككمة حرص المبدأ في ىذا تطبيقات ظيرت كقد اإلقميمية، مكانتيا يدعـ بما المعطمة الكامنة
كغيرىا  الجكار مع دكؿ لتركيا كالتجارية االقتصادية العالقات تطكير عمى "العدالة كالتنمية" حزب

 (.115: ـ2011)التمكلي، 
تقـك السياسة الخارجية التركية، إذف، بتحقيؽ أىداؼ ذات طابع اقتصادم، كتتمثؿ بالقياـ 
بالتفاعالت السياسية التي تضمف لمدكلة التركية الحصكؿ عمى "الريكع" االقتصادية المتمثمة 

كالمستكردات  ،كالتسييالت ،كاليبات االقتصادية ،كالمساعدات ،ةكاالستثمارات الخارجي ،بالقرض
بشركط خاصة ... إلخ. كتنتيج السياسة الخارجية التركية مناىج شتى بغرض الحصكؿ عمى 

 : (102ـ ،ص2012)محفكض، عمى النحو التاليتمؾ المكاسب 

  المعايير االقتصادية تأكيد الركابط مع االتحاد األكركبي، كالسعي الحثيث إلى التكافؽ مع
 األكركبية لما لذلؾ مف تأثيرات جدية في االقتصاد التركي.

  التحالؼ مع الكاليات المتحدة، كيتأّتى عنو تسييالت متعددة كمساعدات مختمفة، كمنيا
 المساعدات العسكرية كالتكنكلكجية.

  سيؽ األمني مع ، كالتن"إسرائيؿ"التحالفات اإلقميمية ذات الطابع األمني مثؿ التحالؼ مع
 سكريا خالؿ العقد األكؿ في القرف الحادم كالعشريف.

 كالفمسطينييف  التفاعالت اإلقميمية المتعددة مثؿ العالقات مع كؿ مف سكريا كالعراؽ
يراف كدكؿ الخميج العربي... إلخ، بيدؼ تعظيـ فرص التبادؿ التجارمكاإلسرائيمييف   ،كا 

 كالمعامالت التفضيمية... إلخ. ،القتصاديةكالتسييالت ا ،كاالستثمارات المشتركة

 

 :في ظل حكم حزب "العدالة والتنمية" ثانيًا: أدوات تنفيذ السياسة الخارجية التركية

كتعبئة مجمكعة  ،يتطمب تحقيؽ أىداؼ السياسة الخارجية استعماؿ مجمكعة مف األدكات
أىمية أدكات السياسة الخارجية مف  مف المكارد كالميارات المناسبة لتحقيؽ تمؾ األىداؼ. كتكمف

 (.91: ـ1998ككنيا عامالن مؤثران كمحددان لمسار كمعالـ السياسة الخارجية نفسيا )سميـ، 
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فيناؾ مف يقسميا إلى ست  ،كقد تعددت التقسيمات ألدكات تنفيذ السياسة الخارجية
كالحرب النفسية، كالتفتيت  قنكات، كىي األداة الدبمكماسية، كالعامؿ االقتصادم، كاإلكراه النفسي،

الداخمي، كالحرب. فيما تكمـ آخركف عف أدكات أخرل حيث قسميا "ىيرماف" إلى أدكات محددة 
كىي: األدكات الدبمكماسية، كاالقتصادية، كالعسكرية، كالسياسية الداخمية، كالرمزية )الرنتيسي، 

 (44: ـ2013
 التحكؿ "عممية بػ داكد أكغمكمد تركيا نفسيا فيما سماه كزير خارجيتيا أح ضعتفيما 

 كيتطمب ،مف التكقعات ران كثي مـزتيس كىذا حكيمنا، بمدنا تصبح تسعى ألف ، حيث"التاريخي العظيـ
 لذلؾ عمى تركيا االعتماد عمى قدرتيا،. لتركيا التقميدية الخارجية السياسة إلييا تفتقر جديدة أدكات
ذا الخارجية. سياستيا أىداؼ لتحقيؽالالزمة  المكارد لحشد كدكلة، كأمة ان أفراد إلى  افتقرت كا 
كتحسينيا  ىذه األدكات تطكير ليذه األىداؼ، فالبد مف الجديدة المتطمبات لتمبية محددة تأدكا

 (.5: ـ2012، داكد أكغمك) لمكصكؿ إلى أىداؼ السياسة الخارجية بكؿ ثقة
كككف الباحث يدرس  ،لذلؾ بعيدان عف التقسيمات النظرية ألدكات السياسة الخارجية

فإنو سيدرس ىذه األدكات  -"العدالة كالتنمية"في ظؿ حكـ حزب  –السياسة الخارجية التركية 
 القرار في تركيا. كالسياسة الخارجية التركية كصانع كالجديدة التي يطرحيا ميندس

 :لمسياسة الخارجية التوجو المتكامل .1
قضايا السياسة الخارجية في  كضع سياسة تقكـ عمى دمج حاجة إلىب تعتقد تركيا أنيا 

ظيرىا لبعض المناطؽ أك تفادييا مثمما  رإطاٍر كاحد لصياغة السياسات. كال يمكف لتركيا أف تدي
باع سياسة ات متعددة، كمف ثـ ليا القدرة عمى فعمت في الماضي، فيي تممؾ ىكيات إقميمية

نفس اإلطار، مف مسار السالـ في الشرؽ األكسط إلى  في خارجية متكاممة إلدراج قضايا متعددة
دكف أف تتجاىؿ  االنشغاالت  السياسة   الممحةاألكلكية لمقضايا  االستقرار في القكقاز، مع منح

 .(20: ـ2012)الحمد كآخركف،  الخارجية األخرل
فإف الخالؼ بشأف االتحاد األكركبي كقبرص كاف عمى األجندة في  ،المثاؿ عمى سبيؿ

، كركزت السياسة الخارجية عمى العراؽ في النصؼ الثاني منو، ـ2004العاـ  لنصؼ األكؿ مفا
. كمثمما يقكؿ داكد أكغمك، مف ـ2008مأساة غزة عمى رأس األجندة في أكاخر  بينما جاءت

 اإلبقاء عمى أكلكية ما بصكرة مصطنعة في منطقة بعينيا، كبدؿ ذلؾ ينبغي أف يبقى الخطأ
بما يكفي لمرد  التي ال تزاؿ سمسة كمرنة اإلستراتيجيكي متجذرا في مبادئ العمؽ النخراط التر ا
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النقاش أيضا يعارض  بصكرة مالئمة عمى التغييرات التي تحدث في أم كقت. كفي سياؽ ىذا
السياسة الخارجية. كعمى سبيؿ المثاؿ  داكد أكغمك فكرة أف تككف تركيا مذنبة بتغيير المحاكر في

ا عمى قبرص إذا ما نظر إلى نشاطيا في منصبن  ر المرء أف اىتماـ تركيا كافيمكف أف ي عتب
الحرب إلى نشاطاتيا الدبمكماسية الكثيفة خالؿ  ، أك عمى الشرؽ األكسط إذا ما ن ظرـ2004

 ـ(.2012عمى غزة )أراس، 
السياسة الخارجية كقضاياىا في  تسعى تركيا كراء سياسة متكاممة تجمع كؿ مجاالتكما 

أف تركيا تحكلت مف محكر الغرب إلى  صكرة كاحدة لصياغة السياسة. كيرفض  داكد أكغمك فكرة
كعضك نشط في  ،في مجمس األمف غير دائـ مؤكدا أنيا تحتؿ مقعدان  ،محكٍر شرؽ أكسطي

العضكية في االتحاد األكركبي. كتعد  التزاميا بمسارتحتفظ بكامؿ كما أنيا ، مجمكعة العشريف
، معالـ إلى جانب العالقات الكطيدة مع الشرؽ مات المستمرة باالنخراط مع الغرب،ىذه االلتزا

ة لدل تركيا )الحمد كآخركف، المتكامم لسياسة الخارجيةا تشكؿ السمات المميزة لتكجو مقاربة
 (.21: ـ2012

أف تركيا كفي ظؿ مركر المنطقة بعمميات تحكؿ ديمقراطي، ستكاصؿ  داكد أكغمككيذكر 
كالدفاع عف مصالحيا الكطنية تطبيقان  ،حفاظ عمى التكازف بيف تعزيز القيـ الديمقراطيةسعييا لم

 (.6: ـ2012، داكد أكغمكلسياسة خارجية متكاممة )
 :)األداة الدبموماسية( . اعتماد السياسة الخارجية عمى دبموماسية متوازنة2

لالنخراط  سابقان  المتدنيالمستكل  اإلستراتيجيفي كتابو العمؽ  داكد أكغمكينتقد 
الدبمكماسي التركي في منظمة المؤتمر اإلسالمي، كيعزك ذلؾ إلى الفرصة التي ضيعتيا تركيا 

ـ. كمف ىنا كجيت تركيا 2000في إبراز مرشح تركي في مكقع األميف العاـ لممنظمة عاـ 
. ـ2004في عاـ مف االشتراؾ في انتخاب أميف عاـ المنظمة سياستيا الخارجية إلى مستكل عاؿٍ 

ككانت النتيجة انتخاب أكمؿ الديف إحساف أكغمك لشغؿ ىذا المنصب مف خالؿ التصكيت 
 ـ(.2012)أراس،  الديمقراطي ألكؿ مرة في تاريخ المنظمة

كما شيدت عكاصـ المناطؽ المجاكرة لتركيا زيارة أكبر عدد مف السياسييف األتراؾ في 
المشاكؿ" مع  انعداـدبمكماسية المبادرة ىذه إلى بمكغ حالة "ال كقد ىدفت ،السنكات القميمة األخيرة
في أكؿ مؤتمر صحفي لو  - داكد أكغمكإلى المرحمة التالية التي سماىا  جيراف تركيا، ثـ انطمقت

رئيسةن لممنظمات  "الحد األقصى لمتعاكف"، حيث تحتضف تركيا اليـك قممان  -ككزير لمخارجية
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 إلى المجتمع الكاريبي، كما تستضيؼ أيضان  كالبمداف األقؿ نمكان منتدل المياه  الدكلية مف
المحادثات المباشرة بيف أطراؼ النزاعات في الشرؽ األكسط إلى سيكؿ أكراسيا. كمف األمثمة 

أفغانستاف  كسكريا كالمحادثات المباشرة  بيف ،عمى ذلؾ المحادثات غير المباشرة بيف "إسرائيؿ"
 (.22: ـ2012)الحمد كآخركف، كباكستاف 

 إعادة عممية بالفعؿ عمى مستكل الدبمكماسية الرسمية أف تركيا نفذت داكد أكغمككيذكر 
 برامج خالؿ مف نكعية مكظفييا حسنت ككذلؾ الخارجية، كزارة في لمييكؿ التنظيمي كبرل ىيكمة
 ك 2011الخارج. ففي عامي في الدبمكماسي تمثيميا الكقت نفسو كسعت كفي ،جديدة تعميمية
إفريقيا،  في كعشريف اثنتيف شممت العالـ مف أنحاء مختمفة في سفارة جديدة30 افتتحت  ـ2012
ت مجاال في فعالة مشاركة لتركيا كما كانت، آسيا شرؽ في كثالنثا الالتينية، أمريكا في كخمسنا
   .(6: ـ2012، داكد أكغمك) كالكساطة السالـ مثؿ صنع ،جديدة

إن  فيناؾ نشاط كبير لتركيا في ىذا المجاؿ، حيث ،العامة أما عمى مستكل الدبمكماسية
طورت مشاريع  –والتي تتم تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء  –تنسيق السياسة الدبموماسية 

ولممساعدة في فيم  ،متعددة األطراف في الداخل والخارج إلقامة حوار مع مختمف الجماعات
أفضل لمسياسة التركية، ومن خالل ىذه البرامج، فإن تركيا تيدف لزيادة وضوح دورىا أمام 

كقد شارؾ  ،م(2013الرأي العام العالمي، وتكون سندًا رئيسًا لمقوى الناعمة التركية )فيدان، 
مسطيني، كقد الف - الباحث في برنامج تشرؼ عميو ىذه اإلدارة عنكانو جسر الشباب التركي

دؼ البرنامج مجمكعة مف الشباب الفمسطيني مف جميع المناطؽ الفمسطينية )غزة، كالضفة استي
 اكمخيمات المجكء الفمسطينية في العالـ(، حيث كاف ىذا البرنامج جزءن  ،48الغربية، كأراضي الػ

 التركي". -مف مجمكعة برامج لعدة دكؿ عربية عنكانو "جسر الشباب العربي 
 

 "الحضور عمى األرض": الميدان في الدائم لتواجدا. 3
تعتقد تركيا أنيا البد أف تظؿ مكجكدة كحاضرة دائمان عمى الساحة اإلقميمية كالدكلية، 

في الميداف سكاء كاف  بد لتركيا أف تككف: الكفمثمما يقكؿ داكد أكغم ،السيما في أكقات األزماتك 
كبمنظكرىا كرؤيتيا التركية )الحمد أك القكقاز،  ذلؾ في االتحاد األكركبي أك الشرؽ األكسط 

 (.22: ـ2012كآخركف، 



75 
 

كما أشار الرئيس التركي عبد اهلل غكؿ إلى أف تركيا ال يمكف أف تبقى محصكرة داخؿ 
األناضكؿ، ففي ظؿ التحكالت اإلقميمية كالدكلية الخطيرة، يصبح مف الخطأ أف تبقى أنقرة متفرجة 

زء يتأثر بما يجرم في محيطيا كتؤثر بو، كلعؿ غزك العراؽ كاف عمى ما يجرم حكليا، كىي ج
نمكذجان لذلؾ. كما أطمؽ أردكغاف شعار أف تركيا ال يمكف أف تجمس في المدرجات كتتفرج عمى 

 (. 139: ـ2010بؿ يجب أف تككف العبان عمى أرض الممعب )نكر الديف،  ،المعبة
ات كأزم ،الجكرجية  -الركسية األزمة كاف آخرىا، كقد نفذت ىذه اآللية في عدة حاالت

جكرجيا  رجب طيب أردكغاف زار رئيس الكزراء ـ، حيث2012كخصكصان عاـ  غزة قطاع
 ،في المنطقة كفي أكركبا، كعرضت تركيا أرضية لالستقرار كأذربيجاف كركسيا قبؿ أم زعيـ آخر

رئيس الكزراء التركي  اربيف الناتك كركسيا في البحر األسكد. كما ز  كأدارت بحذر أزمة محتممة
 ـ2008عاـ  غزةقطاع ىجكـ "إسرائيؿ" عمى  أردكغاف أربعة بمداف عربية في أعقاب رجب طيب

مكككية بيف دمشؽ  دبمكماسية ،كزير الخارجية ،مباشرة، كقاد فريؽ تركي برئاسة داكد أكغمك
التعاكف مع مصر ـ(، إضافة إلى الجيكد الكبيرة لتركيا ب2012)أراس،  كالقاىرة خالؿ األزمة

شخصيان غزة أثناء العدكاف  داكد أكغمكـ، حيث زار 2012كقطر في العدكاف األخير عمييا عاـ 
 مع كفد جامعة الدكؿ العربية.

 . سياسة متساوية األبعاد ومحتوية لمجميع:4
 ينبغي ، حيث ترل تركيا أنواألطراؼ جميع عمى مسافة متساكية مف بمعنى الكقكؼ

اكؿ كصياغة في ائتالؼ كاسع لحؿ المش ذكم العالقةالفاعميف  الالعبيفجميع ضـ  عمييا
كيحافظ صانعك السياسة األتراؾ عمى ، كبيذا تكاصؿ تركيا دبمكماسيتيا بعناية كاعتداؿ المبادرات،

 ،إقميمية تحالفات أك تكتالت في أميتجنبكف االشتراؾ ك مسافة متساكية مف جميع الالعبيف، 
كىذه السياسة متساكية األبعاد المحتكية لمجميع تطمئف الالعبيف يا الشاممة ، كت ستجيب سياسة  ترك

 ـ(.2012كتؤكد ليـ عمى طبيعة الدكر البناء لمسياسة التركية )أراس،  ،اإلقميمييف
 . األداء الشامل في السياسة الخارجية:5

، حيث سعت تركيا إلى تكظيؼ المنظمات غير الحككمية المحمية كاإلقميمية كالدكلية
كالمنظمات المدنية  ،كالييئات االقتصادية ،عممت عمى إشراؾ المنظمات المحمية غير الحككمية

في الرؤية الجديدة لمسياسة الخارجية، كسعت لحفز دعميـ لمخط النشط الجديد في السياسة 
دكر ىذه الخارجية. كقد أدل التأثير اإليجابي الذم تتمتع بو السياسة الخارجية الجديدة إلى اتساع 
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المؤسسات كالمنظمات في صناعة السياسة الخارجية، كأصبح ىذا الدكر الجديد ليذه المؤسسات 
فكرة األداء الشامؿ كالكمي لمسياسة الخارجية التركية، بالمقارنة مع الماضي الذم كاف  جزءان مف

آخركف، سمح فيو ليذه المنظمات بالمشاركة في عممية صنع السياسة الخارجية )الحمد ك ال ي  
 (.23: ـ2012

في تعزيز االستقرار كالتعاكف في  كما أدركت تركيا أىمية دكر المنظمات اإلقميمية
محيطيا اإلقميمي. كرغـ ككنيا في األساس عضكان في المؤسسات الغربية إال أف تركيزىا كاف 
منصبان عمى تفعيؿ منظمة المؤتمر اإلسالمي، نظران ألىمية األكضاع في المنطقة اإلسالمية، 

 التعاكفإيالء تركيا أىمية لمنظمة  السيما بعد غزك العراؽ كأفغانستاف. كتجمى كما ذكرنا سابقان ك 
اإلسالمي في سعييا النتخاب تركي ألمانتيا العامة. كذلؾ شاركت تركيا في مجمكعة مف 

 (:141: ـ2010المنظمات الدكلية كاإلقميمية عمى النحك التالي )نكر الديف، 
حصمت تركيا عمى مقعد غير دائـ في مجمس األمف التابع لألمـ المتحدة، كعضكية  -

الدكؿ اقب في كؿ مف االتحاد اإلفريقي كالجامعة العربية كاتحاد الدكؿ الكاريبية كمنظمة مر 
 .ـ(2012)أراس،  األمريكية

كما أنيا مف مؤسسي ممتقى تحالؼ الحضارات بالشراكة مع إسبانيا، كلـ تتخمؼ تركيا  -
سي نيككال عف المشاركة في "االتحاد العاـ مف أجؿ المتكسط" الذم دعا إليو الرئيس الفرن

 ـ.2009تمكز/يكليك  14سارككزم في 
المشاركة في قكات حفظ السالـ، حيث لـ تتردد تركيا في أف يككف ليا حضكر فاعؿ في  -

بعض مناطؽ التكتر، حيث شاركت في قكات اليكنيفيؿ في جنكب لبناف بعد عدكاف تمكز/يكليك 
استعدادىا لممشاركة  عف تكتستعد لممشاركة في قكات سالـ إلى الصكماؿ. كما أعمن ـ،2006

 بؿ ربما قيادة أية قكة مراقبيف يتفؽ عمييا في غزة مف أجؿ كقؼ دائـ إلطالؽ النار.
 
 . االنفتاح االقتصادي "األداة االقتصادية":6

تشمؿ األدكات االقتصادية األنشطة التي تستعمؿ لمتأثير في إدارة كتكزيع الثركة 
كحدات دكلية أخرل. كتشمؿ تمؾ األنشطة إنتاج كتكزيع كاستيالؾ  االقتصادية لمدكلة أك ألم

البضائع كالخدمات. كمف أمثمة تمؾ األنشطة إعطاء كطمب المساعدات االقتصادية، كالتفاكض 
حكؿ تنظيـ المعامالت التجارية كالتعريفات الجمركية، كأدكات الحماية التجارية، كالعقكبات 
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عطاء  أفضميات تجارية، كأدكات تحديد سعر صرؼ العممة الكطنية كالمقاطعات االقتصادية، كا 
 (.92: ـ1998)سميـ، 

لعبت العوامل االقتصادية دورًا كبيرًا في تشغيل السياسة الخارجية التركية، ونظراً وقد 
ألن تركيا وضعت لنفسيا ىدفا أن تكون من أكبر عشر اقتصاديات في العالم بحمول عام 

)فيدان،  لعالقة بين االقتصاد والسياسة في العالقات الدوليةم، فإنيا تدرك جيدًا ا2023
 .م(2013

كقد برز الدكر التركي صاعدان بقكة عمى الصعيد االقتصادم، كعمى الرغـ مف أف 
% تقريبان مف حجـ 52المحكر األساسي لالقتصاد التركي بقي ىك االتحاد األكركبي، حيث بمغ 

ارم األكؿ عمى صعيد الدكؿ، فإف حجـ التجارة بيف تركيا تجارتيا الخارجية، كركسيا شريكيا التج
أكثر مف ثالث مرات. كبرز في  "العدالة كالتنمية"كالدكؿ العربية تنامى بشكؿ قكم في عيد حزب 

 ،كالطاقة ،كالمكاصالت ،ذلؾ حجـ االستثمارات العربية في تركيا عمى صعيد االتصاالت
ككذلؾ مع  ،فاقية تعاكف ثنائي مع معظـ الدكؿ العربيةكقطاع البناء. ككقعت تركيا ات ،كالعقارات

منظمات إقميمية عربية مثؿ مذكرة التعاكف التي كقعتيا مع مجمس التعاكف الخميجي في العاـ 
ـ. كقد شيد الميزاف التجارم التركي انفجاران كبيران في حجـ الصادرات كالكاردات مع العالـ 2008

بعدما مرت تركيا بأسكأ أزمة اقتصادية في العاـ  ،كالرمميار د 300ـ تجاكز 2008في نياية 
 (.142: ـ2010ـ )نكر الديف، 2001

تجاكزت المساعدة  حيث ،الدكلية اإلنمائية المساعداتكما أف لتركيا مشاركة فعالة في 
ـ، كبدأت تبرز في األمـ المتحدة 2008عاـ  كالر أمريكيدمميكف  700التي تقدميا تركيا لمتنمية 

كآثار المشاركة في المساعدات  .(6: ـ2012، داكد أكغمك) أنيا كاحدة مف الدكؿ المانحةعمى 
فالمشاريع التنمكية التركية في الضفة  ،اإلنمائية كاضحة جمية عمى مستكل القضية الفمسطينية

 ،الغربية كقطاع غزة كثيرة، كفي مقابمة لمباحث مع السفير الفمسطيني في أنقرة السيد نبيؿ معركؼ
أكد السفير التعاكف الكبير كالمستمر لمجميكرية التركية في ىذا المجاؿ لمقضية الفمسطينية عمى 

 22جميع األصعدة. كقد حضر الباحث مع مجمكعة مف الناشطيف الفمسطينييف محاضرة بتاريخ 
الككالة التركية لمتعاكف  -ـ لمسيد ثريا بكالط نائب رئيس مؤسسة تيكا 2013آذار/مارس 

في أنقرة، أثناء زيارة شبابية لتركيا، استعرض بكالط خالليا آليات دعـ الحككمة  -ؽكالتنسي
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التركية لمقضية الفمسطينية في ىذا المجاؿ، كما استعرض مجمكعة مف المشاريع التنمكية التي 
كالتي مف بينيا المستشفى التركي  ،نفذتيا كتنفذىا الحككمة التركية في أراضي السمطة الفمسطينية

 تعاكف مع الجامعة اإلسالمية بغزة.بال
 في "العدالة كالتنمية" حزب حكـ فترة خالؿ التركية الخارجية السياسة تحميؿ يمكف ،وأخيراً 

)يشيمطاش  األخير العقد في كدكلية إقميمية ثالثة تحديات عمى بناء فترات مختمفة، ثالث
 (:3: ـ2013كتيمجي، 
 الجديدة نمكذج السياسية النخب تبنت ،كالتنمية""العدالة  حزب حكـ ذمن األولى الفترة 

 في خاصة اإلقميمية، الدكؿ مع كالتعاكف لمتكامؿ القصكل تعطي األكلكية جديدة خارجية سياسة
 بالمصالح المدفكع التفاىـ مف اإلقميمية السياسة ستحكِّؿ التي االقتصاد كالدبمكماسية مجاالت

"تصفير المشاكؿ"  سياسة كانت قيـ مشتركة. لقد ذات مركنة أكثر عالقة إلى األمنية المشتركة
 صياغة فأعادت التركية، الخارجية منيج السياسة في األساس حجر بمثابة الفترة ىذه في

لمنخب  السياسي التقميدم عف الخطاب تدريجينا كتراجعت األكسط، الشرؽ في اإلقميمية أنشطتيا
 ألكلكيات ـ تحديان مباشران 2003في  العراؽ حرب مّثمت ذلؾ، كمع ."األتاتكركية" البيركقراطية

 أعمدة فقكضت الصفرية، المشاكؿ سياسة مبدأ ظؿ في تشّكمت التي اإلقميمية السياسة الخارجية
 المستكيات متعددة الدبمكماسية استخداـ خالؿ مفك  ،النظاـ اإلقميمي بشأف السياسي خطابيا
 لمعراؽ، اإلقميمي التكامؿ تركيا باستمرار ساندت كالدكلي، اإلقميمي المستكل عمى كاألبعاد
 االبتعاد عف خالؿ كمف و.أزمت الحتكاء جماعية دبمكماسية كآلية مشترؾ تفاىـ بناء كحاكلت
  .العناية مف بالغ بقدر المنطقة دكؿ مع عالقاتيا تركيا كّسعت المتحدة، الكاليات بقيادة التدخؿ

 كدكرىا االقتصادية تركيا قكة تزايد كمع ،كالتنمية""العدالة  حزب حقبة مف الثانية الفترة
كتزايدت  األكسط. الشرؽ مع عالقاتيا تعميؽ في بدأت أنقرة المنطقة، في سالـ ككسيط

 الخارجية السياسة أنشطة بفضؿ تنكيع تدريجينا الفترة ىذه في لتركيا " اإلستراتيجية االستقاللية"
 االنخراط الجديدة" التي سياسة"لػ  انتقادنا الغربيكف الحمفاء كّجو ذلؾ كمع ،المناطؽ مختمؼ مع

 اعتبرتو تغييران  ما تجاه المحمية المعارضة كجيتو الذم المستمر االنتقاد عف فضالن  تركيا، اتبعتيا
 تركيا انتقاد كأدل .الغرب مع المنتظـ الطكيؿ التحالؼ عف كانصرافنا الجيكستراتيجي" المحكر "في

 الكثيقة كعالقتيا اإليرانية، النككية المسألة في المختمؼ اإلستراتيجي كمكقفيا "إسرائيؿ"،ػل الرسمي
 تعمؿ تركيا كانت إذا كما ،"اإلستراتيجي المحكر تغيير"سياسة  انتقاد حدة زيادة إلى حماس، مع
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 الغربي. تكجييا عمى األكسط لمشرؽ أكلكية تمنح أنيا أـ الشرؽ األكسط، في لمغرب كشريؾ
 سياستيا بكصمة أنقرة لتغيير داخمية كخارجية أطراؼ جانب مف الحادة االنتقادات مف كبالرغـ

 سياستيا رئيس ألنشطة كمحدد الصفرية المشاكؿ سياسة عمى بنجاح حافظت أنيا إال الخارجية،
 .الخارجية
الخارجية  السياسة مف كؿ في تغير حدث ،"العدالة كالتنمية" حزب حقبة مف الثالثة لفترةا
 لتكثيؼ تخطط تركيا كانت فمبدئينا، اإلقميمية. السياسة أنقرة في تمعبو الذم كالدكر التركية

 أنشطة في جمينا ذلؾ ككاف التكامؿ اإلقميمي"."نمكذج  تحقيؽ كتحاكؿ العربية، الدكؿ مع عالقاتيا
 مف مع عدد الدخكؿ تأشيرات إلغاء مثؿ المنطقة، في التكامؿ مف المزيد إلى تيدؼ التي أنقرة
 الرئيسة، اإلقميمية الدكؿ مع المستكل" رفيعة ستراتيجيإ تعاكف مجالس"كتأسيس  العربية، الدكؿ

 إحداث إلى األنشطة ىذه خالؿ مف تيدؼ تركيا ككانت المنطقة. في التعاكف الثقافي كتكثيؼ
 "األمر الكاقع" في اإلقميـ. سياسة في تغيير

 التركية؛ الخارجية السياسة ستراتيجيةإل حقيقينا تحدينا ـ2011 في العربي الربيع شّكؿ كقد
 ىك ىذا ككاف ألنقرة. بالنسبة متكقعة غير كلكنيا مرغكبة، في العالـ العربي الثكرات كانت فقد

 االنتفاضات ليذه االستجابة كيفية حاسمة بشأف تكف لـ البداية في أردكغاف حككمة أف في السبب
 شيء كاحد ىناؾ كاف ذلؾ، كمع العالـ. دكؿ معظـ حككمات مثؿ ذلؾ في مثميا الشعبية،
 اختمفت ذلؾ، كمع الدكؿ. ىذه في المشركعة الشعبية المطالب صؼ في الكقكؼ كىك أال كاضح،
 فعالن  أردكغاف استجاب كيؼ يكضح ىذا ككاف ألخرل. حالة مف ىذه المساندة إظيار طريقة

 إلى انحاز حيث العربية؛ الصحكة نتيجة في المنطقة الخارجية سياستو كاجيت التي لمتحديات
 طكيمة. عقكد عبر المدعكمة الديكتاتكريات ضد تثكر كانت التي الشعكب

 

  
 خاتمة: 
قاـ الباحث مف خالؿ ىذا الفصؿ بتقديـ شرح لمبادئ كنظريات السياسة الخارجية التركية   

الجديدة كالتي اتبعيا حزب "العدالة كالتنمية" أثناء ممارستو لمحكـ في تركيا، كذلؾ بيف الباحث في 
 المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ أىداؼ السياسة الخارجية التركية، كأدكات تنفيذ ىذه السياسة
الخارجية في ظؿ حكـ حزب "العدالة كالتنمية"، كىذا الفصؿ مف كجية نظر الباحث لو أىمية 
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كبيرة جدان فقد تناكؿ المرتكزات كاألىداؼ الخاصة بالسياسة الخارجية التركية بشكؿ عاـ بعد 
كصكؿ حزب "العدالة كالتنمية" إلى الحكـ، حيث تغيرت بشكؿ كبير جدان ككاضح عف السياسة 

ية التي كانت تتبعيا الحككمات السابقة لحككمة حزب "العدالة كالتنمية"، فقد أصبح ىناؾ الخارج
رؤية جديدة طرحيا داككد أكغمك كقاـ بتنفيذىا ىك شخصيان بشكؿ مباشر، كلـ تتطرؽ الدراسات 
العممية لذكرىا كالتفصيؿ فييا قبؿ ذلؾ في حدكد عمـ الباحث، كىذا الفصؿ يعتبر تمييد ميـ جدان 

مفصكؿ التالية، خاصة الفصؿ التالي ليذا الفصؿ كالذم سيتحدث فيو الباحث عف محددات ل
 كمنطمقات السياسة الخارجية التركية تجاه القضية الفمسطينية بشكؿ خاص.
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التركية تجاه القضية السياسة الخارجية  ومنطمقات محددات: الفصل الرابع
 ظل حكم حزب "العدالة والتنمية" الفمسطينية في

 

 وفيو مبحثان:
 

في ظؿ حكـ حزب  لسياسة الخارجية التركية تجاه القضية الفمسطينيةامحددات  المبحث األول:
 "العدالة كالتنمية".

 

في ظؿ حكـ حزب  لسياسة الخارجية التركية تجاه القضية الفمسطينيةا منطمقات المبحث الثاني:
 "العدالة كالتنمية".
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 الرابعالفصل 

محددات ومنطمقات السياسة الخارجية التركية تجاه القضية الفمسطينية في ظل 
 "العدالة والتنمية"حكم حزب 

 تقديم:  

في السياسة التركية تجاه الشرؽ األكسط، كعمى  مركزيان  تحتؿ القضية الفمسطينية مكانان 
ليا في المنطقة، إال أنو ال  جديدان  سياسيان  يمثؿ خطان  الرغـ مف أف المكقؼ الذم تبنتو تركيا مؤخران 

 بالنظر إلى الحساسية الخاصة التي كاف يمتاز بيا المكقؼ التركي تجاه القضية يعد جديدان 
ت تركيا بمكاقؼ قاسية إزاء شركع "إسرائيؿ" ببناء كحدات سكنية . فعمى سبيؿ المثاؿ ردّ الفمسطينية

، كمف ـ1969لنار في المسجد األقصى عاـ ، كمف إطالؽ اـ1967شرؽ القدس عاـ  ييكدية
، حتى أنيا كادت ـ1980"إسرائيؿ" بمكجب القانكف األساسي لعاـ ػإعالف القدس عاصمة أبدية ل

فتقطع عالقاتيا مع "إسرائيؿ" في مناسبات مختمفة.   ؼ الجديد لصانعي السياسة التركيةالمكق كا 
عف اعتبارىا  ة الفمسطينية، فضالن تحمؿ تركيا مسؤكلية خاصة إزاء القضي يفيـ ضمف سياؽ

 (.Aras, 2009: 4فرصة مناسبة لبناء دكر تركي فعاؿ في الشرؽ األكسط )

إلى سدة الحكـ في تركيا في ظؿ كضع سياسي داخمي  "العدالة كالتنمية"حزب كصؿ 
كدكلي فرض عميو قيكدنا عمى حركتو، كدفعو التباع بعض التكتيكات السياسية لتحقيؽ أىدافو 

 (.Elbasel, 2012: 434) يايلإكالكصكؿ 

إلى الحكـ في تركيا البد مف  "العدالة كالتنمية"كلتكضيح البيئة التي كصؿ فييا حزب 
 الحديث عف ثالثة أمكر:

 لمسمطة: "العدالة والتنمية" حزب قبيل وصول اإلسرائيمية - وْضع العالقات التركية .0

مدير مكتب الدبمكماسية العامة في مكتب رئاسة  ،ذكر الدكتكر جماؿ الديف ىاشمي
ـ 2013آذار/مارس  18تاريخ الكزراء التركية، في محاضرة لو حضرىا الباحث في استانبكؿ ب

ما بيف  "إسرائيؿ"الفمسطيني، أف أفضؿ عالقات بيف تركيا ك -في برنامج جسر الشباب التركي 
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لمحكـ في تركيا  "العدالة كالتنمية"ـ، حيث كانت فترة قبيؿ كصكؿ حزب 2002ـ ك1996عامي 
 بيف البمديف. إستراتيجيةفترة ذىبية شيدت اتفاقيات عسكرية كأمنية 

ـ، كما كشفت 2000كصؿ حجـ التبادؿ التجارم بيف البمديف إلى مميارم دكالر عاـ كقد 
ـ، 2002خالؿ عاـ  "إسرائيؿ"صحيفة ىآرتس عف ارتفاع معدالت التعاكف كالتجارة بيف تركيا ك

كبرل  إستراتيجيةتكلي أىمية  "إسرائيؿ"ـ، مشيرة إلى أف 2001% مقابؿ عاـ 19,5بزيادة تقدر بػ 
سبب قربيا مف سكريا، كأنيا مستعدة لمتنازؿ ليا في الخالفات التجارية مف أجؿ الحفاظ لتركيا ب

 (. 48: ـ2010عمى العالقة معيا )خماش، 

 بيئة النظام السياسي التركي: .2

الحكـ في تركيا في ظؿ بيئة سياسية معينة، كىي كجكد  "العدالة كالتنمية" حزب ىتكلّ 
رلماف كالسمطة التنفيذية )رئيس الكزراء كرئيس الدكلة( مؤسسات رسمية داخؿ النظاـ مثؿ: الب

كالسمطة القضائية، إضافة إلى إقرار الدستكر لصالحيات معينة لمجمس األمف القكمي الذم 
، كالمقصكد مف ىذا المجمس ىك (Elbasel, 2012: 435) تسيطر عميو المؤسسة العسكرية

 (.303: ـ2011)النعيمي، االحتفاظ بالسيطرة لمعسكر في تركيا عمى السياسة 

كالحفاظ  ،كسيطرة الجيش عمى السياسة نابعة مف عقيدة سياسية تخكلو حراسة الدكلة
كمراقبة السياسة العامة، فإف دكره يتضخـ ليصبح  "الكمالية"عمى نظاميا السياسي العاـ كمبادئ 

 (.133: ـ2008الكصي عمى السياسة )محفكض، 

في ظؿ تدىكر شعبية األحزاب القائمة، سكاء التي  "العدالة كالتنمية" حزب كما تكلى
تشريف انفردت بالحكـ أك الحككمات االئتالفية التي سبقت االنتخابات البرلمانية المبكرة في 

 ,Elbasel)ـ، مما دفعيا لالستقالة، كالدعكة النتخابات برلمانية مبكرة 2002 ثاني/نكفمبر
2012: 435). 

إلى الحكـ أيضان في ظؿ تدىكر كتردم األكضاع  كالتنمية""العدالة كقد كصؿ حزب 
% مف قيمتيا، كأفمست العديد مف 50االقتصادية في البالد، حيث انيارت العممة التركية كفقدت 
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الشركات كالمصانع، كارتفعت نسبة البطالة كزادت الضرائب، ككثر الفساد، كنتج عف ذلؾ 
 (.39: ـ2012مظاىرات في مختمؼ المدف التركية )حساف، 

ـ 2000 أيمكؿ/سبتمبرفي  الفمسطينية إضافة إلى ما سبؽ، جاءت انتفاضة األقصى
ضد  اإلسرائيميةات مارسمقابؿ مكقؼ رافض كمتصاعد مف الم ،التي تعاطؼ معيا الشعب التركي

الشعب الفمسطيني خالؿ االنتفاضة، زاد مف ذلؾ الحرب األمريكية عمى العراؽ، ثـ احتاللو 
اؼ المزيد مف الحقائؽ حكؿ كانكش ،الداعـ لمحرب كبركز الدكر اإلسرائيمي 2003ؿ نيساف/إبري

 .(Elbasel, 2012 p436)شماؿ العراؽ كالعالقة مع األكراد  الدكر اإلسرائيمي

 :"العدالة والتنمية"الخمفيات األيديولوجية لحزب   .3

ر معتدؿ، غير معاٍد يصنؼ نفسو بأنو يتبع مسا تركي حزب "العدالة كالتنمية" حزب سياسي
جذكر  ىك حزب ذكك  ،النضماـ تركيا إلى االتحاد األكركبي يسعىك  رأسمالية السكؽ لمغرب، يتبنى

كتكجو إسالمي عمماني، لكنو ينفي أف يككف حزبان إسالميان، كيحرص عمى أال يستخدـ  ،إسالمية
حزب  تشكيؿ الحزب مف قبؿ النكاب المنشقيف مف الشعارات الدينية في خطاباتو السياسية، كقد تـ

كالذم تـ حمو بقرار صدر مف محكمة  ،نجـ الديف أربكاف الذم كاف يرأسو الفضيمة اإلسالمي
 حزب الفضيمة ككانكا يمثمكف جناح المجدديف في ـ،2001 /يكنيكحزيراف  22الدستكر التركية في

 ـ(.2201، العدالة كالتنمية) 

 حزب "أف ف،ردكغاأ طيب رجب الكزراء التركي رئيس مستشار "،قدكغافأ يالشيف"كيرل 
 تقديره مع القيـ في محافظ كديمقراطي المستكل القكمي، عمى جماىيرم حزب "العدالة كالتنمية"

 (.43: ـ2012)حساف،  "الماضي في كالديف كالثقافة لمتاريخ
كأىـ ما يميز الحزب الحرص عمى االستفادة مف دركس الماضي، إذ ال يعّرؼ الحزب 
نما كحزب ديمقراطي محافظ سعيان لممكازنة بيف ىكية المجتمع الثقافية  نفسو كحزب إسالمي، كا 

 .(161ـ: 2012كسمطة الدكلة )بياء الديف، 
أحدثت قطيعة مع الخطاب اإلسالمي  "العدالة كالتنمية"ىكذا يمكف القكؿ إف تجربة حزب ك 

كسياسيان جديدان، قائمان  الـ العربي، كقدمت خطابان فكريان السممي، بصكرتو التقميدية السائدة في الع
مف ناحية عمى تجاكز مفاىيـ الصراع الحضارم، كالتآمر الصميبي كالدكلي عمى اإلسالـ، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A
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ديمقراطية، كاحتراـ حقكؽ اإلنساف،  :لمصمحة االندماج النقدم في منظكمة القيـ العالمية
كاقتصاديات سكؽ. كيقدـ مف ناحية أخرل خطابان سياسيان مندمجان في الكاقع، كيتجاكز عمكميات 

بمعزؿ عف الخكض  الحركات اإلسالمية السياسيةالخطاب اإلسالمي الكمي، الذم تردده بعض 
 (.88: ـ2011ؿ الكاقع المعاش )الشكبكي، في تفاصي

في ظل حكم  لسياسة الخارجية التركية تجاه القضية الفمسطينيةامحددات المبحث األول: 
 حزب العدالة والتنمية:

كالقضية الفمسطينية بشكؿ خاص،  ،تؤثر في الدكر التركي في الشرؽ األكسط بشكؿ عاـ
 ما يمي:مجمكعة مف المحددات الداخمية كالخارجية نذكرىا في

 أواًل: المحددات الداخمية لمسياسة الخارجية التركية تجاه القضية الفمسطينية:

العناصر المؤثرة في صنع القرار في تركيا، كمف ىذه العناصر: األحزاب تتعدد  
العسكرية، كالمؤسسة الدينية الرسمية، كجماعات المصالح كالتي ينضكم السياسية، كالمؤسسة 

تحتيا النقابات العمالية كالمينية كرجاؿ األعماؿ، كما تعد الطرؽ كالجماعات الدينية مف أبرز 
القكل السياسية كاالجتماعية الفاعمة كالمؤثرة في عممية صنع القرار عمى الرغـ مف حظرىا، 

 (.10ـ: 2010لعاـ ككسائؿ اإلعالـ )الزيتكنة، باإلضافة إلى الرأم ا

مكاقؼ  كيمكف تقسيـ المحددات الداخمية لمسياسة التركية تجاه القضية الفمسطينية إلى
مف الدكر التركي تجاه القضية الفمسطينية، كىذه القكل ىي الشعب التركي  قكل رئيسة أربع

انية، كالمؤسسة العسكرية، كجماعات بتكجياتو المختمفة "الرأم العاـ التركي"، كالقكل العمم
مكاقؼ كانطباعات عف الدكر الذم تقكـ بو  كلكؿ كاحدة مف ىذه القكل، المصالح "رجاؿ األعماؿ"

 .تجاه القضية الفمسطينية "العدالة كالتنمية"حككمة حزب 

 موقف الشعب التركي "الرأي العام التركي":. 1

كجداف الشعب التركي كقياداتو منذ ظيكر إف القضية الفمسطينية مكجكدة في األساس في 
، مركران بالحككمات العممانية المتعاقبة المشركع الصييكني في عيد السمطاف عبد الحميد الثاني

 ـ(.2010)الزيتكنة،  "العدالة كالتنمية"في تركيا، كصكالن إلى حككمة حزب 
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تعد القضية الفمسطينية قضية خاصة كحساسة مف قضايا الشرؽ األكسط في تركيا، كما
، "إسرائيؿ"حيث تركت ىذه القضية أثران كاضحان في العالقات التركية بدكؿ المنطقة كعمى رأسيا 

كقد كاف ذلؾ نتيجة الصالت التركية الحميمية مع الشعب الفمسطيني، كتعاطؼ الشارع التركي 
 (.55ـ: 2003سطينية )أكزكاف كبنجيك، مع القضية الفم

كالعنؼ في  اإلسرائيميكتشير االحتجاجات التي جرت عمى نطاؽ كاسع ضد التكسع 
، إلى حساسية ىذه القضية في ـ2002 نيساف/إبريؿ، ك آذار/مارساألراضي الفمسطينية في 

حتجاجات عمى اـ 2008عاـ عمى قطاع غزة  اإلسرائيميةالمجتمع التركي. كما القت االعتداءات 
نبكؿ عشية العاـ الجديد تاسانطاؽ أكسع في أنحاء مختمفة مف تركيا، كألغي احتفاؿ كبير في 

ى عم اإلسرائيميتضامنا مع غزة. كتجمع عشرات اآلالؼ مف األشخاص احتجاجا عمى العدكاف 
كنات ، كأذيعت ىذه التظاىرة عمى التمفزيـ2009 الفمسطينييف في الرابع مف كانكف ثاني/يناير

"إسرائيؿ" زاؿ اآلالؼ يحتجكف ضد فييا قناة الجزيرة كالعربية، كماالفضائية العربية الكبرل، بما 
 .(Aras, 2009: 7) في مناطؽ مختمفة مف تركيا

لقضية فمسطيف كالقدس في قمكب األتراؾ ككجدانيـ مكانة خاصة، يستكم في  كما أف 
ذا كانت ظركؼ الحرب الباردة كالتسعين ات يذلؾ اإلسالميكف كالعممانيكف كالمدنيكف كالعسكر. كا 

كذىبت أنقرة إلى  ،قد حالت دكف إظيار التعاطؼ التركي الرسمي الكامؿ مع ىذه القضية
النخبة  فإفغرب ارتيانان كانسجامان مع المشاريع االستعمارية الغربية، كال "إسرائيؿ"التحالؼ مع 

نكر ) العسكرية كالعممانية في تركيا لـ تتردد في التعبير عف مكقع القدس كفمسطيف في كجدانيا
سياسات تجاه القضية الفمسطينية تجاكزت حتى  "العدالة كالتنمية"كقد انتيج قادة  (،ـ2010الديف،

عرب كالفمسطينييف أنفسيـ. ككصمت إلى حد بذؿ الدـ كتقديـ الشيداء )نكر سياسات بعض ال
 (.15: 2012الديف، 

مف دكؿ المنطقة،  أكثر زخمنا كفاعميةن كنشاطنا عف غيره الشعبي لذلؾ فإف الدكر التركي
أسطكؿ الحرية الذم  كخاصة العالـ العربي، فقد استطاعت أنقرة خالؿ الفترة الماضية تجييز

الصييكنية، كتعاممت معو  تجاه غزة لكسر الحصار، كتصدت لو اآللة العسكرية اليمجيةأبحر با
التي قادت حممة كبيرة لكسر  بمنتيى الحمؽ كالغطرسة، لكف تبقى تركيا ىي الدكلة الكحيدة

الحصار المفركض عمى القطاع منذ ما يزيد عمى ثالث سنكات. كذلؾ يؤكد عمى أف القضية 
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أك عمى مستكل الشعب  القيادة ية مركزية لتركيا، سكاء عمى مستكلالفمسطينية أصبحت قض
 ـ(.2013)الشيمي،  التركي

تجاه  "العدالة كالتنمية"فالشارع التركي يمكف أف يتـ تقسيمو لغالبية مؤيدة لسياسات 
القضية الفمسطينية، يصؿ مكقؼ البعض مف ىذه الغالبية إلى اتخاذ مكاقؼ أكثر تشددنا مف 

كىناؾ أقمية سياسية   مكقؼ الحككمة ذاتيا، سكاء بناء عمى مكاقؼ إسالمية أك قكمية تركية.
التي تسير باتجاه تأييد حقكؽ  "العدالة كالتنمية"كبيرة ذات تكجو عمماني، ترل في تكجيات 

 -تركية كالحياد في الصراع العربي لشعب الفمسطيني في أنيا مكاقؼ تناقض مبادئ العممانية الا
، بؿ إف البعض يجتر الماضي مذكرنا بمكقؼ العرب في ثكرة الشريؼ حسيف مف الدكلة اإلسرائيمي

 .(Elbasel, 2012: 439) كانحيازىـ لقكات الحمفاء لالستقالؿ عف الخالفة العثمانية ،التركية

تعد القضية الفمسطينية قضية حساسة بالنسبة لشرائح كبيرة مف المجتمع التركي، إجماالن، 
األتراؾ لمضغط عمى السياسييف التخاذ مكقؼ كىي مف بيف القضايا القميمة التي حممت الناخبيف 

% 82ـ أف 2004 تمكز/يكليكفي السياسة الخارجية. فقد أظير استطالع لمرأم أجرم في 
لمكاصمتيا ما أسماه  "إسرائيؿ"ػـ الشعبي لرئيس الكزراء أردكغاف في تكجيو المكـ ليؤكدكف دعمي

كمف  ،لمعظـ األتراؾ ىك كضع القدسفجكىر القضية الفمسطينية بالنسبة  ."إرىاب الدكلةػ"ب
سيسيطر عمى األماكف المقدسة فييا، كقد ظمت ىذه القضية حساسة في السياسة الخارجية 

 .(Aras, 2009: 7) التركية منذ فترة طكيمة، كحظيت باىتماـ كبير مف المجتمع التركي

 موقف القوى العممانية:.  2

 متشػػػػددة كحػػػػزب الشػػػػعب عممانيػػػػة قػػػػكل :تنقسػػػػـ إلػػػػى قسػػػػميفالقػػػػكل العممانيػػػػة فػػػػي تركيػػػػا 
كفػي دكلػة مثػؿ  قكل عممانية غير متشػددة لكنيػا تريػد اسػتمرار الكجػو العممػاني لتركيػا.ك الجميكم، 

تركيا كاف انقالبيا األساس فيو فرض العممانية فػي أقصػى درجػات تشػددىا كجعميػا ثقافػة مجتمػع، 
ر يػػنص فػػي مادتػػو األكلػػى يصػػبح كجػػكد قػػكل عممانيػػة أمػػرنا مؤكػػدنا كطبيعيكػػا خاصػػة إذا كػػاف الدسػػتك 

 ,Elbasel) دافعاف عف ىذا الخيارتعمى أف تركيا دكلة عممانية، كما أف سمطتي القضاء كالجيش 

2012: 440). 
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تاريخيػػان كأثنػػاء كجػػكد العممػػانييف فػػي الحكػػـ، كرغػػـ أف تركيػػا أكؿ دكلػػة فػػي الشػػرؽ األكسػػط 
انيػة المتعاقبػة تجػاه القضػية الفمسػطينية ، إال أف مكاقؼ الحككمػات التركيػة العمم"إسرائيؿ"ػاعترفت ب

كانت في كثير مف األحياف داعمػة لمقضػية الفمسػطينية، كذلػؾ اسػتجابة لمشػارع التركػي المتعػاطؼ 
 مع القدس كفمسطيف.

تخفػػػيض  بػػػؿ إف العديػػػد مػػػف المكاقػػػؼ التاريخيػػػة اتخػػػذت فػػػي عيػػػد قيػػػادات عممانيػػػة، مثػػػؿ
  ـ فػي عيػد نظػاـ االنقػالب العسػكرم. كمػا أف1981 " في نيايةالعالقات الدبمكماسية مع "إسرائيؿ

رئػػػػيس الحككمػػػػة بكلنػػػػت أجاكيػػػػد، المعػػػػركؼ بتشػػػػدده العممػػػػاني كعدائػػػػو لمتيػػػػارات اإلسػػػػالمية، كػػػػاف 
 "إسػػػػرائيؿ"ات مارسػػػػكأكؿ مػػػػف كصػػػػؼ م ،الحاضػػػػف لمنظمػػػػة التحريػػػػر الفمسػػػػطينية فػػػػي السػػػػبعينيات

 .ـ(2010)الزيتكنة،  ـ2002باإلبادة في العاـ 

ف كانت ىذه المكاقػؼ نابعػة مػف ضػغط التعػاطؼ الشػعبي مػع القضػية الفمسػطينية عمػى  كا 
النخػػب السياسػػية الحاكمػػة فػػي كثيػػر مػػف األحيػػاف، فعمػػى مسػػتكل النخػػب العممانيػػة ىنػػاؾ تكجيػػات 

 مختمفة.

ـ، ذكر أف 1989أيار/مايك  17ففي مقابمة مع الدبمكماسي التركي "زكي ككنير ألب" في 
. كالمقصػكد بيػذا الكػالـ ىػك كصػؼ "إسػرائيؿ"مة لنا" فػي الشػرؽ األكسػط ىػي البالد الكحيدة "المماث

بأنيػػا الدكلػػة الغربيػػة المماثمػػة التػػي تنفػػذ أصػػكالن كنظمػػان لمسػػمكؾ السياسػػي المقبػػكؿ. كػػذلؾ  "إسػػرائيؿ"
كتركيػا بأكركبػا.  "إسػرائيؿ"يقصد بيػذا التعبيػر القصػير المشػحكف بالمعػاني، مػدل العالقػة لمػدكلتيف 

دكلتيف تشػتركاف بصػمة بأكركبػا كبقػيـ أكركبيػة كلكنيمػا بػرغـ ذلػؾ تجػداف أنيمػا بعيػدتاف عػف كمتا ال
 (. 102ـ: 1993القارة التي اختارتاىا )ركبنس، 

ألم تكجو  ،"العدالة كالتنمية"اليكـ في ظؿ حكـ حزب  القكل العممانية المتشددة أما مكقؼ
ي ضػد عممانيػة الدكلػة، كلػيس عمى أنو تكجو إسػالم فينظركف إليو ،تركي تجاه القضية الفمسطينية

كنمػػك الػػدكر التركػػي الخػػارجي عمػػى المسػػتكل  ،يصػػب فػػي خانػػة المصػػالح القكميػػة ان سياسػػي ان تكجيػػ
كتسػػػتغؿ ىػػػذه األطػػػراؼ التكجػػػو اإلسػػػالمي المقػػػاـك لحركػػػة المقاكمػػػة اإلسػػػالمية  اإلقميمػػػي كالػػػدكلي.

ىػػك مػػػا يتنػػاقض مػػع أسػػػػس كمبػػادئ الجميكريػػػة حمػػاس التيػػاـ أردكغػػػاف باالنحيػػاز إلػػى جانبيػػػا، ك 
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كمنظمػػات المػػكبي  "إسػػرائيؿ"المقصػػكد بيػػا العالقػػة مػػع أمريكػػا ك اإلسػػتراتيجيةالعممانيػػة كمصػػالحيا 
 .(Elbasel, 2012: 440) الييكدم

 : التركية موقف المؤسسة العسكرية. 3

كاألكثر تنظيمػان المؤسسة العسكرية كاحدة مف أبرز مؤسسات النظاـ السياسي كىي األقدـ 
في تاريخ الدكلتيف العثمانية كالجميكرية التركية، كانػت كمػا تػزاؿ عمػاد الدكلػة، كقػد أسػس أتػاتكرؾ 
الجػػيش عمػػى أسػػس تنظيميػػة حديثػػة، كعمػػى أسػػس عقيديػػة كسياسػػية تتضػػمف رؤيػػة لمسياسػػة العامػػة 

 (.148ـ: 2008كلمدكر في بناء كحماية الدكلة داخميان كخارجيان )محفكض، 

ى الػػرغـ مػػف الطػػابع المؤسسػػاتي الػػذم يصػػبغ صػػناعة القػػرار التركػػي، فػػإف المؤسسػػة كعمػػ
العسػػكرية التركيػػة أثبتػػت أنيػػا الالعػػب األقػػكل فػػي الحيػػاة السياسػػية، ربمػػا ألف الجػػيش يعػػّد الحػػامي 

نيػػػػاء الخالفػػػػة 1923األكؿ لعممانيػػػػة الدكلػػػػة، التػػػػي انبثقػػػػت عػػػػف إعػػػػالف الجميكريػػػػة التركيػػػػة  ـ، كا 
ـ عمى يد مصطفى كماؿ أتاتكرؾ. كذلؾ مف خالؿ عدد مف االنقالبات العسكرية 1924العثمانية 

عمى المؤسسة السياسية التركية، حيث اسػتطاع الجػيش معتمػدان عمػى دعػـ رجػاؿ األعمػاؿ الكبػار، 
، كتحػت شػػعار حمايػة العممانيػػة، -عمػػى اعتبػار أف تركيػػا بمػدان ديمقراطيػػان -ككسػائؿ اإلعػػالـ الكبيػرة 

ـ 1971ـ ك1961رة الػػبالد السياسػػية مػػف خػػالؿ عمميػػات انقػػالب فعميػػة فػػي األعػػكاـ الػػتحكـ بمسػػي
ـ، كمػػػا سػػػاعد عمػػػى اإلطاحػػػة بحككمػػػة نجػػػـ الػػػديف أربكػػػاف ذات التكجػػػو اإلسػػػالمي سػػػنة 1981ك

 (.11ـ: 2111ـ )الزيتكنة، 1997

كالمػػػدافع الػػػرئيس عػػػف  ،كالمؤسسػػة العسػػػكرية التػػػي تمثػػؿ حػػػامي الدسػػػتكر كعممانيػػػة الدكلػػة
يػػأتي  ،كالمػػرتبط معيػػا باتفاقيػػات عسػػكرية كأمنيػػة كاسػػتخباراتية متعػػددة ،"إسرائيؿ"قػػات تركيػػا بػػػعال

كدكر الجػيش المحصػف كفقنػا لدسػتكر ـ، 1996عاـ  اإلستراتيجيعمى رأسيا اتفاؽ التعاكف األمني 
كالػػػػذم جعػػػػؿ لممؤسسػػػػة  ـ،1981الػػػػذم كضػػػػعو قػػػػادة انقػػػػالب كنعػػػػاف إفػػػػريف عػػػػاـ  ـ،1982عػػػػاـ 

فػػي الشػػأف السياسػػي التركػػي، كجعػػؿ قػػرارات مجمػػس األمػػف القػػكمي الػػذم  دكرنا متعاظمػػان العسػػكرية 
 .(Elbasel, 2012: 440) كليست عمى سبيؿ االسترشاد ،يسيطر عميو العسكريكف ممزمة لمحككمة
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لمحكػػـ فػػي تركيػػا، بعػػد عقػػكد مػػف حكػػـ العممػػانييف،  "العدالػػة كالتنميػػة"كعنػػدما كصػػؿ حػػزب 
سعت المؤسسة العسكرية إلى عرقمة عمؿ ىذا الحزب، كحاكلت بال جدكل منع عبػد اهلل غػكؿ مػف 

ـ سػػػاند العسػػػكريكف ضػػػمنان محاكلػػػة 2008ـ. كفػػػي عػػػاـ 2007الفػػػكز باالنتخابػػػات الرئاسػػػية عػػػاـ 
، لكف المحكمة الدستكرية قػررت "الة كالتنميةالعد"النائب العاـ "عبد الرحمف يمشينكايا" حظر حزب 

خالؼ ذلؾ كبفارؽ صكت كاحد. كىك مػا يعػد تحػكالن أساسػيان فػي الػتحكـ بالمسػار السياسػي لتركيػا، 
كبػػاعتراؼ "إلكػر باشػبكغ" رئػػيس األركػاف مػػف كقػؼ حالػػة  "العدالػػة كالتنميػة"نجػح مػف خالليػػا حػزب 

ؿ مالمسػة مشػاكؿ طبقػات الشػعب التركػي كافػة، االنقالبات، بما أسسكه مف قاعدة شعبية مف خػال
كالعمؿ عمى إيجػاد حمػكؿ ناجعػة لمعديػد مػف المشػاكؿ، كالسػيما عمػى الصػعيد االقتصػادم كالعالقػة 
مع دكؿ الجيراف، كصكالن إلى سعي الحككمة التركية لحؿ المشكمة الكردية مػف خػالؿ دمػج األكػراد 

 (.11ـ: 2010يتكنة، دمجان حقيقيان في الدكلة كالمجتمع التركي )الز 

بعػد أف أصػبحت تركيػا  -كعمى ما يبدك أف التقدـ في مسار االنضماـ لالتحػاد األكركبػي 
تشػريف ثػاني/نكفمبر  8عمى الئحة المرشحيف لمتفاكض مف أجؿ االنضماـ لالتحػاد األكركبػي منػذ 

عػػػادة تعريػػػؼ كتحديػػػد ميمػػػة مجمػػػس األمػػػف القػػػكمي،   -ـ2000 يتطمػػػب إصػػػالحات دسػػػتكرية، كا 
لغػاء  لتقتصر عمى الجانب االستشػارم فقػط. كينسػحب ذلػؾ عمػى تغييػرات فػي قػكانيف العقكبػات، كا 
القيػػكد عمػػى الحريػػات العامػػة، كالحقػػكؽ الثقافيػػة كالدينيػػة كالمغكيػػة، كحريػػة العمػػؿ السياسػػي، كرفػػع 

 (. 159ـ: 2008الحظر كالقيكد عف األفكار السياسية أك الدينية )محفكض، 

فػػي اسػػتفتاء  "العدالػػة كالتنميػػة"ت الدسػػتكرية التػػي أقػػرت فػػي عيػػد حػػزب لػػذلؾ فػػإف التعػػديال
 –ـ، ركػػزت عمػى مػػكاد تخػص اإلصػػالح السياسػي كتطػػكر العالقػات المدنيػػة 2010أيمكؿ/سػبتمبر 

العسػػػػكرية كالدمقرطػػػػة كالعالقػػػػات اإلثنيػػػػة كالحريػػػػات، كاألىػػػػـ أنيػػػػا شػػػػممت مػػػػكاد كمفػػػػردات تتعمػػػػؽ 
يالت سػػيككف ليػػا تػػداعيات كبيػػرة فػػي الحيػػاة السياسػػية فػػي بػػالمجمس العسػػكرم األعمػػى، كىػػي تعػػد

" مػف الدسػتكر، التػي كانػت تضػفي حصػانة عمػى قػرارات المجمػس 125تركيا، حيث ع دلت المادة "
األعمى لمقكات المسمحة، كتمنػع الطعػف فييػا، جػاء التعػديؿ بمػا يسػمح بػالطعف فييػا أمػاـ القضػاء. 

اقتصػر اختصاصػو بعػدىا عمػى الجػرائـ العسػكرية، كال كطالت التعديالت القضاء العسػكرم، الػذم 
تجكز محاكمة المدنييف أمامو إال في كقت الحػرب. كىػذا تطػكر غيػر مسػبكؽ فػي مسػار العالقػات 
المدنيػػة العسػػكرية فػػي تركيػػا. كمػػا تبعػػت تمػػؾ التعػػديالت تغييػػرات نسػػبية فػػي كثيقػػة األمػػف القػػكمي 
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ف مصػػػػادر التيديػػػػدات الخارجيػػػػة، كأضػػػػيفت "الكتػػػػاب األحمػػػػر"، حيػػػػث أ سػػػػقطت سػػػػكريا كركسػػػػيا مػػػػ
 (.77: 2012إلى قائمة مصادر التيديد )محفكض،  "إسرائيؿ"

حاليان في إجراء تعديالت عمى بنية مجمس األمف القػكمي  "العدالة كالتنمية"كتنظر حككمة 
بحيث يزداد فيػو األعضػاء المػدنيكف، إلػى حػد تحقيػؽ المسػاكاة مػع العسػكرييف داخػؿ المجمػس كمػا 

ل فػػي مجمػػس األمػػف الػػكطني. باإلضػػافة إلػػى تحكيػػؿ تبعيػػة مجمػػس األمػػف القػػكمي مػػف رئاسػػة جػػر 
الػػكزراء إلػػى كزارة الػػدفاع، كتحكيػػؿ قيػػادات أفػػرع القػػكات المسػػمحة إلػػى كحػػدات داخػػؿ كزارة الػػدفاع. 
كمػػػف المنتظػػػر أف يشػػػمؿ التعػػػديؿ طبيعػػػة قػػػرارات المجمػػػس فيتحػػػكؿ إلػػػى مجمػػػس استشػػػارم )عبػػػد 

 (.165 ـ:2012الجميؿ، 

اسػػػػتطاع اسػػػػتخداـ الكرقػػػػة الفمسػػػػطينية  "العدالػػػػة كالتنميػػػػة"كىنػػػػا البػػػػد أف نػػػػذكر أف حػػػػزب 
كتكظيفيػػػا بشػػػكؿ جيػػػد لكسػػػب الػػػرأم العػػػاـ التركػػػي المتعػػػاطؼ أصػػػالن مػػػع القضػػػية الفمسػػػطينية مػػػف 

كافػػػة ، مػػػف خػػػالؿ  منطمػػػؽ دينػػػي عمػػػى الػػػرغـ مػػػف سػػػطكة العممانيػػػة عمػػػى مفاصػػػؿ الحيػػػاة التركيػػػة
، كاعتػداءاتيا عمػى "إسػرائيؿ"يئة كاالنتقادات الالذعػة مػف قبػؿ زعمػاء الحػزب إلرىػاب المكاقؼ الجر 

 (. 11ـ: 2010الفمسطينييف )الزيتكنة، 

 موقف جماعات المصالح "رجال األعمال":. 4

جماعػػات المصػػالح فػػي تركيػػا مػػا بػػيف جماعػػات عماليػػة كمينيػػة كاقتصػػادية كنسػػائية  تتنػػكع
كبيئية كغيرىا. كلدراسة ىذه الجماعات أىمية كبيرة في فيـ عممية صػنع القػرار فػي تركيػا، إذ أنيػا 
مػػف ناحيػػة تشػػكؿ فػػي بعػػض قطاعاتيػػا قػػكل ضػػاغطة عمػػى صػػانع القػػرار، كتعػػد مػػف ناحيػػة أخػػرل 

د السياسػػي، حيػػث انضػػـ بعضػػيا إلػػى النخبػػة السياسػػية بمسػػتكياتيا المختمفػػة، مصػػدران ميمػػان لمتجنيػػ
النقابػػػات العماليػػػة،  كيصػػػنؼ البػػػاحثكف جماعػػػات الضػػػغط فػػػي تركيػػػا إلػػػى خمػػػس جماعػػػات كىػػػي "

النقابػػػػات المينيػػػػة، المؤسسػػػػة العسػػػػكرية، المؤسسػػػػة الدينيػػػػة الرسػػػػمية"  جماعػػػػات رجػػػػاؿ األعمػػػػاؿ،
 (115ـ: 1998)معكض، 

لمباحث مع الدكتكر ياسيف أقطام، مستشار رئيس الكزراء التركي رجب طيب كفي مقابمة 
ـ في مقر المعيد في 7102آذار/مارس  72أردكغاف، كرئيس معيد التفكير اإلستراتيجي ، بتاريخ 
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أنقػػرة، أكػػد أقطػػام دعػػـ رجػػاؿ األعمػػاؿ األتػػراؾ، كالػػذيف سػػماىـ "أسػػكد األناضػػكؿ الجػػدد" لحككمػػة 
فػي سياسػاتيا داخميػان كخارجيػان، كبػيف أف معيػد التفكيػر اإلسػتراتيجي أسسػو  "ةالعدالػة كالتنميػ"حزب 

رجاؿ األعماؿ الجدد تحت مسمى "كقؼ لمتفكير كالبحكث"، كال يزاؿ مدعكمنا مف ق ب ؿ خمسيف مػف 
رجػػاؿ األعمػػاؿ أعضػػاء فػػي ىػػذا الكقػػؼ، كىػػـ مػػف التيػػار المحػػافظ فػػي تركيػػا، حيػػث يختمػػؼ رجػػاؿ 

اؿ األعماؿ العممانييف الذيف كانكا يسيطركف عمى السياسة التركية فػي ظػؿ األعماؿ ىؤالء عف رج
 الحككمات العممانية.

ككػػكنيـ أصػػحاب رؤكس األمػػكاؿ فػػي الدكلػػة، فيػػـ أصػػحاب النفػػكذ األكبػػر مػػف جماعػػات 
الضػغط، فمػف يممػػؾ المػاؿ يممػػؾ القػرار، كمػػف ناحيػة أخػرل يتمثػػؿ دعميػـ لمقضػػية الفمسػطينية مػػف 

مػػؤتمرات الداعمػػة لمقضػػايا العربيػػة بشػػكؿ عػػاـ كالقضػػية الفمسػػطينية بشػػكؿ خػػاص، خػػالؿ تبنػػييـ لم
 كالتي قاـ مركز التفكير اإلستراتيجي باإلشراؼ عمى عدد منيا.

 : المحددات الخارجية لمسياسة الخارجية التركية تجاه القضية الفمسطينية:ثانياً 

ىنا تقسيـ القكل المؤثرة خارجيان في تحديد السياسة الخارجية التركية تجاه القضية  كيمكف 
الفمسطينية إلى أربعة قكل كىي: )الكاليات المتحدة األمريكية كاالتحاد األكركبي "المعسكر 

، الدكؿ العربية "المكقؼ الرسمي"، الحراؾ الشعبي العربي "ثكرات الربيع "إسرائيؿ"الغربي"، 
 "(. العربي

 موقف "المعسكر الغربي" من السياسة التركية تجاه القضية الفمسطينية:. 1

استمر دكر الدكؿ الكبرل كدكر رئيس كمؤثر في عالقات تركيا اإلقميمية، بؿ إف 
المعسكر الغربي بقيادة الكاليات المتحدة األمريكية استغؿ خكؼ تركيا مف مطامع االتحاد 

لتكجو "األتاتكركي" لمغرب، كانسالخو عف الشرؽ، كدفعيا لالعتراؼ السكفيتي سابقان في أراضييا كا
ـ، مقابؿ االنضماـ لممعسكر الغربي، بؿ مف الممكف أف يككف انضماـ 1949عاـ  "إسرائيؿ"بػ

، كلحمايتيا مف المد الشيكعي "إسرائيؿ"ـ مكافأة ليا العترافيا بػ1952تركيا لحمؼ الناتك عاـ 
 (.58ـ: 2010آنذاؾ )خماش، 
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 موقف الواليات المتحدة األمريكية: . أ

في  محكر ميـك تمثمو كانتلما ا لمغرب كالكاليات المتحدة، إستراتيجيتعد تركيا حميفنا 
 حمؼسكفيتي باعتبارىا مف أقرب دكؿ المعسكر الغربي إباف الحرب الباردة كقبؿ سقكط االتحاد ال

يا كاحدة مف أكبر القكاعد العسكرية كيكجد في ترك، السابؽيتي جغرافيكا لالتحاد السكف الناتك
تي تركيا، كبعد سقكط االتحاد السكفيالجكية جنكب  "انجرليؾ"األمريكية بالخارج، كىي قاعدة 

أك ما يعرؼ بحرب تحرير  ـ1991استمر الدكر التركي خاصة في حرب الخميج الثانية عاـ 
ا في الحرب األمريكية عمى أفغانستاف عاـ  ،الككيت  ,Elbasel) ـ2111ثـ شاركت تركيا أيضن

2012: 441.) 

تركيا كالكاليات المتحدة خالؿ سنكات طكيمة، مف دكف أف استمرت العالقات بيف 
تعترضيا تحديات جدية، كال أزمات مف النكع الذم يجعؿ طرفييا يقكماف بمراجعة عميقة ليا. كقد 

لعالقات قضية مركزية لمسياسة التركية، إذ كانت الكاليات المتحدة قطب الّرحى في مثمت تمؾ ا
دراكية رئيسة، إال ما فرضتو التغيرات  سياسات األمف لتركيا، كلـ تطرأ عمييا تغيرات مفاىيمية كا 

ـ )محفكض، 2001العالمية كبيئة ما بعد الحرب الباردة، كبخاصة ما بعد ىجمات أيمكؿ/سبتمبر 
 (.223 ـ:2012

ـ، بدأت تركيا بانتياج 2002لمسمطة في تركيا عاـ  "العدالة كالتنمية"كمنذ تكلي حزب 
سياسة جديدة تحاكؿ فييا الخركج مف عباءة اإلستراتيجية األمريكية في المنطقة، لتنفيذ إستراتيجية 
تركية تخدـ مصالح تركيا في المقاـ األكؿ، كدعـ مكانتيا كنفكذىا في المنطقة، فبعد طرح 

ـ أثناء لقاء 2004كانكف ثاني/يناير  28ط الكبير في الكاليات المتحدة لمشركع الشرؽ األكس
الرئيس األمريكي السابؽ جكرج بكش مع رئيس الكزراء التركي رجب طيب أردكغاف في البيت 
األبيض، حاكلت تركيا طرح مشركع بديؿ لو ىك االتحاد الشرؽ أكسطي عمى غرار االتحاد 

ف خيراتو، كلكف ىذا المشركع لـ يحظ األكركبي حتى يككف أىؿ الشرؽ األكسط ىـ المنتفعكف م
باىتماـ كزراء خارجية دكؿ الجكار الجغرافي، أثناء طرحو عمييـ مف ق ب ؿ عبد اهلل غكؿ كزير 

 14في قمة كزراء خارجية الجكار الجغرافي في الككيت بتاريخ  -آنذاؾ –الخارجية التركي 
 (.66: 2010ـ )خماش، 2004شباط/فبراير 
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ـ تدىكر المؤسسات الدكلية 2001ادم عشر مف أيمكؿ/سبتمبر كقد أعقبت أحداث الح
الضعيفة، كما تدىكر النظاـ العالمي الذم ترتب عميو غزك أفغانستاف كالعراؽ، كزيادة العربدة 

في لبناف كقطاع غزة. كتعالت المطالبات بإصالح ىذا النظاـ العالمي األحادم النفكذ  اإلسرائيمية
 (.258ـ: 2012)القطكرم، 

شكمت الكاليات المتحدة عامؿ ضغط عمى تركيا لمتراجع عف أم تصعيد أك مكاجية  كقد
، ككاف ذلؾ بتدخؿ اإلدارة األمريكية مباشرة في حؿ الخالفات السياسية "إسرائيؿ"إعالمية ضد 

، مطالبة الطرفيف بكقؼ التصريحات تجاه بعضيما، كجاء الطمب "إسرائيؿ"بيف حككمتي تركيا ك
تصريحات التي أطمقيا رئيس الكزراء التركي أردكغاف لممرة الثانية خالؿ أسبكع األمريكي بعد ال
كردد فييا االتياـ بأنيا دكلة إرىاب، عمى إثر  "إسرائيؿ"ـ، كىاجـ فييا 2004في أيار/مايك 

 (.70ـ: 2010ارتكابيا مجازر ضد الفمسطينييف )خماش، 

كية باستخداـ األراضي التركية في كقد مّثؿ رفض البرلماف التركي السماح لمقكات األمري
ـ أزمة غير متكقعة لمكاليات المتحدة، تركت جرحان عميقان في العالقة 2003عممية غزك العراؽ 

بيف الطرفيف في نياية الفترة األكلى مف حكـ الرئيس بكش، كما أثارت الشككؾ األمريكية تجاه 
 (. 149ـ: 2010و كقت األزمات )العناني، تركيا باعتبارىا حميفان إستراتيجيان يمكف االعتماد عمي

رغـ ذلؾ فإف كال الطرفيف تركيا كالكاليات المتحدة، ال يعد أم منيما اآلخر عدكان أك 
خصمان، عمى العكس فيك يعطيو أكلكية جدية في حساباتو كمداركو حكؿ األمف كالدفاع، ككذلؾ 

لو بعد تسممو كزارة الخارجية، المصالح القكمية. كقد ذىب أحمد داككد أكغمك، في أكؿ خطاب 
إلى أف البمديف يجب أف يككنا معان، كأف عمى الكاليات المتحدة أف تعيد النظر في بعض سياساتيا 

ـ: 2012ىنا كىناؾ، كأنيا تحتاج إلى المساعدة في مناطؽ عديدة مثؿ الشرؽ األسط )محفكض، 
251.) 

بكاشطف: "تقكد تركيا في الكقت  يقكؿ عمر تاسبينار، مدير برنامج تركيا بمعيد برككنجز
الراىف حككمة إسالمية معتدلة مكالية لمغرب إلى حد كبير، كتعتقد الكاليات المتحدة أف تركيا ىي 
النمكذج األمثؿ لمشركع الشرؽ األكسط الذم تسعى لتطبيقو، كلف تككف تركيا دكلة إسالمية، فمف 

لبالد، كقد كانت تركيا تمثؿ أىمية كبرل يسمح الجيش بذلؾ، فما زالت أفكار أتاتكرؾ تعيش في ا
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في الحرب الباردة بسبب مكقعيا، أما اآلف فيي ميمة لمكاليات المتحدة لما ىي عميو اآلف" 
 (.63: 2010)خماش، 

قاـ التي إلى تركيا، نتخاب أكباما لرئاسة الكاليات المتحدة كالزيارات الناجحة كقد أدل ا
إلى تغيير في الرأم العاـ  ،نتخابواترة زمنية قصيرة مف بعد ف بيا كقامت بيا كزيرة خارجيتو

لدل الكاليات المتحدة تحسيف صكرتيا  تالتركي تجاه الكاليات المتحدة. كخالؿ الفترة السابقة حاكل
العالـ اإلسالمي مف خالؿ مجمكعة خطكات نحك العالـ اإلسالمي مف ضمنيا تركيا، التي زارىا 

يمكف بكاسطتو التغمب عمى   لتعاكف تركيا كالكاليات المتحدة ان ذجكاقترح نمك  ـ،2009أكباما عاـ 
ف أتراؾ ك أكركبا ذات األغمبية المسيحية كالعالـ اإلسالمي. كحدد محمم فالفكارؽ الدينية كالثقافية بي

الفرؽ بيف بكش الذم تعامؿ مع تركيا كدكلة إسالمية معتدلة كأكباما الذم تحدث عف تركيا كدكلة 
عف تنازؿ الكاليات  كصمت إلى ذلؾ بقكاىا الذاتية. ككانت ىذه الرسالة تعبيران  ،ديمقراطيةعممانية 

 (12ـ: 2010)ليندنشتراكس،  المتحدة عف سعييا إلدخاؿ الديمقراطية بالشرؽ األكسط

لذلؾ فإف اإلدارة األمريكية الجديدة تعي جيدان مدل أىمية مكانة تركيا، كدكرىا في 
لسياسة الخارجية األمريكية كعمى رأسيا األكضاع في األراضي الفمسطينية، الممفات الميمة في ا

، "إسرائيؿ"(، رغـ تغير ظركؼ عالقات تركيا بػ73ـ: 2010كعممية التسكية السياسة )خماش، 
كككف القضية الفمسطينية مسألة عاطفية لألتراؾ كالقيادة التركية، خاصة أردكغاف الذم تعبر 

ر جياشة لدل الشعب التركي، كرؤية القيادة التركية في حماس أنيا قيادة مكاقفو القكية عف مشاع
فمسطينية شرعية كمؤثرة، كىذه القناعات تختمؼ عما ىي عميو لدل الكاليات المتحدة األمريكية 

 (.79ـ : 2012)الحمد كآخركف،

اىضة كرغـ االستياء األمريكي مف السياسة الخارجية التركية الداعمة لمفمسطينييف كالمن
عمى غزة، كاالنتقادات الحادة التي كجيتيا  اإلسرائيمي، خاصة بعد العدكاف اإلسرائيميةلمممارسات 

أنقرة لػ"تؿ أبيب"، إال أف األمريكاف ما زالكا حريصيف عمى إبقاء التحالؼ مع تركيا، كيؤكد ىذا ما 
ـ: "إف تركيا 2009رس آذار/ما 7قالتو رايس كزيرة الخارجية األمريكية عند زيارتيا ألنقرة في 

صديؽ في كؿ األكقات"، ككجيت الشكر ليا إلسياميا العسكرم في ميمة الناتك في أفغانستاف، 
 اإلسرائيمية –كالستثماراتيا االقتصادية  في العراؽ، كأيضان لدكر أنقرة في عممية السالـ السكرية 

 (.73: 2010المعمقة في الكقت الراىف )خماش، 
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فقد ذىب أحمد داككد أكغمك، في أكؿ خطاب لو بعد تسممو كزارة  كعمى الصعيد التركي
الخارجية، إلى أف البمديف يجب أف يككنا معان، كأف عمى الكاليات المتحدة أف تعيد النظر في 
بعض سياساتيا ىنا كىناؾ، كأنيا تحتاج إلى المساعدة في مناطؽ عديدة مثؿ الشرؽ األكسط 

 (.251ـ: 2012)محفكض، 

ىناؾ فإف  ،النظر األمريكية لسياسة تركيا كدكرىا في القضية الفمسطينيةكفي كجيات 
 :(Elbasel, 2012: 442) رؤيتاف أمريكيتاف لمدكر التركي

رل أف اإلدارة األمريكية ال ترفض الدكر التركي في القضية الفمسطينية؛ ألنيا ت :ىاألول
، بينما سقؼ "إسرائيؿ"تعمـ أف ىناؾ سقفنا أك خطكا أحمر لف تتجاكزه تركيا في عالقتيا بالغرب أك 

في التعامؿ مع القضية أعمى كثيرنا  -الالعب القكم في المنطقة كفي القضية الفمسطينية  -إيراف 
كالكاليات المتحدة تريد بديالن إسالميكا معتدالن يجذب حماس نحك االعتداؿ في مكاجية  ،تركيا مف

 ."إسرائيؿ"نفكذ إيراني ييدد أمف 

المتحدة باتت مدركة لمصعكبات التي تكاجييا في المنطقة، كترل في تركيا  فػالكاليات
 احتياطيكا إستراتيجيان يمكف الرككف إليو ليشكؿ عامؿ استقرار كحاجة ممحة في األزمات المعقدة".

كيرل الباحث أف الكاليات المتحدة بحاجة إلى الدكر التركي في كثير مف القضايا 
ال تستطيع الكاليات المتحدة حميا بشكؿ مباشر مثاؿ ذلؾ مشكمة النككم اإلقميمية الميمة كالتي 

 اإليراني.

ترل أف حزب "العدالة كالتنمية" يتبنى الرؤية اإلسالمية السياسية بصكرة كاممة،  الثانية:
لػ"سكنر جاغابتام"، مدير برنامج األبحاث التركية في معيد كاشنطف "فإف حزب "العدالة  فطبقنا

يرل كؿ شيء مف خالؿ عدسات الصراع الحضارم، فال يمكف أف يككف كسيطنا نزيينا، كالتنمية" 
ا عندما أصبح الحزب كبسرعة مدافعنا عف الجانب اإلسالمي حيف س مح لو  كقد أصبح ىذا كاضحن

يراف".بإقحاـ نفسو بيف حماس كالسم  طة الفمسطينية أك بيف أكركبا كا 

 يحممكف بتحالؼ بيف اليكناف ك"إسرائيؿ" نطفالمعمِّقيف المحافظيف في كاشكما أف 
 "Heritage Foundation"ء كفي اجتماع مغمؽ ألعضا ،ككردستاف العراؽ إلضعاؼ تركيا
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 -ج" التي تعد مف معاقؿ المحافظيف في كاشنطفمؤسسة التفكير "ىيريتا -"ىيريتاج فاكنديشيف" 
 "يجب أف نعاقب تركيا". :س مع بقكة تعبير

األمريكية نيكيكرؾ تايمز بأف التحكؿ في سياسة تركيا الخارجية كما اعتبرت الصحيفة 
يجعؿ مف رئيس كزرائيا رجب طيب أردكغاف بطالن لدل العالـ العربي، كينطكم ذلؾ عمى تحٍد 

كىما برنامج  ،صريح لألسمكب الذم تدير بو الكاليات المتحدة أكثر قضيتيف إلحاحان في المنطقة
 (.251: ـ2011)تغياف،  اإلسرائيمية - لفمسطينيةإيراف النككم كعممية السالـ ا

 موقف االتحاد األوروبي: . ب

لذلؾ فقد  ،كمؤيدان لحقكؽ الفمسطينييفمقضية الفمسطينية ل داعمان المكقؼ األكركبي ي عّد 
مف ىذا األمر لتجعؿ مكقفيا مف القضية الفمسطينية داعمان لتركيا  "العدالة كالتنمية"استفادت تركيا 

 لالنضماـ إلى االتحاد األكركبي. يايفي سع

نتيجة لمظركؼ االقتصادية الصعبة لتركيا، كالزدياد معدالت البطالة كالفقر في تركيا، 
ككفقان لممبادئ "األتاتكركية" التي تسعى نحك "أكربة تركيا"، فإف تركيا تسعى  لالنضماـ لالتحاد 

ظؿ ذلؾ اعتقد العممانيكف األتراؾ  األكركبي منذ عقكد، لكنيا كجدت الرفض دائمان أماميا، كفي
سيساىـ في مكافقة أكركبا عمى انضماـ تركيا ليا، كأف ذلؾ  "إسرائيؿ"أف تعزيز عالقاتيـ مع 

يثبت عممانيتيا، ككف تركيا دكلة مسممة تقيـ عالقات طيبة مع دكلة ييكدية، لذلؾ يمكف القكؿ إف 
، فإذا كانت القضية اإلسرائيمية –ات التركية االتحاد األكركبي أث ر باتجاه تدعيـ كتعزيز العالق

 "إسرائيؿ"القبرصية تشكؿ عائقنا النضماـ تركيا لالتحاد، فإف تركيا تحاكؿ أف تجعؿ مف عالقاتيا بػ
 (.79ـ: 2010بديالن عف ذلؾ، كمحاكلة إلبداء النكايا )خماش، 

العدالة "حزب  كقد أضحى انضماـ تركيا إلى االتحاد األكركبي يحتؿ أكلكية في برنامج
ـ، ككاف أكؿ نشاط قاـ بو أردكغاف كغكؿ، ىك 2002بعد كصكلو لمحكـ في تركيا عاـ  "كالتنمية

دكلة األعضاء في االتحاد األكركبي لتشجيعيا عمى تحديد  15القياـ بجكلة أكركبية شممت الػ 
ر كانكف أكؿ/ديسمب 13ك 12مكعد لبدء تركيا مفاكضات العضكية في قمة ككبنياجف في 

 (.33ـ: 2007ـ )النعيمي، 2002
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أف االنضماـ الكامؿ لالتحاد األكركبي ىدؼ  "العدالة كالتنمية"كما يعتبر حزب 
إستراتيجي لو، كليس مف الممكف القبكؿ بأم اقتراح أك أم معادلة أك بديؿ عف العضكية التامة 

أف إرادة العضكية التامة مستمرة عمى الرغـ مف  "العدالة كالتنمية"في االتحاد، كما أكد حزب 
 (.56ـ: 2012، "العدالة كالتنمية"العكائؽ كالتأخيرات النابعة عف االتحاد األكركبي )

كقد ساىـ سعي تركيا إلى االنضماـ لالتحاد األكركبي في تسييؿ اتخاذ الحككمة التركية 
كأكثر تقربان إلى  "إسرائيؿ"ؿ تأييدان لػإلى الحكـ، مكاقؼ أق "العدالة كالتنمية"عند كصكؿ حزب 

ـ: 2012، )محاربالفمسطينييف، انسجامان مع سياسة االتحاد األكركبي تجاه القضية الفمسطينية 
738.) 

إلى االنضماـ إلى االتحاد مف منظكر مختمؼ عف  "العدالة كالتنمية"كينظر حزب 
الرغبة التركية في نيؿ العضكية  الحككمات التركية السابقة، حيث أشار داككد أكغمك إلى أف

األكركبية محكرية في تكجيات السياسة الخارجية التركية، مف دكف أف يعني ذلؾ أف التكجو حياؿ 
أكركبا ي عد التكجو اإلستراتيجي الفريد بالنسبة إلى تحركات تركيا الخارجية، بؿ يجب أف يكضع 

 (.595ـ: 2012القادر،  الخيار األكركبي ضمف إستراتيجية متعددة البدائؿ )عبد

كعمى الجانب األكركبي أبرزت تصريحات المسؤكليف األكركبييف مدل أىمية تركيا 
لالتحاد األكركبي، فطبقان لتصريحات نائب رئيس المفكضية األكركبية غكنتر فيرىكغف "أف 

يف االتحاد األكركبي يحتاج إلى تركيا أكثر مف حاجة تركيا إليو، إف ذلؾ سيساعدنا عمى تحس
العالقات مع الديمقراطيات الغربية كالعالـ اإلسالمي في القرف الكاحد كالعشريف مف دكف نزاع، 
فتركيا تمتمؾ أىمية إستراتيجية كبيرة، أتحدث عف األمف في كؿ المنطقة، يجب أف نتخيؿ ماذا 
ؿ يمكف أف يحصؿ إذا اعتمدت تركيا سبيالن غير االنضماـ إلى مجمكعة الدكؿ الغربية، سيشك

ذلؾ تيديدان كبيران عمينا كمف األفضؿ عدـ المجازفة"، كىذا بالطبع اعتراؼ ميـ كمباشر بمدل 
أىمية تركيا الستقرار األمف اإلقميمي كاألكركبي، كأيضان ألف تصبح جسران بيف الدكؿ اإلسالمية 

 (.14ـ: 2009كالعالـ الغربي )إبراىيـ، 

كاميركف أف السياسة التي تنتيجيا تركيا كفي ىذا اإلطار أكد رئيس الكزراء البريطاني 
بعدـ ترجيح الشرؽ عمى الغرب أك العكس ىي سياسة صحيحة، كما أشار كاميركف إلى أىمية 
الشراكة التركية في إيجاد حمكؿ لمشكالت الشرؽ األكسط، كما أكد كاميركف عمى تأييد بريطانيا 
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ؿ إجابتو عف سؤاؿ مفاده: "مف الذم لمدكر الدكلي الذم تمعبو تركيا في الشرؽ األكسط، مف خال
يستطيع أف يجعؿ إيراف تتخمى عف السالح النككم؟" فأجاب بالمغة التركية: " بالطبع تركيا" كذلؾ 

 (.211ـ: 2012أثناء زيارتو لتركيا )دميرام، 

ـ، بدأت العالقات بيف تركيا كاالتحاد األكركبي بالتحسف بعد قرار 2005كمع مطمع عاـ 
ـ 2005آذار/مارس  7ـ، ففي 2005تشريف أكؿ/أكتكبر  3لمفاكضات مع تركيا في األخير بدء ا

كبار المسؤكليف األتراؾ في أنقرة بشأف  -ممثمية االتحاد األكركبي -التقى كفد التركيكا األكركبية 
 (.41ـ: 2007المفاكضات المرتقبة النضماـ تركيا إلى عضكية االتحاد األكركبي )النعيمي، 

بي ك كر االتحاد األبيف أف: "كغمك أحمد داكد أكزير الخارجية التركي في تصريحات ك 
ف أمة نو يريد لألأكد "أك "، مف كالحريةالتكازف بيف األ إليجادىي مف ركائز السياسة  الناتككحمؼ 

كسط كالبمقاف كلكف العالقات مع الغرب سكؼ تستمر لكي تصبح كبر في الشرؽ األأتمعب دكران 
(.21ـ: 2111التركية" )خمؼ،  لمسياسة الخارجيةساسية الركيزة األ

أف  ،بعد ثمانيف عامان مف الجميكرية "ذات التكجو الغربي" ،كمف مفارقات الكاقع التركي
حزبان محافظان انتمت قياداتو في السابؽ لمرفاه، يحمؿ مقكدىا كيقؼ بالدعـ، كىك في السمطة كراء 

كاطان أكبر مما قطعتيا أحزابيا "العممانية" في ذلؾ، مسعاىا لعضكية االتحاد األكركبي، كيحقؽ أش
كتنجح دبمكماسيتو في إقناع االتحاد األكركبي لفتح حكار بشأف انضماـ تركيا لو )حسف، 

 (.227: ـ2006

ـ، الدكر الفاعؿ في 2010كقد اعتبر تقرير التقدـ، الذم أعدتو المجنة األكركبية لعاـ 
لجكار عمى أنو أمر يمكف أف يحقؽ مكاسب لالتحاد األكركبي السياسة الخارجية التركية مع دكؿ ا

 (.210ـ: 2012إذا ما تـ تطكيره عمى شكؿ تنسيؽ ثنائي )ميرام، 

كيرل بعض المحمميف أف تركيا تحاكؿ استخداـ القضية الفمسطينية ككرقة ضغط عمى 
يادة دكرىا كاألكراؽ الدكؿ األكركبية لمسماح ليا بدخكؿ االتحاد األكركبي، حيث تسعى تركيا إلى ز 

السياسية التي تمتمكيا مف أجؿ طاكلة السياسة اإلقميمية. كتمكيح تركيا بأنيا كمف خالؿ مكقعيا 
كمنطقة ساخنة تخشى  ،كتراثيا يمكف أف تشكؿ جسر عبكر إلى المنطقة التي تشكؿ بؤرة تكتر

لنفط ... إلخ. كبذلؾ السيما اك أكركبا دكمان أف تنفجر كتيدد المصالح األكركبية في المنطقة 
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تستطيع تركيا أف تقنع أكركبا كتقدـ ليا الدليؿ بأنيا ذات فائدة كبيرة إذا تـ قبكليا في نادم 
 .ـ(2009)صافي، االتحاد األكركبي 

حيث بيف االتحاد األكركبي رضاه عف التأثير اإليجابي الذم تركتو تركيا عمى الرأم 
، لكنو في نفس الكقت "إسرائيؿ"العاـ في دكؿ الشرؽ األكسط، نتيجة سياستيا الخارجية تجاه 

أشار إلى ضركرة فيـ كمف ثـ تجاكز المخاكؼ كاالنطباعات السمبية في الرأم العاـ األكركبي، 
اسات التركية، المتعمؽ بالشرؽ األكسط، سكاء كانت ىذه االنطباعات محقة أـ خاطئة. نتيجة السي

أك أنو يمكف مناقشة مدل تفيـ االتحاد األكركبي لمضركرات التي تنطمؽ منيا السياسة التركية في 
ـ بجيكد تركيا المتعمقة 2010الشرؽ األكسط، فبالرغـ مف إشادة تقرير المجنة األكركبية لعاـ 

لحد  "إسرائيؿ"ير مشكالتيا مع دكؿ الجكار، إال أنيا أشارت إلى تدني مستكل العالقات مع بتصف
 (.210ـ: 2012كبير )ميرام، 

 من الدور المتصاعد لتركيا تجاه القضية الفمسطينية: اإلسرائيميالموقف . 2

الكاليات م لكمييما، أ يأبرزىا تكحد الحميؼ الدكل قكاسـ مشتركة "إسرائيؿ"تركيا كمتمؾ ت
كحتى اآلف، مثمما يممؾ  "إسرائيؿ"التعاكف بدأ مع قياـ دكلة  كتاريخ ممتد مف ،المتحدة األمريكية

 البيئة يالمنطقة. كمع تكافر القكاسـ المشتركة تعد التغيرات ف يالعسكرية ف كالىما أقكل القدرات
 تشيد بعد انتياء الحرب الباردة يالت اإلسرائيمية - يكبح تطكير العالقات التركية عامالن  اإلقميمية

 . ـ(2001)المباد،  شرؽ المتكسط منطقة يف اإلقميمية منافسة عمى الزعامة

عمى العالقات التركية كانت القضية الفمسطينية أكثر المسارات تأثيران  ،تاريخيان 
، نتيجة التعاطؼ الشعبي التركي مع القضية الفمسطينية، كلعدـ رغبة تركيا بأف تتيـ اإلسرائيمية

بخيانة القضية الفمسطينية، فكما ذكرنا سابقان فإف العاـ الذم اعترفت فيو تركيا بمنظمة التحرير 
نفسو الذم أيدت فيو اعتبار الصييكنية شكالن مف أشكاؿ العنصرية، كيأتي ذلؾ في ىك العاـ 

بعد تكقيع  اإلسرائيمية -إطار استمالتيا لمجانب الفمسطيني كتأييده. كقد تطكرت العالقات التركية 
، حيث كصمت "إسرائيؿ"ـ بيف منظمة التحرير الفمسطينية ك0442اتفاقية السالـ في أكسمك عاـ 

ـ، كلكنيا لـ تتأثر بتعثر المفاكضات 0441ذركة في التعاكف العسكرم بيف الطرفيف عاـ إلى ال
 (. 001ـ: 7101عمى المسارات األخرل المبناني، كالسكرم )خماش، 

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=10145
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=10145
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=10145
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=10145
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كيمكف القكؿ إنو خالؿ العقديف األكليف مف كجكد منظمة التحرير الفمسطينية، كانت 
تيبط إلى أدنى مستكل  "إسرائيؿ"ما كانت عالقاتيا بػعالقة أنقرة بمنظمة التحرير تبمغ ذركتيا عند

ليا. صحيح أف ىذا التطكر يرجع إلى كجكد ضغكط داخمية كخارجية مختمفة في تركيا، كلكف 
ليس ىناؾ مجاؿ لمشؾ في أف الحساسيات تجاه الفمسطينييف كسط مختمؼ القطاعات داخؿ تركيا 

 (. 55ـ: 7112يك، قد لعبت دكران ميمان في ىذا األمر )أكزكاف كبنج

تذبذبت مع بداية األلفية الثالثة، بتنديد رئيس الكزراء  اإلسرائيمية -لكف العالقات التركية 
تجاه الزعيـ الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات عاـ  اإلسرائيميالتركي األسبؽ بكلنت أجاكيد بالسمكؾ 

اعية. كاستمر التراجع ـ التي كصفيا أجاكيد بأنيا مذبحة جم7117ـ، كمعركة جنيف عاـ 7110
في االنتخابات  "العدالة كالتنمية"مع فكزر حزب  اإلسرائيمية –النسبي في العالقات التركية 
ـ، لكف ذلؾ الفكز لـ يحدث تغييران جذريان في العالقات بدايةن، 7117النيابية في تركيا نياية عاـ 

 (.213ـ: 7107لعدـ اكتماؿ الظركؼ اإلقميمية كالدكلية )المباد، 

إلى الحكـ  "العدالة كالتنمية"كينبغي ىنا مالحظة التحكؿ الكبير الذم حصؿ بعد كصكؿ 
في تركيا في السياسة الخارجية التركية انطالقان مف البعد الداخمي، كىك بعد أيديكلكجي إسالمي 
ممزكج بركح تركية عثمانية تبحث عف دكر تاريخي، كعف مصالح اقتصادية تحقؽ ليا النفكذ 

يمي، كمع ىذا المتغير بدأت السياسة التركية تحقؽ نكعان مف التكازف بيف بعدىا الغربي اإلقم
، كبيف تحسيف العالقة مع الدكؿ العربية كالسيما سكريا، "إسرائيؿ"المتجسد في العالقة مع أمريكا ك

 (.71ـ: 7114)إبراىيـ،  "إسرائيؿ"ككانت ىذه نقطة التحكؿ في العالقات بيف تركيا ك

ـ نقطة فارقة في العالقات بيف تركيا 7113عمى غزة  اإلسرائيميؿ العدكاف كقد مث
في كاقعة دافكس الشييرة  اإلسرائيمي، حيث أظير أردكغاف معارضتو الشديدة لمسمكؾ "إسرائيؿ"ك

مفادىا أف الدؼء في العالقات بيف تركيا  "إسرائيؿ"ـ، حيث أبمغ رسالة عمنية لػ7114بداية عاـ 
ـ 7112أصبح أمران مف الماضي. كمع االستقطاب الذم ساد الشرؽ األكسط بيف قد  "إسرائيؿ"ك
ـ بيف محكر الممانعة الذم قادتو إيراف كمحكر االعتداؿ الذم انضكت فيو الدكؿ العربية 7114ك

المعتدلة "المكالية ألمريكا"، بدا لمكىمة األكلى أف تركيا تميؿ لممحكر األخير بسبب ارتباطاتيا 
ـ، مرحمة جديدة في المنطقة، 7114نما دشنت زيارة أردكغاف إلى طيراف في نياية الغربية، بي

اإليرانية إلى درجات  -كأفسحت ىامشان متزايدان لممناكرة أماـ تركيا، كتحسنت العالقات التركية 
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ـ: 7107غير مسبكقة تجاريان كسياسيان، بحيث تمتزج أدكات التنافس مع محفزات التقارب )المباد، 
201.) 

لتركيا بعد يكـ كاحد مف استدعاء "أيالكف" لمسفير التركي في "تؿ  "إسرائيؿ"كرغـ اعتذار 
أبيب" "أحمد أكجكز شميككؿ"، كمعاممتو معاممة غير الئقة بسبب الشعكر المتنامي لدييا بعدـ 
يا الرضا مف السياسة التركية الجديدة في المنطقة، كمساحات التأثير المتعاظمة التي تمتمكيا ترك

فييا. لـ يكتؼ الرئيس التركي عبد اهلل غكؿ كرئيس الكزراء رجب طيب أردكغاف باالعتذار 
ـ إلى تركيا، في 7101اإلسرائيمي، بؿ رفضا أيضان لقاء إييكد باراؾ أثناء زيارتو الرسمية عاـ 

في  "إسرائيؿ"خطكة أرادت تركيا منيا أف تظير قدرتيا عمى اتخاذ إجراءات تصعيدية أكثر حياؿ 
 (.200ـ: 7107المستقبؿ إذا اقتضت الضركرة ذلؾ )المباد، 

أيضان كانت محاكلة سفف مدنية تركية تحت عنكاف "أسطكؿ الحرية" لفؾ الحصار عف 
. ككذلؾ كاف لنجاح "إسرائيؿ"ـ جرأة تركية فائضة لتشكيو سمعة 7101غزة في نياية أيار/مايك 

داه الكاسع دكليان، كىك الذم رأت فيو كاشنطف أنقرة في إقناع إيراف بتكقيع إعالف طيراف ص
كمعيما القكل الكبرل الغربية كغير الغربية تجاكزان لما يمكف أف يصؿ إليو دكر تركيا  "إسرائيؿ"ك

في القضايا اإلقميمية كالعالمية. فكاف الرد في حمالت عالمية صييكنية كأمريكية ضد رجب طيب 
بتفكيض  "إسرائيؿ"حممة التأديب العسكرية التي شنتيا  أردكغاف كاتيامو بمعاداة السامية، كفي

 (.03ـ: 7107ـ )نكر الديف، 7101أيار/مايك  20دكلي ضد أسطكؿ الحرية فجر 

كقد ساىـ سعي تركيا لالنضماـ إلى االتحاد األكركبي، كشركط االنضماـ إلى ىذا 
-لكف باستمرار -جيان االتحاد في إحداث إصالحات كتغييرات دستكرية ديمقراطية، إذ حدت تدري

مف قدرة الجيش التركي في التأثير في صنع القرارات، ما أضعؼ قدرة الجيش عمى التأثير في 
 (.738ـ: 2012، )محارب "إسرائيؿ"االحتفاظ بعالقات قكية كمميزة مع 

 ان دكر أقرب لممكقؼ األمريكي، فيك يريد  المتصاعد مف الدكر التركي اإلسرائيميمكقؼ كال
 ان بار أف نظاـ الحكـ في تركيا أيكباعت ،مع تركيا اإلستراتيجيةباعتبار العالقات التاريخية ك  ان يترك
كلكف مع ، ألنو يعمـ أنيا بكابة قبكلو في الغرب ،"إسرائيؿ"تكجيو لف يغامر بالعالقات مع اف ك

عالقة لذلؾ المكقؼ، بعضيا يميؿ لتفسير التغير في ال إسرائيميةاإلقرار بكجكد تفسيرات عدة 
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بسبب المنحى األصكلي لمعدالة كالتنمية، كالبعض اآلخر يتيـ الديمقراطية بأنيا السبب كراء 
 "إسرائيؿ"كيرل في الديمقراطية خطرنا عمى  لمحكـ في تركيا، "العدالة كالتنمية"كصكؿ حزب مثؿ 

كانة إذا ما طبقت في الدكؿ العربية كاإلسالمية، كرأم ثالث يفسر ذلؾ بأنو صراع عمى الم
ال يحرجيا، ال في  ان تغير ألكانيا، كلكنيا تريد حميف كال "إسرائيؿ"ال تركؿ اإلقميمية، فتركيا الجديدة 

 (.Elbasel, 2012: 442جميكرىا كال في نظر حمفائيا اآلخريف )نظر 

في  "إسرائيؿ"ػألسباب التي ساىمت في تغيير عالقة تركيا باإسرائيمية  كتفسر دراسة
إسالـ:  –ألكف لياف في كتابو بالمغة العبرية بعنكاف "ديمك  اإلسرائيميعامميف ذكرىما الباحث 

 :(734: ـ2012محارب، ) ىماف ف العامالاكىذ ،ديمقراطية إسالمية في تركيا"

ـ ليا 2002كصكؿ نخبة جديدة إلى سدة الحكـ في تركيا في تشريف ثاني/نكفمبر  األول:
مفاىيـ كفرضيات، كبالتالي سياسات تختمؼ عما لدل مف سبقيا مف حككمات، كلدل المؤسسات 

، كدكر تركيا في المنطقة كالمكقؼ مف "إسرائيؿ"العسكرية، فيما يخص العالقة مع أمريكا كمع 
شكؿ حككمة ذات غالبية قكية في  "العدالة كالتنمية"ؼ إلى ذلؾ أف حزب القضية الفمسطينية. أض

البرلماف مف دكف أف تككف ىناؾ حاجة إلى تشكيؿ ائتالؼ مع أحزاب أخرل تحد مف قكتو 
 كقدرتو عمى السعي إلى تحقيؽ مفاىيمو كسياساتو.

حيث كاف االحتالؿ كالبطش اإلسرائيمياف في المناطؽ الفمسطينية المحتمة،  والثاني:
الحؿ العسكرم في مكاجياتيا، كزيادة القمع  "إسرائيؿ"الستمرار االنتفاضة الفمسطينية كاتباع 

، كسياسة التصفيات الجسدية ضد ككادر الفصائؿ الفمسطينية كقاداتيا "اإلسرائيمييف"كالبطش 
. كعمى "العدالة كالتنمية"كحصار عرفات، تأثير كبير في مكاقؼ الحككمة التركية بقيادة حزب 

خالؼ النخبة السياسية التركية السابقة التي حكمت في الثمانينيات كالتسعينيات )خصكصان 
عمكمان، جاءت نخبة جديدة إلى الحكـ ليا  "إسرائيؿ"ديمريؿ كيمماز كتشمير(، التي كانت مؤيدة لػ

ف يتعاظـ في مكاقؼ حقيقية كأصيمة مؤيدة لمفمسطينييف، في مرحمة كاف التأييد الشعبي لمفمسطينيي
تركيا، ال في أكساط الجميكر الذم انتخب ىذه الحككمة فحسب، بؿ أيضان في صفكؼ الشعب 

 التركي عمكمان.
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كفي مقابمة الباحث مع الدكتكر "جماؿ الديف ىاشمي" رئيس مكتب الدبمكماسية العامة 
يعكد إلى  ائيميةاإلسر  -في رئاسة الكزراء التركية، أكد ىاشمي أف التكتر في العالقات التركية 

تجاه الشعب الفمسطيني، حيث استعرض  اإلسرائيميةالغطرسة كالممارسات الفاشية لمحككمات 
  التالي:عمى النحك  اإلسرائيمية -تاريخ العالقات التركية 

كلكنيا كانت تتبع سياسة متكازنة  ػياكانت تركيا أكؿ مف اعترؼ ب "إسرائيؿ"بعد تأسيس  -
اؾ سحب لمسفير التركي مف ـ، حيث كانت المشكمة القبرصية حاضرة ككاف ىن0421حتى عاـ 

عممية مد كجزر في تمؾ المرحمة، كمنذ العاـ  اإلسرائيمية -، كشيدت العالقات التركية "إسرائيؿ"
كفمسطيف في نفس  "إسرائيؿ"ـ كانت حقبة ذىبية في عالقات تركيا بػ7110ـ إلى العاـ 0440

 الكقت كذلؾ بسبب انطالؽ عممية "السالـ" بيف الفمسطينييف ك"اإلسرائيمييف".

ـ، حيث كانت فترة 7117 –ـ 0441ما بيف عامي  "إسرائيؿ"أفضؿ عالقات بيف تركيا ك -
 ذىبية شيدت اتفاقيات عسكرية كأمنية إستراتيجية بيف البمديف.

كانت ىناؾ تصريحات ألردكغاف ضد ممارسات  ـ7115 -ـ7117في الفترة ما بيف  -
 ."إسرائيؿ"مع الفمسطينييف، سببت أزمة بيف تركيا ك "إسرائيؿ"

ـ مثمت أزمة 7111كصكؿ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس كزيارتو لتركيا عاـ  -
 .اإلسرائيميةجديدة لمعالقات التركية 

، كلكف حرب أكلمرت رائيميةاإلس –دخمت تركيا بعد ذلؾ كسيطان في العالقات السكرية  -
عمى غزة حالت دكف إكماؿ ىذا الدكر، كمنذ ذلؾ التاريخ تحكؿ خطاب رئيس الكزراء التركي 

 رجب طيب أردكغاف إلى القضية الفمسطينية.

عمى حد تعبيره في دافكس، حيث كانت  اإلسرائيميةكما كضع أردكغاف حدان لمغطرسة  -
 ـ.0413الفمسطيني منذ عاـ مالمح كجو أردكغاف تمثؿ تجسيدان لمغضب 

عف االعتداء عمى أسطكؿ الحرية،   اإلسرائيميفي قضية مرمرة طمبت تركيا االعتذار  -
 كدفع التعكيضات ألىالي الشيداء األتراؾ، كرفع الحصار المفركض عمى قطاع غزة.

ليس لدييا إرادة حقيقية لمسالـ في المنطقة، حيث قامت  "إسرائيؿ"كذكر ىاشمي أف 
أف تغير سياساتيا تجاه  "إسرائيؿ"بثالثة حركب في السنكات العشر األخيرة، كأضاؼ أف عمى 

أصبحت منبكذة حياؿ تصرفاتيا  "إسرائيؿ"الشرؽ األكسط كخصكصان بعد الربيع العربي، حيث إف 
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اؼ أف تركيا ممثمة بقياداتيا، كعمى رأسيـ غكؿ رغـ القبكؿ الذم تالقيو في أكركبا، كأض
 كأردكغاف كداككد أكغمك، ينتقدكف سياسات الحككمات اإلسرائيمية الفاشية كالصييكنية العنصرية.

لمدكر التركي المتصاعد تجاه القضية الفمسطينية، فيناؾ  اإلسرائيميةأما بخصكص الرؤية 
 :(Elbasel, 2012: 442)بيذا الخصكص  "إسرائيمياف"رأياف 

يا مف الفمسطينييف ، كأف القتراب"إسرائيؿ"أف تركيا لف تضحي بعالقاتيا مع  يرل األول:
 حدكدنا لف تتعداىا. "إسرائيؿ"كابتعادىا عف 

تعقيبنا عمى المكاقؼ التركية: إف  ،ألكف ليفيف كيكفاؿ بستاف افاإلسرائيمييقكؿ الباحثاف 
، كلكنيا أرادت فقط تحقيؽ بعض نقاط القكة "إسرائيؿ"ا ليست معنية بالدخكؿ في حرب مع "تركي

ينييف، في المنطقة، كفي الساحة التركية الداخمية، كالظيكر بمظير المدافع عف حقكؽ الفمسط
ظيار قدرتيا عمى إحراج "إسرائيؿ"  المرة تمك المرة". كا 

 ،فأىداؼ جذب حماس كسكريا بعيدنا عف إيرا "إسرائيؿ"ػفالدكر التركي سكؼ يحقؽ ل
"ليذا يأتي الضغط التركي عمى  ،"إسرائيؿ"كتقديـ حميؼ بديؿ أكثر اعتداالن كقبكالن لدل الغرب ك

منحصرنا في الشكميات كالجزئيات، أما األساسيات فمف يككف محالك ليا حتى إشعار آخر  "إسرائيؿ"
 التركية". اإلستراتيجيةأك تغير جذرم في المكاقؼ 

كتبعات اليجكـ  ،ه غزةتجا "إسرائيؿ"الالذعة لسياسة  نتقادات التركيةلذلؾ كرغـ اال
لـ تكف  اإلسرائيمية -ات التركية التركيبة المعقدة لبنية العالق"عمى أسطكؿ الحرية، فإف  اإلسرائيمي

مف مساحة محددة كمحسكبة مف االنتقادات كاإلدانات المتبادلة عبر  "يف"اإلسرائيميلتحـر األتراؾ ك
الحرب الكالمية المكسمية، التي قد يركف إلييا الطرفاف مع نشكب أية تكترات بينيما ألم سبب، 
بغرض االستيالؾ المحمي أك بقصد تكجيو رسائؿ ذات مغزل معيف لمحيطيـ اإلقميمي كفضائيـ 

 الدكلي".

كالتي كانت كحتى كقت قريب عالقة  ،اإلسرائيمية –عالقات التركية يرل أف ال الثاني:
حدث في المنطقة، فاألمف  تكترت فأشارت الحتماالت التردم كالتغيير الجكىرم الذم ،تحالفية
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التي كانت تشكؿ  إيرافمثؿ أصبح يشعر بخطر كبير مف بعض دكؿ المحيط  اإلسرائيميالقكمي 
 لألعداء. ان كتركيا التي غدت حميف ،أكؿ لى عدك، كتحكلت إان كنصير  ان حميف

الذم مثؿ رئيس  ،زئيؼ بيغف بنياميف اإلسرائيميتصريحات كزير الدكلة كيؤكد ذلؾ 
ثناء زيارتو أ اليكنانيةلصحيفة "تانيا"  ،ر المناخي في المتكسطفي مؤتمر التغي "إسرائيؿ"كزراء 
األمر مثير لمقمؽ، : اإلسرائيمية - التركيةسؤاؿ عف تدىكر العالقات ا عمى حيث قاؿ معقبن  ،ألثينا

أنو حقيقة  أفأردكغاف كاضح في مكاقفو، ك  رئيس الكزراء التركي رجب طيبألف حزب السيد 
ا في حاجة إلى تكضيح، كأف ىذا التحالؼ الجديد بيف تركي تيعمؿ عمى التحالؼ مع إيراف ليس

يراف كسكريا كلبناف ىك أمر مقمؽ بالنسبة لنا كألكركب في مجمس  ان ا. فقد صكتت تركيا مؤخر كا 
 يوكم. كلذا فإف ىذا الحمؼ ينطكم عماألمف ضد فرض عقكبات عمى طيراف بسبب برنامجيا النك 

 .ار جديدة بالنسبة لممنطقة بأسرىاأخط

ميمة اإلسرائيمية عالقات  – كقد أثبتت األحداث بعد ذلؾ أف العالقات التركية
ستراتيجيةك  ، بنياميف نتنياىك، باالستجابة اإلسرائيميقياـ رئيس الكزراء  حيث كاف لكال البمديف، ا 

إلى كامؿ المطالب التركية، كذلؾ بعد إعالنو في بياف رسمي اعتذاره إلى نظيره التركي، رجب 
، تعيد فيو بدفع التعكيضات ـ2013 آذار/مارس 22طيب أردكغاف، عبر اتصاؿ تمفكني في 

 .نيف األتراؾ، كتخفيؼ الحصار االقتصادم عف قطاع غزةالالزمة إلى أىالي الضحايا مف المكاط
إلى بركز اتجاىات متناقضة كتحميالت متباينة حياؿ مسار تطكر  اإلسرائيميالعتذار اأفضى كقد 

سيما أنو في الكقت الذم كاجو فيو الك اإلسرائيمية خالؿ الفترة المقبمة،  –التفاعالت التركية 
ية متفاكتة، ارتفع فيو مستكل اإلشادة بالدبمكماسية التركية، " مكاقؼ داخماإلسرائيمي"االعتذار 

حيث برزت العديد مف التصريحات كاآلراء المؤكدة عمى نجاح أنقرة في "امتحاف األزمة" مع 
 ،اب كالمحمميف األتراؾ مثؿ جنكيز كاندارتّ كقد تجمى ذلؾ في كتابات العديد مف الك ."إسرائيؿ"

. ىذا ؿ "الكقت المناسب الحتراـ الذات"تمث اإلسرائيميد االعتذار الذم أشار إلى أف مرحمة ما بع
ال يعيد الشرؼ لتركيا كحسب، كلكنو  اإلسرائيميإلى أف "االعتذار  فيما أشار أرىاف باشيركت

 (.1ـ: 2013" )خميؿ، دليؿ أيضا عمى أنيا أصابت في ىذه الحالة، بما أظير قكتيا اإلقميمية
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 والفمسطيني من سياسة تركيا تجاه القضية الفمسطينية: الموقف الرسمي العربي. 3

بػػػػيف  -سػػػػمطة راـ اهلل كغػػػػزة -تراكحػػػػت قػػػػراءة المثقفػػػػيف كاألنظمػػػػة العربيػػػػة كالفمسػػػػطينييف 
الترحيػب ىركبنػػا إلػى الػػدكر األكثػر اعتػػداالن مػػف الػدكر اإليرانػػي المتشػدد، كبػػيف تػردد أك تشػػكيؾ فػػي 

لقد كاف مكقؼ النظـ ك  عالنية أك الترحيب الفاتر بو. سكاء بالتصريح عف ذلؾ ،أىداؼ ذلؾ الدكر
ضػػعيؼ كمػػنكمش، لػػذلؾ كانػػػت  الرسػػمية العربيػػة فيمػػا يتعمػػؽ بالقضػػية الفمسػػطينية بصػػفة خاصػػة

بػػيف خيػػاريف، كىمػػا دكر إيرانػػي قػػكم كمتصػػاعد كممتػػد فػػي المنطقػػة، مقابػػؿ دكر العربيػػة  األنظمػػة
كيسػػعى الحػػتالؿ أكبػػر قػػدر مػػف المسػػاحات الشػػاغرة التػػي تركتيػػا القػػكل العربيػػة  ،تركػػي متصػػاعد

فػػػي مػػػع األخػػذ فػػي االعتبػػار أف ىػػذا الػػدكر التركػػي  ،التقميديػػة بعػػد انكماشػػيا خػػالؿ العقػػد األخيػػر
اختارت األنظمة الدكر كقد  .في تركيايصب داخميكا في مصمحة القكل السياسية اإلسالمية  نظرىـ

السابقة عمػى السػمطة أنيػا  التركية ، حيث كاف نتاج حكـ األنظمة"العدالة كالتنمية" التركي في ظؿ
عمى حساب عالقاتيا مع العالـ  اإلسرائيمية -تصب في النياية في اتجاه تكطيد العالقات التركية 

التركيػة خاصػة عمػى المسػاريف السػكرم كالمصػرم فػي  -العربي؛ لذا كاف منحى العالقات العربيػة 
 .(Elbasel, 2012: 444) ك"العدالة كالتنمية" "الرفاه"حككمتي حاالتو في ظؿ أفضؿ 

عػػػف المكقػػػؼ الشػػػعبي العربػػػي المؤيػػػد كميػػػان ؼ الرسػػػمي العربػػػي بالتأكيػػػد بعيػػػد كىػػػذا المكقػػػ
، كذلػػػؾ لتػػػأثره عاطفيػػػان مػػػع خطابػػػات تجػػػاه القضػػػية الفمسػػػطينية "العدالػػػة كالتنميػػػة"لسياسػػػات تركيػػػا 

التركػػػي رجػػػب طيػػػب أردكغػػػاف تجػػػاه القضػػػية الفمسػػػطينية، لمػػػا فػػػي قمػػػكب كمكاقػػػؼ رئػػػيس الػػػكزراء 
 الشعكب العربية مف تعاطؼ مع قضية فمسطيف إسالميان كعربيان.

تفسػػيرات عربيػػة عػػدة لمػػدكر التركػػي فػػي القضػػية الفمسػػطينية، مػػا بػػيف متخػػكؼ مػػف  ىنػػاؾك 
 برحػػم كآخػػريني، عثمانيػػة جديػػدة تفػػرض سػػيطرة تركيػػة عمػػى العػػالـ العربػػي مػػف المػػدخؿ الفمسػػط

لمفمسػػطينييف فػي ظػػؿ الضػعؼ العربػػي،  بيػذا الػػدكر بكصػفو المنقػػذ مػف قمػػع "إسػرائيؿ" ان كبيػػر  ترحيبػان 
كبيف ىذا كذاؾ تكجد المشكمة كىي "في معرفة ماذا يريد العرب، إذ ال تكجػد دكلػة عربيػة كال كيػاف 
سياسي عربي مكحد يعبِّراف عف إرادة عربية أك حتى عف خالفػات كصػراع عربػي كاضػح المعػالـ، 

ػػػػا"مػػػػف الخيبػػػػات كاإلحباطػػػػات تشػػػػكِّش الرؤيػػػػة العربيػػػػ كىنالػػػػؾ كػػػػـ  ة لحقيقػػػػة المكقػػػػؼ التركػػػػي أيضن
(Elbasel, 2012: 444). 
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فمسػػطينيان، اعتبػػر السػػيد نبيػػؿ معػػركؼ، السػػفير الفمسػػطيني فػػي أنقػػرة، فػػي مقابمػػة لمباحػػث 
متعاطفػة جػدان مػع القضػية الفمسػطينية، كلكػف حػدكد التعػاطؼ مػع  "العدالة كالتنميػة"معو، أف تركيا 

يػػة، فيػػي تحتمػػي فػػي دفاعيػػا عػػف الفمسػػطينييف بالشػػرعية القضػػية الفمسػػطينية سػػقفو الشػػرعية الدكل
تنفيػذ االتفاقيػات كالقػرارات الدكليػة، كبالتػالي تقتػرب كتبتعػد عػف  "إسػرائيؿ"الدكلية مػف خػالؿ رفػض 

 بقرارات الشرعية الدكلية. "إسرائيؿ"بمقدار التزاـ  "إسرائيؿ"

وأثرىــا كمحــدد عمــى السياســة الخارجيــة  "ثــورات الربيــع العربــي" يالحــراك الشــعبي العربــ .4
 :التركية تجاه القضية الفمسطينية

بعد الحديث عف المكقؼ الرسمي العربي كمحػدد لسياسػة تركيػا تجػاه القضػية الفمسػطينية، 
البػػد مػػف الحػػديث عػػف أثػػر ثػػكرات "الربيػػع العربػػي" عمػػى السياسػػة الخارجيػػة التركيػػة تجػػاه القضػػية 

 الفمسطينية. 

كر التركي، الذم كجد لمد ان إحراجة كخاصة السكرية كالميبية رات العربيالثك  متحيث شك
كخاصة بعد حصار غزة  ،ة الفمسطيني ةلمقضيفي المنطقة نتيجة تقاربو كدعمو  قبكالن شعبينا

حفاظ عمى استثماراتيا االقتصادية في كضعيا كمكاقفيا كسارعت لم تركيا استدركتكقد ، ـ2006
ة أثرت عمى المكقؼ لمعارضة السكرية، أم بما يؤكد أف الثكرات العربيليبيا، كتبني مؤتمرات ا

ناتك في ليبيا كشؼ حقيقة ذيف رأكا بتأييد تركيا لتدخؿ الكبدأ بالتراجع، خاصة مف أكلئؾ ال التركي
 .(39ـ: 2012)األخرس،  ة الفمسطيني ةكزيؼ مناصرتيا لمقضي

يراف، كسكريا "إسرائيؿ" مف كؿ   مع تركيا عالقات كتدىكر العربية، الثكرات كاقع كمع  كا 
 جديد نظاـ كصكؿ أفّ  إال أصعب، الفمسطينية القضية الفّعاؿ عمى في الدخكؿ قدرتيا أصبحت

 عمى تعديؿ أم ذلؾ أف ي حدث دكف جديد، مف المعادلة إلى التكازف أعاد مصر في الحكـ إلى
في  الفمسطينية القضية ثكابت عمى أك التركية، األجندة في الفمسطينية القضية مقاربة جكىر

 المكقع تحتؿ تعد لـ الفمسطينية القضية أفّ  لكحظ ذلؾ، مقابؿ كفي لكف . الخارجية سياستيا
 كتفاقـ الممتيبة، األحداث لتقّدـ نظرنا إلى الخمؼ تراجعت فقد التركية، األجندة في ذاتو المتقدـ

 العالقة السيماك اإلقميمية،  كالتطكرات التركية، الخارجية السياسة صعيد عمى الخطيرة التحديات
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يراف، سكريا مع  خاصة التركية، كالسياسة التركي الداخؿ عمى السكرية األزمة كانعكاسات كا 
 (.5: ـ2012الكردستاني )باكير كأبك عامر،  العماؿ مكضكع حزب
العربية خاصة  -ظيرت حالة مف التقارب الممحكظ عمى مستكل العالقات التركية  كقد

قامة  مع مصر عمى خمفية ثكرات الربيع العربي التي قامت مف أجؿ ىدـ النظـ الديكتاتكرية كا 
ـ، مركرنا 2010 كانكف أكؿ/ديسمبردكلة القانكف كالحريات، كالتي بدأت بالثكرة التكنسية في 

ديف عابزيف البالثكرتيف المصرية كالميبية، كالتي أطاحت كؿ منيا برأس النظاـ السياسي، فيرب 
مف تكنس، كقتؿ القذافي عمى أيدل الثكار، كزج بمبارؾ في سجف طره، كصكالن إلى  يبف عم

حيث يناضؿ الشعب السكرم مف أجؿ القضاء عمى  ا،الثكرة السكرية التي ما زالت تراكح مكاني
  ـ(.2012ية )العايدم، د لمكصكؿ إلى الحرية كالديمقراطالنظاـ المستب

 تحتفظ بمكاقفيا المسبقة مف القضية الفمسطينية كخاصة حصار تزاؿال لذلؾ فإف تركيا 
فييا ليتناغـ مع المكاقؼ التركية، كمكاقؼ حزب  غزة، مع التكجو نحك مصر التي جاء التغيير

بأف تركيا الحصاف الرابح  ما ي دعـ آراء المحمميف ذم التكجيات اإلسالمية، أم "العدالة كالتنمية"
كما حدث في تكنس  ،إلى سدة الحكـ ؿ استمرار صعكد القكل اإلسالميةحا مف ىذه الثكرات في

لتي ربما المغربي، كا "العدالة كالتنمية"حركة حماس في غزة، كفكز حزب مع كجكد  كمصر
بما  . أمفي المنطقة ان ريادي دكران ا يساىـ في لعب تركيا تستميـ التجربة التركية في الحكـ، مم

ة كالكطيدة مع ذلؾ عالقاتيا اإليجابيإلى ة في المنطقة. أضؼ اإلسالميعني أّنيا مميمة القكل ي
 مستقبالن في المنطقة كعضكيتيا في حمؼ الناتك، مما يزيد مف فاعمية الدكر التركي "إسرائيؿ"

 .(40ـ: 2012)األخرس، 

مف أجؿ تأسيس  ـ2011 كانكف ثاني/يناير 25راىنت تركيا عمى مصر ما بعد ثكرة كقد 
فيي ترل أف العالقات مع مصر يمكف أف تعكض اضطراب عالقات تركيا نظاـ إقميمي جديد، 

كترل تركيا أف سكريا، مع إيراف كالعراؽ كسكريا بسبب تبايف المكاقؼ حياؿ الثكرة الشعبية في 
مف خالؿ  المالكي" ال يمكف أف تكاجو سياساتو ذات الصبغة الطائفية إال –نجاد –تحالؼ "األسد

 تشكؿ ثقالن ككنيا  أف مصر أىـ حميؼ إقميمي،كتعتبر تركيا ، الدكؿ العربيةتعاكف تركي كثيؽ مع 
ميـ، كتتمتع بدكر تاريخي يؤىميا لدكر إقميمي مقبكؿ  إستراتيجيبدكر  ى، كتحظكبيران  ديمكغرافيان 

يا المكاقؼ حياؿ عف أف مصر تشاطر ترك كافة. فضالن  كمعترؼ بو مف القكل اإلقميمية كالدكلية
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، كأمف منطقة اإلسرائيمي -العديد مف القضايا اإلقميمية، مثؿ األزمة السكرية، كالصراع العربي
 (.ـ2012)خميؿ،  الخميج، كالبرنامج النككم اإليراني

ـ، التي أسماىا الصياينة "عامكد 7107كقد رأينا أثناء الحرب األخيرة عمى غزة أكاخر 
لمحكر  ان نكاضحان أف ىناؾ تككّ  اكأسمتيا المقاكمة الفمسطينية "حجارة السجيؿ" كيؼ بد ،السحاب"

في  محكر دكر جمي ككاضحجديد في المنطقة ركائزه تركيا كمصر كقطر، حيث كاف ليذا ال
 عمى غزة. اإلسرائيميإيقاؼ العدكاف 

كدكؿ  رلى دبمكماسية رسمية "كطنية" في مصإالشعبي  اإلقميمي تحكؿ الغضبحيث 
مكقؼ مكحد مف  إلىالتعددية السياسية الجديدة في العالـ العربي  تكتحكل الربيع العربي،

كقد ظيرت بكادر االستفادة  الجديد، كعمى رأسو تركيا كمصر كقطر، محكر، قاده ال"إسرائيؿ"
 اإلقميمي،تحالفيان جديدان عمى المستكل  الفمسطينية مف تحكالت الربيع العربي التي أفرزت نظامان 

أدانت  فقد ،نفس الدكر الذم لعبو النظاـ المصرم السابؽ النظاـ المصرم الجديد يمعب  لـحيث 
ككانت أكؿ المبادريف  ،منذ بدايتو اإلسرائيميالحككمة المصرية برئاسة محمد مرسي العدكاف 

 . ـ(2013)الرنتيسي،  لمكقكؼ في صؼ المقاكمة الفمسطينية

بمكماسية المشتركة بيف مصر كتركيا كقطر في كقؼ العدكاف كرأينا األثر الكاضح لمد
ـ، فمصر في عاـ 7113عمى غزة، حيث كاف الكضع مختمفان تمامان عف حرب  اإلسرائيمي

ـ فتحت الحدكد مع غزة لجميع الكفكد التي حضرت لمتضامف مع أىؿ غزة كدعميـ، ككاف 7107
 مف أبرز الذيف زاركا غزة في حينيا كزير الخارجية التركي أحمد داككد أكغمك.

 أكد رئيس الكزراء المصرم ،نكعياكلى مف كفي زيارة تضامنية إلى غزة ىي األ
يقاؼ العدكاف أىشاـ قنديؿ السابؽ  ف بالده تعمؿ عمى تحقيؽ التيدئة في قطاع غزة كا 

اإلسرائيمي عميو، كشدد عمى أف "مصر الثكرة لف تتكانى عف تكثيؼ جيكدىا كبذؿ الغالي 
ممؼ الحرب عمى كقد أدارت مصر  ".كتحقيؽ اليدنة كاستمرارىا ،كالنفيس إليقاؼ ىذا العدكاف

مف جية، كقامت، ممقاكمة الفمسطينية في غزة غزة بكفاءة عالية، فمدت يد الدعـ كالتأييد لػ
بالتنسيؽ مع قطر كتركيا، بمركحة مف االتصاالت الدبمكماسية بكاشنطف كعكاصـ االتحاد 
األكركبي. كحرصت في اتصاالتيا عمى المزاكجة بيف الكقكؼ بجانب غزة في حقيا المشركع 
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في الدفاع عف شعبيا، كالمساعي لمتكصؿ إلى كقؼ إطالؽ النار بضمانات دكلية، تحكؿ 
 ـ(.2013)الرنتيسي،  دكف تكرار اصطياد القادة الفمسطينييف

لعكامؿ  -أف التحرؾ التركي في غزة تحديدنا ال يمكف لو أف يتجاكز كقد أكدت تركيا 
أحمد داكد  كزير خارجيتيا ة عمى لسافالدكر المصرم، كقد اعترفت أنقرة بذلؾ قائم -مختمفة

أكغمك: "إف الدكر التركي يمكف لو أف يككف مساعدنا أك مكمالن، لكنو لف يحؿ محؿ الدكر 
 .(Elbasel, 2012: 444) المصرم"

تجمت في قدرتيا  كانكف ثاني/يناير 25كترل تركيا أف فعالية الدكر المصرم بعد ثكرة 
 أيار/مايكبعد نجاح الثكرة مباشرة عمى الجمع بيف قادة حركتي فتح كحماس في القاىرة في 

ـ مف أجؿ التكصؿ إلى تسكية بيف الطرفيف، كفي نجاح مصر في التكصؿ إلى صفقة 2011
مقابؿ ألؼ أسير فمسطيني، كفي  "جمعاد شاليط"اإلفراج عف الجندم األسير لدل حركة حماس 

لمصر بعض حادثة مقتؿ عدد مف الجنكد المصرييف عمى الحدكد المشتركة،  اإلسرائيميعتذار اال
ىذا الدكر بعيدان عف محكر  مارسكىى مجاالت كاجيت فييا تركيا جميعان الفشؿ عندما كانت ت

ف في سياقات مختمفة نسبيان   (.ـ2012)خميؿ،  داعـ لسياساتيا إقميميان، كا 

 30 في مصر بتاريخ فقد جاءت الثكرة المضادة ،لتركيا طكيالن كلكف ىذا األمر لـ يدـ 
، كأعقبيا انقالب الجيش المصرم عمى الخيار الديمقراطي في مصر، ـ2013 حزيراف/يكنيك

بب عدـ اعتراؼ أردكغاف بسمطة االنقالب في سالمصرية بعد ذلؾ، ب - كتكترت العالقات التركية
 دة ىذا االنقالب الدمكم.مصر، كقيادتو لحممة شعبية كدكلية ضد قا

، ومصر بقيادة "العدالة والتنمية"وبالتالي، يمكن القول إن تركيا في ظل حكومة حزب 
أن تحقيق  :أن تخدم مصالح الدولتين، وثانياً  :كان من الممكن أوالً  "الحرية والعدالة"حزب 

معًا في المقاءات رسائل تم تبنييا من قبل الطرفين في آن  ياالستقرار والسالم اإلقميمي، وى
ولو ُسمح ليذا األمر أن  ،ـ(2012)خميؿ،  عمى ذلك ، بما يوضح أن ثمة اتفاقاً كافة المشتركة

يستمر لكان لو بالغ األثر عمى القضية الفمسطينية في كل المجاالت، السياسية واالقتصادية 
 ...إلخ. 
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  سيككف كتأثيره حجمو كمدل ،الفمسطينية القضية في التركي الدكر مستقبؿ لذلؾ فإف
 منيا يرتبط كما السكرم، بالممؼ المتعمقة السيماك  السمبية، اإلقميمية التطكرات بانتياء رىكننام

 يحرص المقابؿ، كفي. بأكلكية يحظى الذم التركي الداخؿ عمى المفركضة بالتحديات
 مف كاالستفادة مستمرنا، الفمسطينية لمقضية كالشعبي الرسمي التركي الدعـ إبقاء عمى الفمسطينيكف

 فيو لما الخارجية سياستيا كاستثمار الفمسطينية، القضية دعـ في الدكلية المعبة ألصكؿ تركيا فيـ
 (.8ـ: 2012)باكير كأبك عامر،  الفمسطينييف مصمحة

د القػػكل اإلسػػالمية قػػد سػػاىـ فػػي فتػػرة حكػػـ حػػزب ة كصػػعك أف اسػػتمرار الثػػكرات العربيػػ كمػػا
ـ مسػػػػتقبالن بػػػػدفع المكاقػػػػؼ التركيػػػػة إيجابيػػػػان نحػػػػك القضػػػػية يسػػػػاى كقػػػػدالحريػػػػة كالعدالػػػػة فػػػػي مصػػػػر، 

بػػدكر أكثػػر فعاليػػة بعػػدما  كالتػػي ستضػػطمع تركيػػا فػػي مرحمػػة إعػػادة الترتيػػب لممنطقػػة ،ةالفمسػػطيني
 .(40ـ: 2012)األخرس،  بيع العربي ما تيدؼ إليوتحقؽ ثكرات الر 

فػػػي ظػػػؿ ثػػػكرات "الربيػػػع كمػػػف كجيػػػة النظػػػر الفمسػػػطينية عمػػػى صػػػعيد العالقػػػة مػػػع تركيػػػا 
العربي"، فقد جاء التقييـ الفمسطيني لمرحمة ما بعد إسقاط بعض األنظمػة العربيػة، كتمػؾ المرشػحة 
لمسػػػقكط، مرتبطػػػان بانعكػػػاس ىػػػذه التغيػػػرات اإلقميميػػػة عمػػػى حركػػػة السياسػػػة الخارجيػػػة التركيػػػة تجػػػاه 

إلنعػػػاش دكرىػػػا فػػػي القضػػػايا  القضػػػية الفمسػػػطينية، عمػػػى اعتبػػػار أنيػػػا قػػػد تػػػكفر ألنقػػػرة زخمػػػان كبيػػػران 
 (.4ـ: 2012اإلقميمية، كعمى رأسيا القضية الفمسطينية )باكير كأبك عامر، 

 

في ظل  : منطمقات السياسة الخارجية التركية تجاه القضية الفمسطينيةالثانيالمبحث 
 :حكم حزب "العدالة والتنمية"

في تركيا، ذم التكجو اإلسالمي إلى الحكـ عاـ  "العدالة كالتنمية"كصكؿ حزب  إف
كالقضية الفمسطينية. كيالحظ  "إسرائيؿ"أحدث تحكالن كبيرنا في المكقؼ التركي مف  ـ،2002

ىذا الحزب، كىك المبدأ الذم طرحو كزير الخارجية التركي ى إطالؽ صفة العثمانييف الجدد عم
تيجي قبؿ تكليو منصب كزير الخارجية التركي، ستراالحالي أحمد داكد أكغمك في كتابو العمؽ اإل

الجكار مف أجؿ تحقيؽ المصالح  كالذم أراد تكظيؼ العالقات التاريخية التركية مع دكؿ
ربية. التركية، كبناء عالقات إيجابية مع جميع دكؿ المنطقة كبالذات مع الدكؿ الع اإلستراتيجية
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ي لمقضية الفمسطينية، كاتخاذ مكاقؼ مؤيدة ال يتـ إال مف خالؿ تفيـ ترك كبناء تمؾ العالقات
 .ـ(2013)نكفؿ،  لمشعب الفمسطيني

كىذه المكاقؼ المؤيدة لمشعب الفمسطيني، ككذلؾ الدكر التركي المتنامي تجاه القضية 
الفمسطينية لو عدة منطمقات نحاكؿ تمم س يا في ىذا المبحث قبؿ البدء في ذكر مكاقؼ تركيا تجاه 

 ."العدالة كالتنمية"في ظؿ حكـ حزب  القضية الفمسطينية

 مبدئية وقانونية تدعم تبني المواقف التركية تجاه القضية الفمسطينية: منطمقاتأوال: 

 المبدئية:  المنطمقات .1
 كؿ يمتمؾ عادلة، قضيتو محتمة، أراضيو مظمكمنا، شعبنا ىناؾ أفّ كالمقصكد ىنا   

 كما و.ل حقيقي داعـ يكجد ال ىذا كمع حقو، عف الدفاع تخكلو التي كالشرعية القانكنية المقكمات
 في تدكر لتبقى عديدة أطراؼ قبؿ مف كالتكظيؼ االستغالؿ معنصر   إلى دكمنا تتحكؿ قضيتو أفّ 

 القائمة كالنزاعات كالحركب اإلقميمي، االستقرار عدـ حالة مف جزءنا بالتالي كتبقى مفرغة، دائرة
 (.2: ـ2012)باكير كأبك عامر،   األكسط الشرؽ في

ضكؿ مدير قسـ األخبار العربية في ككالة األنا ،كفي مقابمة لمباحث مع تكراف كشالكجي
أكد أف مف أىـ منطمقات الدكر  ،ـ2013شباط/فبراير  24غزة بتاريخ بفي فندؽ اآلركميد  ،لألنباء

نية ىك أف الشعب الفمسطيني تجاه القضية الفمسطي "العدالة كالتنمية" بالتركي في ظؿ حكـ حز 
، كعمى ىذا األمر ىناؾ إجماع عالمي، فال يستطيع أحد أف ينكر أف  شعب محتؿ مظمـك

 كأنيا دكلة احتالؿ. ،اغتصبت األرض الفمسطينية "إسرائيؿ"
 بحقكؽ تؤمف ديمقراطية، دكلة تركيا أف مف فمسطيف تجاه التركي المكقؼ انطمؽحيث 

 الدستكرية اإلصالحات ظؿ في كخاصة باالستقالؿ، الشعكب كحؽ العامة، كالحريات اإلنساف،
 حقكؽ كحماية الفردية، الحريات مف مزيد إعطاء أساس عمى كالقائمة حالينا، تركيا تشيدىا التي

 معارضتيا خالؿ مف المبدأ ىذا جسدت كبالتالي األكركبي، االتحاد إلى لمدخكؿ تمييدينا اإلنساف
 حرب مف بمكقفيا ذلؾ تجمى كقد ،اإلسرائيمية العدكانية الممارسات كرفض االحتالؿ، لفكرة

 قكم دعـ عامؿ الشك   الحريات كتكسيع الدستكرية اإلصالحات أف إلى إضافة غزة، كحصار
 منتخبة حككمة لككنيا ذلؾ كيرجع فمسطيف، في األحداث تجاه ان ككاضح ان حاسم مكقفنا تركيا التخاذ
 دكر الدستكرية لإلصالحات كاف أخرل جية كمف جية، مف الشعب قبؿ مف ديمقراطية بصكرة
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)حساف،  التركية السياسية الشؤكف في العسكرية المؤسسة تدخؿ سمطة مف الحد في كبير
 .(44: ـ2012
 القانونية: المنطمقات .2

 القضية لصالح الدكلية الشرعية عف كتصدر صدرت قرارات ىناؾ أفّ كالمقصكد   
 كتجاىميا، تناسييا يتـ ذلؾ كمع الدكلي، القانكف عمييا نّص  تجاىميا يمكف ال كحقكؽ الفمسطينية،

 ،"إسرائيؿ"ػل الدكؿ بعض تمنحو الذم كالمحصف المميز المكقع عبر الحقكؽ ىذه عف كالقفز
)باكير كأبك عامر،  مقبكؿ غير أمر كىك الفمسطينييف، مع العسكرية القكة إلى األخيرة كلجكء
 (.3: ـ2012

أف تركيا ستظؿ تدافع عف  ،في مقابمتو مع الباحث ،أكد سفير فمسطيف في أنقرة كقد
لمقرارات الدكلية الصادرة  "إسرائيؿ"القضية الفمسطينية عبر ىذا الثابت مف خالؿ عدـ تطبيؽ 

 .اإلسرائيمي –بشأف الصراع الفمسطيني 
الخاصة  المتحدة األمـ قرارات تنفيذ ضركرة إلى فمسطيف مف مكقفيا في تركيا كتستند

القرارات  تنفيذ إلى تدعك أف كاجبيا كمف الدكلية، المنظمة في عضكنا تركيا باعتبار بفمسطيف
 .(44: ـ2012ة )حساف، الدكلي

 ثانيًا: الحضور القوي لمقضية الفمسطينية لدى الشعب التركي والحكومات التركية المتعاقبة:

لشعب التركي منذ عيد السمطاف عبد إف القضية الفمسطينية حاضرة، تاريخيان، لدل ا
الحميد الثاني حيف رفض إعطاء أرض في فمسطيف إلقامة دكلة لمييكد عمييا، ككاف في أساس 

ـ 1908االنقالب الييكدم الذم دبر ضده مف جانب جمعية "االتحاد كالترقي" بيف سنتي 
المتعاقبة حتى في أشد كصكالن إلى عيكد الحككمات العممانية  ،ـ، كالذم أطاح بو نيائيان 1909ك

 (.26: ـ2010الفترات التي كانت تركيا تقؼ ضد العالـ العربي فييا )نكر الديف، 

نبيؿ معركؼ، أف ىناؾ قدسية لفمسطيف في  ، السيدكيذكر السفير الفمسطيني في أنقرة
عقكؿ كأذىاف الشعب التركي، كعكاطؼ الشعب التركي نحك فمسطيف لـ تكف مثؿ عكاطفو تجاه 

عمى عكس  العثمانيةنيـ يعتبركف أف العرب قد خانكىـ أياـ الدكلة إبقية العرب، حيث 
ىما قضية قبرص  :فكميتيتراؾ اليـك يعمنكف أف لدييـ قضيتيف قالفمسطينييف. كأضاؼ أف األ

 كالقضية الفمسطينية.
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بؿ إف العديد مف المكاقؼ التاريخية اتخذت في عيد قيادات عممانية، مثؿ تخفيض 
كسحب السفير التركي مف تؿ أبيب  ،إلى رتبة قائـ باألعماؿ "إسرائيؿ"العالقات الدبمكماسية مع 

 .(91: ـ2011ك مطمؽ، ـ احتجاجان عمى العدكاف الثالثي عمى مصر )أب1956في سنة 

ـ في 1980أيضان في نياية  "إسرائيؿ"كما تـ تخفيض العالقات الدبمكماسية بيف تركيا ك  
رئيس   احتجاجان عمى ضـ القدس الشرقية إلى الغربية. كما أف ،عيد نظاـ االنقالب العسكرم

اإلسالمية، كاف ، المعركؼ بتشدده العمماني كعدائو لمتيارات "بكلنت أجاكيد" التركية الحككمة
 "إسرائيؿ"ات مارسكأكؿ مف كصؼ م ،الحاضف لمنظمة التحرير الفمسطينية في السبعينيات

 ـ(.2010ـ )الزيتكنة، 2002باإلبادة في العاـ 

ككاف بعض القادة األتراؾ يعبر عف مشاعره الضمنية تجاه الفمسطينييف كمما أتيحت لو 
المتشددة بعالقات تحالفية مع الكاليات المتحدة  الفرصة، لكف ارتباط النخبة السياسية التركية

، كاف يحكؿ دكف اتباع سياسات مؤيدة لمقضايا العربية، كمنيا القضية "إسرائيؿ"األمريكية ك
 (.27: ـ2010الفمسطينية، كبصكرة تتعارض مع مشاعر الشعب التركي )نكر الديف، 

سالمييو كعممانييو، إال أف رغـ أف القضية الفمسطينية مكجكدة داخؿ الكجداف التركي بإ
القكمية كالعممانية حالت دكف أف تككف تركيا إلى  "الكمالية"د التاريخية كالسياسية لدل النخبة ق  الع  

تياكت كؿ  "العدالة كالتنمية"جانب الشعب الفمسطيني بالمستكل المطمكب. كلكف مع حزب 
حتى سياسات بعض العرب كبعض كاندفع قادتو في انتياج سياسة فمسطينية تجاكزت  ،المحاذير

 (.15: ـ2012الفمسطينييف أنفسيـ )نكر الديف، 

أما بخصكص المكقؼ الشعبي التركي، تاريخيان، فقد خرجت مسيرة جماىيرية حاشدة بمغ 
ـ،  قادىا 1980أيمكؿ  6في مدينة قكنية في  ،عدد المشاركيف فييا ما يقرب مف ربع مميكف نسمة

كاعتبارىا عاصمة  ،حزب السالمة الكطني ضد قرار الكنيست الصييكني بضـ مدينة القدس
عارضتيـ الشديدة لعممية ف عف مك لمكياف الصييكني بالصراحة كالكضكح، حيث عبر المتظاىر 

يرة  إلى حشد العالـ ، كما دعت المس"إسرائيؿ"، كطالبكا بقطع العالقات مع ضـ القدس
"إسرائيؿ" ػمشيرة إلى أف إعالف القدس عاصمة ل ،كالكقكؼ أماـ التحديات التي تكاجيو ،اإلسالمي

 (.87: ـ2012ال العجز الذم يعاني منو العالـ اإلسالمي )الشجيرم، يتـ لك ل يكف لـ
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 عمى قطاع غزة، خرجت الجماىير التركية اإلسرائيميـ، عقب اليجكـ 2009كفي عاـ 
في مظاىرات مميكنية حاشدة تنديدان باليجكـ الكحشي عمى قطاع غزة، كقد تزامف ذلؾ مع رغبة 

 (.47: ـ2011شديدة لمسياسة التركية بنسج عالقات متينة مع دكؿ الجكار العربي )المكسى، 

عمى التأييد القكم كالحضكر الكاسع لمقضية  "العدالة كالتنمية"لذلؾ اعتمد حزب 
مير الشعب التركي. كىك ما دفع رئيس الحككمة التركية رجب طيب أردكغاف الفمسطينية في ض

لمقكؿ مر ة أنو "عندما يتخذ قراران في السياسة الخارجية، فإنما يصغي لصكت الشعب المؤيد كمية 
 (.90: ـ2011لمقضية الفمسطينية"  )أبك مطمؽ، 

 :"العدالة والتنمية"ثالثًا: الجذور اإلسالمية لقادة حزب  

حيث إف ىذا المكقؼ التركي الداعـ لمقضية الفمسطينية ليس مكقفان مستحدثان في ظؿ 
، بؿ إف جذكر ىذا المكقؼ تعكد إلى سبعينيات القرف الماضي، منذ "العدالة كالتنمية"حكـ حزب 

دخكؿ الحركة اإلسالمية التركية في الحياة السياسية، كما أف ىذه النخبة السياسة التي تقكد حزب 
، ىي كما ذكرنا انبثقت عف حزب الرفاه اإلسالمي، كبالتالي ىـ تالميذ نجـ  دالة كالتنمية""الع اليـك

الديف أربكاف الذم كاف لو التأثير األكبر في تكجيو بكصمة السياسة الخارجية التركية تجاه 
 الشرؽ، كباألخص تجاه القضية الفمسطينية.

رة، أف العكامؿ األساسية لتطكر السفير الفمسطيني في أنق ،كقد ذكر نبيؿ معركؼ
السياسة التركية تجاه القضية الفمسطينية نابعة مف العكامؿ الداخمية كالحضكر اإلسالمي في 
تركيا، حيث بدأ نضاؿ اإلسالمييف عمى حد تعبيره في تركيا يبرز بشكؿ كبير في سبعينيات 

فشيئان، ككمما زاد نشاطيـ  القرف الماضي عمى يد نجـ الديف أربكاف، كبدأ يزيد نشاطيـ شيئان 
كبالتالي بدأت تتطكر إيجابان العالقة الفمسطينية  ،أصبح ليـ حسابات في السياسة الداخمية التركية

ف األتراؾ إلى السمطة بدأ الحضكر الفمسطيني يزداد، كتـ فتح ك التركية. كلما كصؿ اإلسالمي
فكذ اإلسالمييف في البالد كمما زاد ات، ككمما زاد نيمكتب لممنظمة في أنقرة في أكاخر السبعين

حضكر القضية الفمسطينية، كبالعكس، مع عدـ اعتراض اليسارييف عمى ذلؾ، ككف القضية 
 الفمسطينية محؿ إجماع في تركيا.
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كيمكف تتبع اىتماـ نجـ الديف أربكاف بالقضية الفمسطينية لمعرفة أصكؿ المكانة الكبيرة 
كعمى رأسيـ رئيس الكزراء التركي  ،"العدالة كالتنمية"قادة حزب لمقضية الفمسطينية اليـك في قمكب 

اعتبر في أكثر مف مكطف أف القضية الفمسطينية قضية كطنية تركية  مرجب طيب أردكغاف، الذ
 (.2014)أردكغاف، 

حضره قرابة ربع مميكف شخص، ضد قرار ضـ  ان عام ـ نجـ الديف أربكاف لقاءن تاريخيان، نظ  
عالنيـ القدس عاصمة لالييكد القدس ال ، كذلؾ في مدينة "إسرائيؿ"ػشرقية إلى القدس الغربية، كا 

بقصد االحتجاج عمى ىذا القرار، كلكي يتخذ المكضكع  ـ،1980 أيمكؿ/سبتمبر 6قكنيا في 
أبعاده العالمية، قاـ أربكاف بدعكة سفراء العالـ اإلسالمي، ككؿ المختصيف في الجيات المسؤكلة 

لـ  "دميراؿ"التظاىرة، كقد حضر ىذا العدد الميكؿ عمى الرغـ مف أف حككمة  لالشتراؾ في ىذه
 (.185: ـ2011بيذا الصدد )سكيد،  "إسرائيؿ"تتخذ أم إجراء ضد 

كقد أقاـ أربكاف عالقات أقكل كأعمؽ مع العالـ العربي كاإلسالمي، حيث كاف غير 
األكركبي، لذلؾ حاكؿ إيجاد بديؿ  مطمئف ألكركبا، ككاف يشكؾ في إمكانية دخكؿ تركيا لالتحاد

 (. cook, 2012: 3لتعاكف تركيا مع أكركبا باالتجاه نحك العالـ اإلسالمي )

كصكؿ أربكاف لرئاسة الكزراء في تركيا، سعى جاىدان لالندماج مع دكؿ المشرؽ  فبعد
ـ فأعمف عف مشركع ض ،آسيكم –اإلسالمي، كدعا إلى إقامة اتحاد اقتصادم إسالمي أفريقي 

 –بنغالدش  –باكستاف  –مجمكعة الدكؿ اإلسالمية النامية إلى جانب تركيا كؿ مف "إيراف 
( بأف حزب D-8حيث أظير مشركع الدكؿ الثمانية ) ،أندكنيسيا" –نيجيريا  –مصر  –ماليزيا 

 (.276: ـ2012الرفاه بقيادة أربكاف يحمؿ رؤية لمكحدة اإلسالمية في المقاـ األكؿ )الصالح، 

بعد اجتماعو مع نظيره التركي  ،ير بالذكر في ىذا المقاـ أف رئيس الكزراء المصرمكالجد
رح "بأف أربكاف اقترح خالؿ اجتماعات : ـ1996تشريف أكؿ/أكتكبر  3أربكاف في القاىرة في 
التركية المشتركة إقامة معرض دائـ لممنتجات المصرية في ميناء  –المجنة العميا المصرية 

 (. 278: ـ1998دير المنتجات المصرية إلى دكؿ آسيا الكسطى" )معكض، اإلسكندركنة لتص

كقد كاف أربكاف ناقدان متكاصالن لمصييكنية طكاؿ مشكاره السياسي، حيث أكضح دكر 
الذم يبذؿ  "،الرفاه"ىك حزب  "إسرائيؿ"الحزب الكحيد الذم يعارض إف قائالن: " "الرفاه"حزب 
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كالكقكؼ في كجو المخططات اإلمبريالية  ،كاالقتصادمطاقتو مف أجؿ االستقالؿ الفكرم 
لذا فدكره اآلف عبارة عف حرب استقالؿ جديدة في تركيا"، كىذا قبؿ انتخابات عاـ  ،كالصييكنية

: ـ2012)الصالح،  "إسرائيؿ"ـ، كما كانت إعالنات حزبو مكجية إلدانة الصييكنية ك1995
296.) 

كانكف  31 ىي احتفاؿ بمناسبة يكـ القدس في، ك "حادثة سنجاف"كعمى إثر حادثة سميت 
 "،الرفاه"ـ برعاية رئيس بمدية المدينة الذم ينتمي لحزب 1997 /فبرايرشباط 3 – /ينايرثاني

ككاف مف بيف المدعكيف السفير اإليراني، كممثؿ المنظمة، كابف الشيخ أحمد ياسيف، كقادة حزب 
رارة األكلى بيف أربكاف كالجيش، كأجبر في لبناف كفمسطيف، أشعمت الش "حماس"اهلل كحركة 

، حيث كممو أربكاف بميجة قاسية قائالن: "إسرائيؿ"أربكاف عمى استقباؿ ديفيد ليفي كزير خارجية 
كيجب عمييا التخمي عف بناء  ،أف تنسحب مف األراضي التي احتمتيا منذ سنكات "إسرائيؿ""عمى 

ف القدس مدينة مقدسة ليس لمييكد  ف المستكطنات، كا  كالمسيحييف فحسب إنما لممسمميف أيضان، كا 
 :السيناريك كاألفكار المطركحة اآلف تزعج مميار مسمـ" فأجابو ليفي كإجابة التمميذ المذنب لمعممو

كانت مخمصة لكافة اتفاقيات السالـ"، كما تجاىؿ أربكاف الحديث عف العالقات  "إسرائيؿ""إف 
عسكر بعد ذلؾ بانقالب عصرم أك ما أطمؽ عميو ، كقاـ ال"إسرائيؿ"العسكرية بيف تركيا ك

 (.305: ـ2012كأجبركه عمى االستقالة )الصالح،  ،"االنقالب اليادئ" عمى أربكاف

عـ قضاياه، كعمى دككؿ ما سبؽ يكضح أف مسألة التكجو نحك الشرؽ اإلسالمي، ك 
، ليس مف صنيعة حزب اإلسرائيميرأسيا القضية الفمسطينية، كالكقكؼ في كجو الظمـ كاالعتداء 

بؿ ىي مف أفكار أستاذىـ نجـ الديف أربكاف الذم زرع ىذا التكجو في  ابتداءن  "العدالة كالتنمية"
الذم كاف رئيس بمدية استانبكؿ في عيد حزب  ،كعمى رأسيـ أردكغاف ،قمكب كعقكؿ تالميذه

 الحاكـ في تركيا اليكـ. مية""العدالة كالتنقادة حزب  داكد أكغمكالرفاه، ككذلؾ عبد اهلل غكؿ كأحمد 

 رابعًا: سعي تركيا لتكون دولة مؤثرة وذات حضور إقميمي ودولي:

حيث إف سعي تركيا لتككف دكلة مؤثرة كذات حضكر إقميميان كدكليان، اتخذ آليات ال  
فحسب، بؿ أخذ في  "العدالة كالتنمية"تتصؿ بالبعد اإلسالمي كالعمؽ الحضارم في سياسة حزب 

التجاذبات كاالستقطابات المكجكدة في المحيط اإلقميمي لتركيا. كأحد أىـ تمؾ  أيضان  االعتبار
كالقياـ بأدكار كسيطة بيف األطراؼ  ،اآلليات كاف اعتماد "الدبمكماسية االستباقية" لحؿ النزاعات
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ىك أف تككف تركيا عمى عالقة  دكر الكسيط في الحالة الفمسطينيةالمتناقضة، لكف أىـ شركط ال
)نكر  "إسرائيؿ"يدة مع الجميع، كبالتالي تككف مكضع ثقة لدل األطراؼ المتنازعة بما في ذلؾ ج

 (.27: ـ2010الديف، 

 في دّ عت   الفمسطينية كالقضية ،ان إقميمي ان استقرار  يتطمب التركية األجندة تحقيؽ كذلؾ فإف 
 كما اإلسرائيمية السياسة بسبب الماضية، العقكد خالؿ جرت التي كالحركب المشاكؿ معظـ صمب
 منطقة ي بقي أف شأنو مف الشاكمة ىذه عمى ةمعّمق القضية ىذه كبقاء كعدكاف، احتالؿ مف تمثمو
 ستؤثر ارتداداتو إفّ  بؿ فحسب، كشعكبيا المنطقة عمى ذلؾ يؤثر كال مشتعمة، األكسط الشرؽ
 االستراتيجي ىدفيا تحقيؽ عمى تركيا كقدرة التركية، األجندة كعمى تركيا، في الكضع عمى سمبان 

 (.2: ـ2012)باكير كأبك عامر، 

في المحافظة عمى عالقات جيدة مع الجميع طكاؿ  "العدالة كالتنمية" كقد نجحت تركيا
أعكاـ حكميا في الفترتيف األكلى كالثانية، فحافظت عمى ذركة تعاطفيا مع الشعب الفمسطيني 

، كاستمر التعاكف السياسي كاالقتصادم كالعسكرم بينيما، كقاـ "إسرائيؿ"عمى عالقات جيدة مع 
  (.92: ـ2011)أبك مطمؽ، المسؤكلكف بزيارات متبادلة كعمى أعمى مستكل 

كالسمطة  "إسرائيؿ"، كبيف "إسرائيؿ"كىذا األمر مكف أنقرة مف القياـ بكساطة بيف سكريا ك
 "إسرائيمية"ي القصر الجميكرم، قمة ـ، ف2007، حيث استضاؼ الرئيس التركي سنة الفمسطينية

فمسطينية بيف شمعكف بيرس كمحمكد عباس، في مشيد أشبو بكامب ديفيد تركي. كلـ يتكقؼ  –
بتدمير  "إسرائيؿ"ـ، حيف اتيـ أردكغاف 2009ىذا الدكر إال مع بدء العدكاف عمى غزة في بداية 

ما كانت تعد العدة لمعدكاف عمى غزة كبالخداع بحديثيا عف السالـ كالمفاكضات بين ،عممية السالـ
 (.27: ـ2010)نكر الديف، 

نبيؿ معركؼ، أف الحككمة التركية حريصة  ، السيدلذلؾ يرل السفير الفمسطيني في أنقرة
، فبدكف ذلؾ لف تتمكف مف لعب الدكر اإلقميمي الذم تسعى "إسرائيؿ"عمى إعادة عالقاتيا مع 

قممت مف تأثيرىا  "إسرائيؿ"كيرل بعض السياسييف األكركبييف أف عالقات تركيا السيئة بػ إليو.
 (. Kucukcan & Kucukkeles, 2013: 136الكبير في الشرؽ األكسط )

، شرعت السياسة الخارجية "إسرائيؿ"، كاالنتقاد الحاد لػتركيا لمقضية الفمسطينية كبتبني
ة "التضامف اإلسالمي"، أم حراسة مصالح األمة مف الصكماؿ في سياس "العدالة كالتنمية"لحزب 



121 
 

إلى سكريا كجزء مف كاجبيا الحضارم، كبذلؾ مثمت القضية الفمسطينية المدخؿ األفضؿ لتكجو 
 (. Bamyeh, 2012: 194تركيا نحك الشرؽ )

رئيس مكتب الدبمكماسية العامػة فػي رئاسػة  ،كفي مقابمة لمباحث مع جماؿ الديف ىاشمي 
ـ، أكػػػد ىاشػػمي أف القضػػػية 2013 آذار/مػػارس 22فػػػي مكتبػػو فػػي أنقػػػرة بتػػاريخ  ،الػػكزراء التركيػػة

ألخػذ مكانيػا  "العدالػة كالتنميػة"ة لتركيػا يالفمسطينية بتعقيػداتيا الشػائكة مػف أفضػؿ المػداخؿ السياسػ
 في الفضاء اإلقميمي كالدكلي.

الػديف أف القضػية الفمسػطينية عمميػان كانػت ىػي البكابػة التػي دخمػت منيػا كيرل محمػد نػكر 
 (.16: ـ2012إلى الشارع العربي كاإلسالمي عمكمان )نكر الديف،  "العدالة كالتنمية"تركيا 

كفي محاضرة حضرىا الباحث في لبكلنت أرنتش، نائب رئيس الكزراء التركي كالمتحدث  
ـ في مقر رئاسة الكزراء التركية 2013آذار/مارس  22بتاريخ الرسمي باسـ الحككمة التركية، 

في أنقرة، أكد أرنتش أف سياسة تركيا الخارجية تجاه القضية الفمسطينية أدت إلى تعزيز مكانة 
تركيا إقميميان كدكليان، مؤكدان أف ىناؾ ارتباطنا كثيقنا بيف تركيا كقضية فمسطيف تاريخيان كدينيان، 

يا تضع القضية الفمسطينية في أكلكياتيا، كأنو تناقش مع كؿ األطراؼ كأضاؼ أرنتش أف ترك
الدكلية، كبشكؿ دائـ كمستمر، كيفية الكصكؿ إلى حؿ لمقضية الفمسطينية لتحقيؽ األمف 

 كاالستقرار في المنطقة.

 خاتمة:  

"العدالة انفتاح تركيا عمى القضية الفمسطينية لـ يكف يكمان، كال حتى في عيد حزب  
. فمع أف تركيا تبنت في مكاقفيا القرارات "إسرائيؿ"، عمى حساب االعتراؼ بكجكد دكلة تنمية"كال

كاالتفاؽ عمى حؿ عادؿ  ،مف الضفة كالقطاع كالقدس الشرقية اإلسرائيميكمبدأ االنسحاب  ،الدكلية
لقضية الالجئيف، ككقفت ضد أم تغيير في ىكية القدس الشرقية، ككذلؾ ضد االستيطاف في 
الضفة الغربية، إال أف مكقؼ أم طرؼ تركي لـ يصؿ إلى حد التشكيؾ في كجكد الكياف 

 (.27: 2010)نكر الديف،  اإلسرائيمي

أم طرؼ بمقدار  عمتقؼ  تركياأف  ،السفير الفمسطيني في أنقرة ،كيرل نبيؿ معركؼ 
قبكلو في الساحة الدكلية، كأف سقؼ تعامميا مع القضية ىك الشرعية الدكلية، كما أنو يرل مثالن 
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إلى السياسة الدكلية. كيرل  يالجذب "حماس"أف تركيا تحاكؿ استغالؿ تعاطفيا كقربيا مف حركة 
ذا ال يمنع أف يدعمؾ بالمكاقؼ كى ،أف األتراؾ ينسجـ مكقفيـ السياسي الرسمي مع الغرب

 كالتصريحات في حدكد ذلؾ.

في مقابمة لمباحث معو في فندؽ اآلركميد في غزة بتاريخ  ،كيرل الدكتكر عزاـ التميمي 
، إال أنيا لـ تتعامؿ معيا "حماس"أنو رغـ التعاطؼ التركي مع حركة  ،ـ2013شباط/فبراير  24

ـ، كتمتـز اآلف بعد حدكث االنقساـ 2006التشريعية عاـ بصكرة رسمية إال بعد فكزىا باالنتخابات 
الفمسطيني بالتعامؿ الرسمي كالدبمكماسي مع محمكد عباس ككف ىذا األمر معمكؿ بو دكليان، 
فيي ال تخرج في تعامالتيا الرسمية عف المتفؽ عميو دكليان، كىذا يصب مف كجية نظره في 

 ران إف كاف الدعـ الكاقعي لمقضية مممكس.فال حاجة لمشكميات كثي ،المصمحة الفمسطينية

خالصة القكؿ أف ىناؾ مجمكعة كبيرة مف المحددات التي تكضح مسار السياسة  
الخارجية التركية في ظؿ حكـ حزب العدالة كالتنمية تجاه القضية الفمسطينية، كىذه المحددات 

ركيا العدالة كالتنمية التي ذكرناىا خالؿ ىذا الفصؿ ىي التي تفسر كتكضح مكاقؼ كسياسات ت
تجاه القضية الفمسطينية، لذلؾ فإف ىذا الفصؿ ميـ جدان في ىذه الدراسة مف كجية نظر الباحث، 
ككنو يفسر المكاقؼ التي اتخذتيا الحككمة التركية تجاه القضية الفمسطينية خالؿ فترة حكـ حزب 

 ؿ التالي."العدالة كالتنمية"، كالتي سيتناكليا الباحث تفصيميان في الفص
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الفصل الخامس: مواقف وسياسات الجميورية التركية تجاه القضية الفمسطينية 
 م2013-2002بين عامي 

 

 وفيو مبحثان:
 

 ـ.2007-2002مكاقؼ الجميكرية التركية تجاه القضية الفمسطينية بيف عامي  المبحث األول:

 

 ـ.2013-2008القضية الفمسطينية بيف عامي مكاقؼ الجميكرية التركية تجاه  المبحث الثاني:
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الفصل الخامس: مواقف وسياسات الجميورية التركية تجاه القضية الفمسطينية 
 م2013-2002بين عامي 

 تقديم:  

اتجاه البكصمة التركيِّة  إلى الحكـ في تركيا تغيران في "العدالة كالتنمية"مّثؿ كصكؿ حزب 
نجح الحزب  ، حيثصكب الغرب الفمسطيني ة، بعدما كانت في اتجاه كاحدتجاه القضي ة  الرسمية

، في تعزيز البعديف العربي كاإلسالمي مف ىذه البكصمة عمى الرغـ مف الثكابت المزمنة ألنقرة
حيث يرل بعض الباحثيف أف التحكالت التركية تجاه القضية الفمسطينية تمثؿ إنجازان غير مسبكؽ، 

 (.183: ـ2007ت التركية السابقة )صالح، قياسان إلى السياسا

فتركيا الجديدة أصبحت في السنكات األخيرة كاحدة مف أنشط الالعبيف عمى المستكل 
اإلقميمي كالدكلي، حيث قادت العديد مف المبادرات كجذبت الكثير مف االنتباه إلييا مف قبؿ 

 (.Oktav, 2011: 185جيرانيا كحمفائيا التقميدييف في أكركبا كأمريكا )

كما كاف لتركيا أثران كبيران في العديد مف القضايا عمى مستكل العالـ، ككذلؾ تفردت تركيا  
بمكاقؼ داعمة لمعديد مف القضايا العادلة التي ي ظمـ أىميا عمى مرأل كمسمع العالـ أجمع دكف 

تركيا تجاه القضية مكاقؼ كسياسات كسنتطرؽ في ىذا الفصؿ لدراسة أف يحرؾ أحد ساكنان، 
 .بشيء مف التفصيؿ "العدالة كالتنمية"الفمسطينية في ظؿ حكـ حزب 

-2002مواقف الجميورية التركية تجاه القضية الفمسطينية بين عامي المبحث األول: 
 م:2007

في الفترة األكلى التي حكـ فييا ييدؼ ىذا المبحث إلى دراسة مكاقؼ الجميكرية التركية  
، حيث سنتطرؽ مف خالؿ ىذا المبحث ـ2007-2002ية التركية بيف عامي الحزب الجميكر 

تجاه العديد مف القضايا الميمة داخؿ القضية  "العدالة كالتنمية"إلى دراسة مكاقؼ تركيا 
-2002ضد الفمسطينييف بيف عامي  اإلسرائيمية، مثؿ مكقؼ تركيا مف الغطرسة الفمسطينية

الفمسطينية، ككذلؾ مكقفيا مف فكز  ـ، كمكقؼ تركيا مف عممية التسكية السممية لمقضية2007
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االنقساـ الفمسطيني كجيكدىا في ـ، كمكقفيا مف 2006في االنتخابات عاـ  "حماس"حركة 
 المصالحة بيف حركتي حماس كفتح.

  :م2007-2002بين عامي ضد الفمسطينيين  ئيميةاإلسرامن الغطرسة  موقف تركياأواًل: 

تغيران في السياسة التركية تجاه  "العدالة كالتنمية" إلى الحكـ في تركياكصكؿ حزب  مث ؿ
القضية الفمسطينية، كتصاعدان كتناميان مستمران في الدكر التركي تجاه القضية الفمسطينية، كظير 

في  "إسرائيؿ"يا رئيس الكزراء التركي ضد مارسف يذلؾ جميان في االنتقادات الالذعة التي كا
 اعتداءاتيا المستمرة عمى الفمسطينييف.

 تشريف ثاني/نكفمبرخالؿ فترة حكمو األكلى مف  "العدالة كالتنمية" حزب ىسعكقد 
حيث "أظير قادة الحزب  ،طمأنة الداخؿ كالخارجل ـ7112 تشريف ثاني/نكفمبركحتى  ـ7117

خطابنا تصالحيكا أعمنكا فيو احتراميـ لمنظاـ العمماني، كما حرصكا عمى كسب كد قادة الجيش 
لحيمكلة دكف تمكيف الحزب مف المشاركة في االنتخابات، كقد صرح ابالرغـ مف محاكالت العسكر 

حزب الفضيمة بزعامة أربكاف، أردكغاف أنو "تخمى عف أفكاره السابقة" حيف كاف عضكنا قياديكا في 
 ،فمقد نفى "تيمة" أف يككف لديو أجندة إسالمية، كأعمف أنيـ ليسكا إسالمييف غكؿأما عبد اهلل 

نما أعضاء في حزب محافظ كغاية ما يمكف أف يكصفكا بو أنيـ ديمكقراطيكف مسممكف مثؿ  ،كا 
عمى تكطيد العالقة  ة كالتنمية""العدالكما عممت حككمة ، الديمكقراطييف "المسيحييف" في أكركبا"

ىك مف أجؿ تنفيذ الشركط كبينت أف ىذا األمر  ،مف نفكذ المؤسسة العسكرية كحدتبالغرب، 
، كبالتالي أتاح لو ىذا األمر (Elbasel, 2012: 445) المطمكبة لتحقيؽ اقتراب أكبر مف أكركبا

كفي تنفيذ سياسة لعب دكر  ،اتباع سياسات جديدة في التعامؿ في قضايا السياسة الخارجية
ة دكر في القضية الفمسطينية ككنيا المؤثر األقكل عمى الكضع مارسإقميمي كدكلي، كبالتالي م

 في الشرؽ األكسط.

حيث أيدت في لمجميكرية التركية،  "العدالة كالتنمية"كتمثؿ ذلؾ في بداية حكـ حزب   
في بناء جدار الفصؿ العنصرم )أبك  "إسرائيؿ"ـ مشركع قرار يديف 2003 آب/أغسطس 12

أردكغاف اغتياؿ الشيخ أحمد  رئيس الكزراء التركي رجب طيب انتقد(، ك 88: ـ2011مطمؽ، 
قبكؿ دعكة  أردكغاف رفض ـ2003 أيار/مايكياسيف كاصفان االغتياؿ بأنو عمؿ إرىابي، كفي 
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ب الشعبي التركي مف قائالن إنو ال يمكف ألم سياسي تجاىؿ مشاعر الغض ،"إسرائيؿ"زيارة ل
كما اتخذ خطكة غير متكقعة بسحب السفير  ،ات شاركف كحككمتو ضد الشعب الفمسطينيمارسم

كتعييف  ،كأعمف رفع مستكل التمثيؿ الدبمكماسي لمسمطة الفمسطينية ،لمتشاكر "إسرائيؿ"التركي مف 
ريئيؿ أسرائيمي اإلكقبؿ ىذا رفض استقباؿ رئيس الكزراء  ،مف قنصؿ لدل السمطة سفير بدالن 

إلى  اإلسرائيمييفكما رفض طمبات زيارات لمعديد مف الكزراء كالمسؤكليف  ،شاركف في مطار أنقرة
إلى تؿ أبيب لما يقرب  غكؿعبد اهلل  عف تأجيؿ زيارة كانت مقررة لكزير خارجيتو فضالن  ،تركيا

بزيارة  غكؿعبد اهلل  عند إتماـ ىذه الزيارة عمى أف يقكـ مف عاـ، ككاف الحرص التركي كاضحان 
 .ـ(2005)السمماف،  عمى دعـ تركيا لممكاقؼ الفمسطينية تأكيدان  ،كالمناطؽ الفمسطينية "إسرائيؿ"

قد كانت ردة الفعؿ ف، ـ2004 أيار/مايكفي  مدينة رفحل اإلسرائيميكعمى خمفية االجتياح  
ردكغاف "إف العمميات أحيث قاؿ رئيس الكزراء التركي رجب طيب  ،التركية ىي األقكل كاألعنؼ

مشترؾ.  لى رد فعؿ دكليإلى درجة إرىاب الدكلة"، كدعا إالتي تستيدؼ فمسطينييف تصاعدت 
لى ركمانيا "إنني أدعك جميع المسؤكليف مف رؤساء إفييف قبؿ تكجيو كصرح أردكغاف لمصح

لى إكزراء كرؤساء دكؿ، إلى اتخاذ مكقؼ مشترؾ ضد ىذه الخطكات التي تصاعدت لتصؿ 
التطكرات األخيرة في الشرؽ األكسط في رفح إف " :ردكغافأرىاب الدكلة". كأضاؼ إمستكل 

ف إ" :كارثيان فيما يتعمؽ بحقكؽ اإلنساف كاإلنسانية". كقاؿ كالعراؽ تظير أف األمكر تتخذ منحىن 
صابت السالـ". كحث أردكغاف المجتمع أف القنابؿ أ ف يككف معمكمان أكيجب  ،مر ال يغتفرأىذا 

كأف تتعدل تمؾ الخطكات مجرد  ،لدكلي عمى "االتحاد كاتخاذ الخطكات التي يجب اتخاذىاا
 ـ(.2004)أردكغاف،  اإلدانة"

إلى مميكنية  "السعادة"حزب  اكما تعددت التظاىرات الداعمة لمقضية الفمسطينية حيث دع 
كمع اشتداد  ،ميةاإلسرائيات الكحشية مارسـ، لمتنديد بالم2006تمكز/يكليك 9في  استانبكؿفي 

عمى فمسطيف كلبناف استقاؿ العديد مف النكاب األتراؾ مف عضكية لجنة  اإلسرائيميالعدكاف 
 (.183: ـ2007)صالح،  اإلسرائيمية - الصداقة البرلمانية التركية

في قطاع غزة، كىذا األمر  اإلسرائيميةكقد اتخذ أردكغاف مكاقؼ حازمة تجاه السياسات  
أكسب تركيا تعاطفان كبيران في األكساط العربية، التي كانت عمى قناعة بتنازؿ حكاـ العرب عف 

 (.cook, 2012: 2القضية الفمسطينية )
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فقد اعتبر أردكغاف أف المؤشر األساسي لمسياسة الخارجية التي  ،كعمى الرغـ مف ذلؾ 
كليس صناعة  ،كلى مف حكـ تركيا ىك كسب األصدقاءانتيجتيا حككمتو خالؿ السنكات األ

(، لذلؾ اتخذت الحككمة التركية بعد ذلؾ سياسة متكازنة، 214: ـ2013األعداء )أردكغاف، 
 محاكلة لعب دكر إقميمي مؤثر في عممية السالـ في الشرؽ األكسط.

 إقامة جسر يصؿ إلى المسجدب "إسرائيؿ"ـ باشرت 2007 شباط/فبرايركفي مطمع  
لالنييار، كافؽ أكلمرت أثناء  متداعٍ بذريعة أف الجسر الحالي األقصى مكاف الجسر الحالي 

زيارتو ألنقرة عمى إرساؿ تركيا لجنة تقصي حقائؽ حكؿ الحفريات تحت المسجد األقصى عند 
 ،"نامؽ طاف" عمميا "إسرائيؿ"باب المغاربة، كقد باشرت المجنة التركية برئاسة سفير تركيا في 

ـ صدر تقريرىا، كتـ تكزيعو عمى المشاركيف في مؤتمر 2007 تشريف ثاني/نكفمبرشير  كفي
ف ترغب بإثارة ضجة ككلكف أنقرة لـ ت ،في منتصؼ ذلؾ الشير استانبكؿالقدس الذم عقد في 

كقد احتكل  ،"إسرائيؿ"إعالمية حكلو في ذلؾ الكقت حتى ال يؤثر عمى عالقاتيا المتحسنة مع 
 (: 206: ـ2008مف األمكر نذكر بعضان منيا )صالح، التقرير مجمكعة 

أفاد التقرير التركي بأف الحفريات األثرية في طريؽ باب المغاربة، كالتي تمس بآثار مف  -
 الفترات األمكية كاأليكبية كالمممككية كالعثمانية، يجب أف تتكقؼ فكران.

فيما يخص الحفريات كالتي ادعت أف ما تـ  اإلسرائيميينتقد التقرير جيكد اإلعالـ  -
 كىذا مغاير لمكاقع. ،إزالتو ما ىك إال حصى كتراب

انتقد التقرير كجكد الفتات مكتكب عمييا "أقرب نقطة إلى قدس األقداس"، كىذا يعطي  -
لجميع البمداف اإلسالمية كخصكصان  ان بأف المسألة مسألة كقت فقط، كىذا يسبب قمق اانطباعن 

 بشأف الحفريات تحت المسجد األقصى. ،يفالفمسطيني
يعطي التقرير أيضان معمكمات مفصمة حكؿ البناء المقبب الذم كشؼ عف كجكده أسفؿ  -

ـ، 1196كالتي بنيت عاـ  ،الذم يعكد لبقايا المدرسة األفضمية المؤلفة مف طابقيف ،باب المغاربة
 عمييا. يده يإسرائيمكالتي كضع عالـ آثار 
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 ركيا من عممية التسوية السممية لمقضية الفمسطينية:ثانيًا: موقف ت

 "إسرائيؿ"إحداث نكع مف التكازف بيف عالقتيا بكؿ مف  "العدالة كالتنمية"حاكلت حككمة  
كالفمسطينييف، فبالرغـ مف التعاطؼ الكبير مع القضية الفمسطينية، كجد الحزب نفسو بيف 
ة ااتجاىيف، األكؿ قاعدتو االنتخابية التي تميؿ بشكؿ كبير إلى دعـ القضية الفمسطينية كمعاد

بة ، كالثاني المؤسسة العسكرية، كالتككيف العمماني لمدكلة كنظاميا القضائي، ككذلؾ رغ"إسرائيؿ"
الحزب في عالقات مميزة مع أكركبا، كالنفكذ اإلعالمي القكم لمتيارات األخرل، كؿ ذلؾ يقكد إلى 

 (.  36: ـ2010إعاقة تبني سياسات إسالمية أكثر كضكحان كانفتاحان )الزيتكنة، 

لذلؾ عمدت تركيا إلى تطبيؽ سياسة متكازنة بيذا الخصكص، حيث زار كزير الخارجية  
، كقد حظيت ىذه الزيارة "إسرائيؿ"ـ 2005في أكائؿ العاـ  غكؿعبد اهلل  -آنذاؾ –التركي 

باىتماـ استثنائي لدل جميع األطراؼ، فيي الزيارة األكلى لمسئكؿ تركي رفيع المستكل منذ 
استقباؿ شاركف في أنقرة، لمحكـ، كتأتي بعد رفض أردكغاف  "العدالة كالتنمية"كصكؿ حزب 
، كرغـ تمحكر الزيارة حكؿ عناكيف "إرىاب الدكلةػ"لفمسطينييف بات شاركف ضد اككصفو لممارس

 "إسرائيؿ"ك ،استعداد تركيا لمقياـ بكساطة في عممية السالـ بيف الفمسطينييف كالسكرييف مف جية
كىك  ،"إسرائيؿ"مف جية أخرل، إال أف اليدؼ الرئيس مف الزيارة كاف ترميـ العالقات التركية مع 

 (.118: ـ2006اح )نافع كصالح، ما يبدك أنو حقؽ بنج

كقاؿ  ،"إسرائيؿ"ػعقب زيارتو ل ة في راـ اهلل،ة الفمسطيني  مقر السمطة الكطني   زار غكؿكما  
 الفمسطيني ضد الشعب "إسرائيؿ"بعد لقائو مسؤكليف فمسطينييف: "إف األساليب التي تستخدميا 

إقامة الدكلة  كالمتمثمة في الضغط كالحصار لف تجمب األمف كالراحة ليا"، مشددنا عمى أفّ 
تركيا مستعدة لبذؿ ما في  الفمسطيني ة المستقمة ىي الطريؽ األمثؿ لمسالـ كاألمف. منكىنا إلى أفّ 

حده ال مؤكدنا عمى أف األمف ك ، ف، مف أجؿ التكصؿ إلى اتفاؽ سالـكسعيا كتقديـ العكف لمطرفي
لف تخدـ سكل األطراؼ المعادية  سياسة العنؼ كاإلرىابأف ك  ،يجمب السالـ في الشرؽ األكسط

لدكلة الفمسطيني ة المقبمة ستككف قكية كقادرة عمى "ا لعممية السالـ، كما أعرب عف ثقتو في أف
اتفاؽ شامؿ ىك  أف "تركيا ترل أف الطريؽ الكحيد لمكصكؿ إلى السالـ التقدـ نحك السالـ"، كأكد

ؽ سالـ كفقنا التكصؿ إلى اتفا ، كأفّ "إسرائيؿ"يقكـ عمى أساس التعايش بيف دكلتي فمسطيف ك
مؤكدنا أف  ،"اإلسرائيمي -كاألمـ المتحدة ىك الحؿ األمثؿ لمصراع العربي لقرارات مجمس األمف
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بقياـ الدكلة  حتى تحقيؽ الحمـ الفمسطينيِّ  الفمسطينييف قيادةن كشعبان تركيا ستككف إلى جانب "
" )األخرس، كالحككمة التركية ستكاصؿ دعميا لمشاريع التنمية الفمسطينية ،المستقمةالفمسطينية 

 (.17: ـ2012

  في "إسرائيؿ"إلى  أردكغاف طيب رجب التركي لكزراءا رئيس كأعقب ذلؾ زيارة 
 الطيبة مع "عالقاتنا :قكلو خالؿ مف التركي المكقؼ فييا كضحأ التي ،ـ 2005زيراف/يكنيكح

 ،"جديدة لعالقتنا دفعة زيارتي تضيؼ أف أتمنى، ك صريحة انتقادات تكجيو مف تمنعنا ال "إسرائيؿ"
  تككف جسران  أف تركيا "بإمكاف: قائالن  عميو فرد شالـك سيمفاف اإلسرائيمي الخارجية كزير أما

كقد أكضح أردكغاف أف زيارتو تيدؼ إلى تحسيف العالقات بيف بالده  ،"العربي العالـ مع لعالقتنا
كالمشاركة في جيكد السالـ التي تشيدىا المنطقة في الكقت الراىف )نافع كصالح،  ،"إسرائيؿ"ك

 تتأثر لـ التركية - اإلسرائيمية العالقات أف عمى يبرىف ىذا كبالتالي (،119: ـ2006
 كالعالقات االستخباراتي، يؽسالتن تعزيز مناقشة الزيارة ىذه في تـ أنو خاصة ،باالنتقادات
 العالقة عمى المحافظة عمى "إسرائيؿ"ك تركيا رصح يؤكد كىذا كالعسكرية، االقتصادية
 في اتفاقية ستيف يقارب ما تبمغ كالتي ،المكقعة االتفاقيات خالؿ مف تربطيما التي اإلستراتيجية

 (.51: ـ2012)حساف،  .كاألمنية كالعسكرية كالسياسية االقتصادية المجاالت شتى
كاصفان العالقات  ،فيما كصؼ أردكغاف في مؤتمر صحفي مع عباس زيارتو بالتاريخية 
كمف التاريخ الطكيؿ الذم  ،"تستمد قكتيا مف القيـ كالثقافة المشتركة االفمسطينية بأني –التركية 

كقاؿ "أبمغنا  ،اإلسرائيمييفمتازة مع الفمسطينييف ك نعتز بو". كأعمف أردكغاف أف عالقة بالده م
الطرفيف بأننا عمى استعداد تاـ لبذؿ كؿ ما بكسعنا لإلسياـ في عممية السالـ، كيعكد لمطرفيف أف 

 (.116: ـ2006يحددا نكع المساعدة التي يمكننا تقديميا، كسكؼ نقدميا" )نافع كصالح، 
ـ قاؿ: "إف السالـ الدائـ كالشامؿ 2005كنيك حزيراف/ي 15 بتاريخكفي تصريح ألردكغاف  

ية في السياسة الخارجية التركية. كقد رحبنا بقبكؿ األطراؼ بخريطة ك في الشرؽ األكسط يشكؿ أكل
الفمسطيني، كلكف ينبغي  - اإلسرائيميالطريؽ التي كضعت مف أجؿ الكصكؿ إلى حؿ لمنزاع 

ينيا المعطاة لقبكؿ خريطة الطريؽ" )الزيتكنة، القياـ بالخطكات الضركرية التي تتمتع باألىمية ع
 (.37: ـ2010

أف  ،جكرج ميتشؿ ،أردكغاف خالؿ لقائو المبعكث األمريكي إلى الشرؽ األكسط كأكد 
كطرؼ أساسي في المعادلة.  "حماس"شراؾ حركة إالتكصؿ إلى اتفاؽ سالـ غير ممكف مف دكف 
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سكاء في الحـر  ،"إسرائيمية"كزير الخارجية التركي بأف أم إجراءات  داكد أكغمككما كصؼ 
اإلبراىيمي أك المسجد األقصى، ال تساعد في جيد تحقيؽ السالـ، كما كأعرب عبد اهلل غكؿ بعد 

و مف نانتخابو رئيسنا لتركيا، كبعد لقائو الرئيس األمريكي جكرج بكش في كاشنطف عف اعتقاده بأ
، كيدفع بيا "بصالبة" ،ةعمى عاتقو المبادرة إلى دفع إنشاء الدكلة الفمسطينيالميـ أف يأخذ بكش 

كقاؿ: "كي يككف ىناؾ نجاح، مف الميـ أف نؤكد منع بناء مستكطنات جديدة كتأكيد الكحدة 
يجب عمى الكؿ أف يعممكا مف بؿ تترؾ الميمة لألمريكييف فقط،  بد أالالكما أكد أنو ة"، يالفمسطين

 (. 18: ـ2012ـ )األخرس، 2008ؼ إنشاء الدكلة الفمسطيني ة عاـ أجؿ تحقيؽ ىد

في مقابمة الباحث معو في أنقرة،  ،كقد أكد مستشار رئيس الكزراء التركي ياسيف أقطام 
مف خالؿ حؿ الدكلتيف،  اإلسرائيمييفأف تركيا تسعى مف أجؿ تحقيؽ السالـ بيف الفمسطينييف ك 

كاإلسالمية التي تسعى إلى تحقيؽ ذلؾ إلنياء الصراع حاليا في ذلؾ حاؿ الدكؿ العربية 
قامة دكلة فمسطينية مستقمة عاصمتيا القدس الشرقية. ،اإلسرائيمي –الفمسطيني   كا 

 شباط/فبراير 14أنقرة في  اإلسرائيميزار أكلمرت رئيس الحككمة  ،كعمى صعيد آخر
اؼ بحككمة الكحدة ـ، حيث كانت الزيارة مناسبة ليدعك أردكغاف أكلمرت لالعتر 2007

الفمسطينية، التي ستتشكؿ بمكجب اتفاؽ مكة، مؤكدان أف العمؿ مع السمطة مف خالؿ شخص 
 11شمعكف بيرس أنقرة في  اإلسرائيميمحمكد عباس فقط ىك أمر خاطئ. كذلؾ زار الرئيس 

كرئيس السمطة  ي مع الرئيس التركي عبد اهلل غكؿفي لقاء ثالث ،ـ2007 تشريف ثاني/نكفمبر
المتنامية، كقد استبؽ  اإلسرائيمية - محمكد عباس، حيث مثمت الزيارة ذركة العالقات التركية

 .(204: ـ2008بيريز كصكلو باإلشادة بدكر تركيا "الميـ جدان" في عممية السالـ )صالح، 
 27 بتاريخ األمريكية المتحدة الكاليات في لمسالـ أنابكليس تركيا في مؤتمر شاركت كقد

 اإلسرائيمييفك  الفمسطينييف بيف السالـ عممية إحياء أجؿ مف، ـ 2007ثاني/نكفمبرتشريف 
، ديفيد كامب قمة فشؿ بعد خاصة الطريؽ خارطة تطبيؽ عمى كالعمؿ ،المفاكضات كاستئناؼ

 ،اإلسرائيمييفك  الفمسطينييف بيف المفاكضات باستئناؼ المتمثمة المؤتمر بنتائج تركيا حيث رحبت
 استئناؼ قرارأف " غكؿ اهلل عبد التركي الرئيس أكد التركية الجميكرية رئاسة عف صدر بياف ففي

 ،"ـالسال عممية في المساىمةإلى  األطراؼ جميع كدعا ح،االرتيا عمى تبعث خطكة ،المفاكضات
 اإلسرائيمييف بيف اتفاقية إلى بالتكصؿ األمؿ بأف اعتقاده عف أردكغاف أعرب ،أخرل جية مف لكف
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 العالقة المسائؿ ألف، الصفر إلى يصؿ المفاكضات نجاح كاحتماالت لمغاية، ضئيؿ كالفمسطينييف
 (.58: ـ2012)حساف،   فقط باألراضي تتعمؽ كال ،جكىرية بينيما

عدـ ارتياحو  ،كزير الخارجية التركي "،باباجافأبدل "عمي  كعمى ىامش مؤتمر أنابكليس
عممية التسكية، كقاؿ إنو تكجد فمسطيف كاحدة، كال يمكف لفمسطيف منقسمة  مف "حماس"الستبعاد 

أف تخدـ القضية، كالبد مف إزالة ىذا التقسيـ. كفي الحديث نفسو، قاؿ  ""حماس"فتح ك"بيف 
كالضفة الغربية،  "إسرائيؿ"إف تركيا تريد تأسيس جامعة خاصة عمى الحدكد بيف " :باباجاف

سرائيميستطيع طالب فمسطينيكف ك  ، "إسرائيؿ". كقاؿ إنو ناؿ مكافقة "يكف الدراسة فييا معان ا 
 (.211: ـ2008كاالىتماـ اآلف انتقؿ إلى كيفية التطبيؽ )صالح، 

لمقمة العربية،   "22"كما أكد أردكغاف في كممة لو أماـ زعماء العرب في الدكرة العادية  
كحده أف تناكؿ كؿ حدث كما اعتبر أف تركيا ال تستطيع تجاىؿ التطكرات في الشرؽ األكسط، 

منفصالن عف تكازنات المنطقة أمر غير كاقعي، كأف القضية الفمسطينية ىي مف أكثر القضايا 
الميمة كالعاجمة مف أجؿ التسكية في المنطقة، كعمى المجتمع الدكلي اليكـ الدخكؿ في امتحاف 

إنياء  "إسرائيؿ"عمى  صعب مف أجؿ إنعاش مسيرة السالـ في الشرؽ األكسط، مؤكدان أف
يقاؼ االستيطاف في القدس الشرقية ،االعتداءات عمى القدس كالمقدسات نياء الدراما  ،كا  كا 

اإلنسانية في غزة، حيث إف عممية حصار غزة ال تتالءـ مع القانكف الدكلي كمع ضمير 
غاف، اإلنسانية، كأضاؼ أننا اليـك نريد أف نرل نياية الطريؽ كليس خارطة الطريؽ )أردك 

 (.3: ـ2010

ف كؿ ما سبؽ يؤكد سعي تركيا لتحقيؽ السالـ بيف طرفي الصراع ، إخالصة القكؿ 
، كمشاركاتيا الفاعمة في ذلؾ مف أجؿ تحقيؽ السياسة التركية الجديدة اإلسرائيمي –الفمسطيني 

لمعب دكر إقميمي كدكلي فاعؿ، كتسعى كذلؾ لتحقيؽ  تركيا تسعى حيثفي الشرؽ األكسط، 
كالذم ينبع بالدرجة األكلى مف إيجاد حؿ مناسب لمصراع الفمسطيني  ،األمف كاالستقرار اإلقميمي

 .اإلسرائيمي –
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 م:2006االنتخابات التشريعية عام في  بعد فوزىا "حماس"ثالثًا: موقف تركيا من حركة 

في القضية  جديدان  عيدان  ـ2006ة المحمية كالتشريعية عاـ افتتحت النتائج االنتخابي 
 "إسرائيؿ"ػالعتراؼ بػالتاـ ل "حماس"باألغمبية، كشكؿ رفض  "حماس"الفمسطينية بفكز حركة 

مصدر قمؽ رئيس لممجتمع الدكلي، كبدأت الكاليات المتحدة كاالتحاد األكركبي في مناقشة 
أما تركيا فقد نظرت لفكز  ."إسرائيؿ"ػلالعتراؼ ب "حماس"التدابير التي يمكف اتخاذىا لدفع 

يث لممشاكؿ المحتممة، ح بطريقة مختمفة، كفضمت التعامؿ معيا بدبمكماسية، استباقان  "حماس"
تيجة االنتخابات ف عمى جميع األطراؼ المعنية أف تحتـر نإقالت كزارة الشئكف الخارجية "

بفرض  ة إلضعاؼ النظاـ المنتخب حديثان أم محاكلة مف جيات خارجية فاعمالديمقراطية، ك 
 .(Aras, 2009: 6) تدابير اقتصادية ضد اإلدارة الفمسطينية، ستككف ضد مبادئ الديمقراطية"

، ففي مقابمة لمباحث مع قبؿ فكزىا في االنتخابات "حماس"ا بأما بخصكص عالقة تركي 
كانكف  20في غزة بتاريخ  "حماس"أحد قياديي حركة  ،"أحمد يكسؼ"يكسؼ صالح الدكتكر 

بكافة تيارات الحركة  "حماس"ىناؾ عالقات كاسعة لحركة  أكد صالح أفـ، 2013أكؿ/ديسمبر 
مف شبكة تمؾ  ااإلسالمية حكؿ العالـ، كتركيا أردكغاف كمف قبميا تركيا أربكاف كانت جزءن 

كلكف مع الظيكر  ،سالمييف في مجاالت التشاكر كالتنسيؽ كالرأمالعالقات التي تجمع بيف اإل
، كنجاحيا في ـ2006 كانكف ثاني/ينايربعد فكزىا في االنتخابات في  "حماس"السياسي لحركة 

 تشكيؿ الحككمة، أخذت العالقة ب عدان رسميان، ككانت ىناؾ لقاءات كزيارات تتـ مف حيف آلخر،
كحزب  "حماس" النكاب مف حركة بيفالعاشرة، كانت المقاءات  الفمسطينية كخالؿ فترة الحككمة

 تتـ بشكؿ كبير، ككانت ىناؾ زيارات متبادلة. "العدالة كالتنمية"

 "حماس"بفكز حركة المقاكمة اإلسالمية  "العدالة كالتنمية" حزب مث ؿ ترحيب حككمةكقد  
لحككمة حزب  تحديان ثانيان  ثـ بتشكيميا الحككمة ،ـ2006في االنتخابات التشريعية مطمع عاـ 

 ، كذلؾ بعدالشعب الفمسطيني اختيار كاف "حماس"فكز حركة باعتبار أف ، كالتنمية""العدالة 
أف  التركية استطاعت الحككمة كالذمالتحرؾ األمريكي لغزك العراؽ، ب الذم تمثؿ التحدم األكؿ

ر رفضيا لمسماح باستخداـ أراضييا لمقكات األمريكية عف طريؽ كسيمة ديمقراطية، لـ تستطع  تمرِّ
مما دؿ  بكضكح عمى  ،عمى نتيجتيا "العدالة كالتنمية"أف تنتقدىا أك تكجو المكـ لحككمة أمريكا 
فيو فرض  ئدتعامؿ مع الغرب بم غتو كأدكاتو. في الكقت الذم ب  ال عمى "العدالة كالتنمية"قدرة 
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كحككمتيا مف أمريكا كمعظـ الدكؿ الغربية، ليأخذ الحصار في مرحمة  "حماس"حصار قاٍس عمى 
)السنكسي،  ، كىك ما أد ل النفرادىا بقطاع غزة"حماس"لية محاكالت عممية إلسقاط حككمة تا

 .ـ(2010

باالنتخابات عام  "حماس"فوز حركة  بعدوقد عمق أردوغان رئيس الوزراء التركي 
، أنو يجب احترام قرار الشعب الفمسطيني سواء أعجب ذلك األطراف بيوم واحد فقط م2006

الدولية أم ال. وأضاف أن اتخاذ مواقف تتسم بالتحامل سيضر بال جدال بتمك العممية 
 "حماس"الديموقراطية، وأن مواقف اآلخرين التي استبقت النتائج بإعالنيا رفض الحوار مع 

تقوم تركيا بالتوسط بين الطرفين ممكن بسبب  وأضاف حول جزئية أن ،منيج خاطئ من أصمو
والفمسطينيين، وأضاف أنو قد ناقش ىذا الدور مع  "إسرائيل"عالقات تركيا الجيدة مع كل من 

الرئيس الباكستاني برويز مشرف، ويعتقد أن منظمة المؤتمر اإلسالمي يمكنيا أن تعمب دوراً 
قبول وجود دولتين  "إسرائيل"و "حماس"ن ميما في ىذا االتجاه. ورأى أنو من الضروري لكل م

سرائيميةفمسطينية و  أن تفيم أن عدم االعتراف  "حماس"جنبًا إلى جنب. كما يجب عمى  ا 
أنيا ال  "إسرائيل"سيضر بعالقاتيا الدولية في المستقبل، وبنفس الطريقة فإن قول  "إسرائيل"ـب

 م(. 2006)أردوغان،  ويصب في خانات سمبية ،تعترف بنتائج االنتخابات قول خاطئ

، كاف مفاجئان لكؿ القكل األخرل "حماس"المشيد الفمسطيني الجديد بعد فكز حركة 
عبر محاصرة  "حماس"كالغرب. ككاف االتفاؽ عمى مكاجية فكز حركة  "إسرائيؿ"كالسيما في 

 (.309: ـ2008)نكر الديف،  "إسرائيؿ"ػحككمتيا كاتياميا باإلرىاب ما لـ تعترؼ ب

" لمعقكبات االقتصادية ضد "إسرائيؿاستخداـ  ـ2006انتقد أردكغاف في عاـ  كقد
كيعكس عدـ  ،"ديمقراطية مقيدة" ىذا سيخمؽ ، معتبرنا أفّ "حماس"الفمسطينييف بسبب انتخابيـ 

 (20: ـ2012)األخرس،  احتراـ لمشعب الفمسطيني

في الشرؽ األكسط كانت تبحث عف حمفاء  "حماس"ككفقا لدكائر القرار التركية، فإف 
ا مف النظاـ الدكلي، كفي مثؿ يالتي تكاجي كضع حد لعمميات الحصار االقتصادم كالسياسيل

الكحيد كالممكف لمشرؽ األكسط ىك  "حماس"ىذا الكضع، كبدكف تدخؿ تركيا، فسيككف مدخؿ 
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ي ، كيؤكد ىذا التصكر دعكة الزعيـ الديني اإليراني عم"حزب اهلل -سكريا  -إيراف "محكر 
 .(Aras, 2009: 7) إلى طيراف "حماس"خامنئي قيادة 

ثمى إلى أف زار خالد مشعؿ زعيـ حركة تكصؼ بأنيا م   "إسرائيؿ"ػكقد بقيت عالقة تركيا ب 
بنكع مف البركد )عكض،  اإلسرائيميةكىي الزيارة التي أصابت العالقات التركية  ،تركيا "حماس"
ـ بكصكؿ خالد مشعؿ رئيس المكتب 2006شباط/فبراير 16حيث فكجئ العالـ في  ـ(.2012

مع كزير الخارجية التركي عبد اهلل غكؿ  ان إلى أنقرة، كعقد اجتماع "حماس"السياسي لحركة 
تب الكثير عف مالبسات ىذه الزيارة، ككنو لـ ي عرؼ . كقد ك  التركية كمكظفيف في كزارة الخارجية

الزيارة أخذت طابعان غير رسمي حيث كاف المقاء مع  مف الذم كجو الدعكة لخالد مشعؿ، كأف بدقة
ذلؾ بسبب ك  كليس في مقر كزارة الخارجية "العدالة كالتنمية"كزير الخارجية غكؿ في مقر حزب 

الضغكطات األمريكية كالغربية كبعض خالفات داخمية في كزارة الخارجية التركية عمى ىذه 
كالغرب بأنو ال مناص  "إسرائيؿ"رسالة تركيا إلى  حيث كصمت ،الزيارة، لكنيا كانت مفصالن ميمان 

كالغرب تشديد الحصار  "إسرائيؿ"مف االعتراؼ بنتائج االنتخابات الديمقراطية، في ذركة محاكالت 
: ـ2008فقد كانت ىذه الزيارة خطكة ميمة جدان لكسر ىذا الحصار )نكر الديف،  ،"حماس"عمى 
311.) 

ػػػا عػػػف قػػػد ك    "إف أنقػػػرة تسػػػعى لػػػدكر أكبػػػر فػػػي منطقػػػة  الزيػػػارة بػػػالقكؿ:صػػػرح أردكغػػػاف دفاعن
"تركيػا ال يمكنيػا أف تقػؼ مكقػؼ المتفػرج"، كمشػددنا عمػى خبػرة تركيػا  الشرؽ األكسط"، مضيفنا: أفّ 

 أف التاريخي ػػػػة فػػػػي حكػػػػـ المنطقػػػػة عمػػػػى مػػػػدل قػػػػركف فػػػػي ظّػػػػؿ الدكلػػػػة العثماني ػػػػة. كمػػػػا أشػػػػار إلػػػػى
كة مكقؼ المجتمع الدكلي بشػأف ضػركرة التخمػي عػف العنػؼ المسؤكليف األتراؾ أكضحكا لكفد الحر 

أما تفسير الفريؽ ، "لقد كجينا الرسالة الصحيحة في الكقت المناسب" . كقاؿ:"إسرائيؿ"كاالعتراؼ بػ  
انحصر حكؿ شخصػية رئػيس المكتػب السياسػي لحركػة  دة فيالمعارض لمزيارة في الخارجية التركي

فػي المجمػس التشػريعي أك  شػارؾ فػي االنتخابػات كلػيس نائبػان خالد مشػعؿ، بحجػة أنػو لػـ ي "حماس"
في الحككمة، كلمخركج مػف ىػذه المعضػمة بػيف الفػريقيف تػـ االتفػاؽ عمػى إبقػاء الزيػارة غيػر  مسؤكالن 
خراجيا مف خالؿ دعكة حزب ،رسمية ـ يعمػؿ مسػبقنا عمػى تفادييػا لػة يػة، تحاشينا لػردكد أفعػاؿ دكليكا 

كاشنطف بالمبادرة التركية قبؿ ست ساعات  "تؿ أبيب"لمعتادة، إذ أبمغت عبر القنكات الدبمكماسية ا
 (.21: ـ2012)األخرس،  فقط مف كصكؿ الكفد إلى تركيا
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إلػػى تخفيػػؼ كطػػأة األمػر. حيػػث قػػاؿ المتحػػدث باسػػـ كتمػػة التغييػػر  "حمػػاس"كسػعت حركػػة   
فربما يريػد أردكغػاف أف  ،"إننا ال نستغرب ىذا المكقؼ :كاإلصالح في الضفة الغربية خالد سميماف

كىك ما قد يػتـ فػي األيػاـ المقبمػة بعػد تشػكيؿ  ،يتعامؿ مع رئيس الحككمة الفمسطينية بشكؿ رسمي
إلػى تركيػا، كقػاؿ  "حمػاس"الحككمة". كانتقػد السػفير األمريكػي فػي أنقػرة، ركس كيمسػكف، زيػارة كفػد 

يبعث بالرسػالة نفسػيا، حػكؿ  يجب أف "حماس"إف "مصدر قمقنا الرئيس يتمثؿ في أف أم لقاء مع 
التػػػي كقعتيػػػا السػػػمطة  باالتفاقػػػاتكااللتػػػزاـ  ،فػػػي الكجػػػكد "إسػػػرائيؿ"كاالعتػػػراؼ بحػػػؽ نبػػػذ اإلرىػػػاب 

 (.41: ـ2010الفمسطينية" )الزيتكنة، 

كيرل جماؿ الديف ىاشمي، مدير مكتب الدبمكماسية العامة في رئاسة الكزراء التركية، أف   
أضػفت ىػذه الزيػارة  إف إلى المحؾ في السياسة العالميػة، حيػث "ماسح"زيارة مشعؿ لتركيا حممت 

 ، في حيف كاف يقاؿ عنيا منظمة غير شرعية عالميان."حماس"شرعية عمى حركة 

 8األراضي في  إلى بزيارة سيزر نجدت أحمد التركي الرئيس قاـ ذات اإلطار، كفي 
بعد يـك مف زيارتو  عباس محمكد الفمسطيني الرئيس التقى حيث ـ،2006حزيراف/يكنيك 

 ذلؾ عمى كيعمؽ ،ةىني إسماعيؿ -آنذاؾ –رئيس الكزراء الفمسطيني  إال أنو لـ يمتؽ   ،"إسرائيؿ"ػل
 خيارات إلى إساءة عتبرا المكقؼ ىذا فإ" نكر الديف قائالن:  محمدالمتخصص في الشأف التركي 

 (.53: ـ2012)حساف،  "الفمسطيني الشعب

رئيس الكزراء التركي رجب طيب أردكغاف دعكة الرئيس عباس بعد حصار غزة  عدّ كما 
"سمبيان جدان"، يأتي قريبان جدان مف االنتخابات الفمسطينية  انتخابات فمسطينية مبكرة إجراءن  إلى

ـ ىي 2006 كانكف ثاني/ينايراألخيرة. كقاؿ أردكغاف إف المشكمة األكبر بخصكص انتخابات 
في االنتخابات )الزيتكنة،  "حماس"لفمسطيني لـ تمؽ احترامان بعد فكز حركة أف إرادة الشعب ا

2012 :42.) 

لى حركة إتنظر  "العدالة كالتنمية"ف تركيا أ "أحمد يكسؼ"يكسؼ صالح كيؤكد الدكتكر 
 مارستباعتبارىا حركة تحرر كطني، كأنيا حركة فازت في االنتخابات كمف حقيا أف   "حماس"

جراءات لتطكيؽ قطاع غزة إنما إمف  "إسرائيؿ"ف ما تقـك بو أض عمييا الحصار، ك الحكـ، كأال يفر 
 لمفمسطينييف. ان جماعي ان ىك انتياؾ لمقانكف الدكلي، كىك يمثؿ عقاب
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سية بالتعامؿ مع حركة افإف الدكر التركي كالمكاقؼ التركية في رؤيتيا السي ،لذلؾ
 "حماس"رل بأىمية دكرىا في الضغط عمى حركة أنيا ت تنطمؽ مف المحاذير الدكلية، إال "حماس"

 كحككمة منتخبة كليست كحركة مقاكمة، في أف تتجاكب مع متطمبات األسرة الدكلية، كتنبذ
سالحيا الخاص، كىي المراىنات السياسية التركية التي  ي، كتمق"إسرائيؿ"كتعترؼ بػ   اإلرىاب

لتي تحقؽ تآلفنا، كخاصة مع حركة تصبك مف خالليا لمتقارب مع كؿ األطراؼ حسب المسافة ا
فتح ليا ميما كاف في ضكء إغالؽ كؿ المنافذ الدكلية التي تحاكؿ أف تتعمؽ بأم منفذ ي   "حماس"

، كىك اإلسرائيميةعنيا، كرفض التعامؿ معيا دكلينا دكف أف تعمف مكافقتيا عمى الشركط األمريكية ك 
في ىذه المرحمة التي ربما تعتقد أنيا نافذتيا ككسيطيا مع  ةما دفعيا لتمتقي مع السياسات التركيِّ 

 .(22: ـ2012)األخرس،  األسرة الدكلية كالغربية كاألمريكية

 الفرصة نفس "حماس" حركة إعطاء إلى ضركرة "حماس" لحركة قبكليا في تركيا كتستند
 "إسرائيؿ" كانت حيث عرفات، كياسر الفمسطينية التحرير فتح كمنظمة حركة عمييا التي حصمت

 نفس إرىابي، عرفات ياسر إف باألمس قالكا ":بقكلو أردكغاف ذلؾ أكد عمىحيث  إرىابييف، ىـدّ تع
 احتراميا عف الحركة إلى إعالف، ككذلؾ تستند "لمسالـ نكبؿ جائزة أعطكه فيما بعد عرفات اسري

 أف تركيا ترل حيث لمسالـ، العربية كالمبادرة اتفاقيات مف الفمسطينية نظمة التحريرم  كقعتو لما
 ترل كماـ، 1967بحدكد عاـ  فمسطينية دكلة قياـ ألمكف ذلؾ أدركت لك اإلقميمية كالدكلية الدكؿ
 باالنتخابات، تفز لـ لك حتى السممية، العمميةفي  "حماس" حركة إشراؾ الضركرم مف أنو تركيا
 حركة أف اعتبار عمى كاالستقرار، األمف لتحقيؽ الفاعمة القكل جميع إشراؾ ضركرة مف اقن انطال

 رئيس عميو أكد ما ىذا األكسط، الشرؽ كمنطقة فمسطيف في الفاعمة القكل أبرز مف "حماس"
 :ؿاق حيف بمير تكني الدكلية الرباعية رئيس إبالغو خالؿ مف ردكغافأ طيب رجب التركي الكزراء

 (.56: ـ2012" )حساف، سالـ أم منيا يخرج لف "حماس" عمييا تجمس ال التي الطاكلة بأف"
فيرل  ،في قطاع غزة بعد االنقساـ الفمسطيني "حماس"أما عف عالقة تركيا بحككمة  
احترمت تركيا قرارات الجامعة  ؛: أنو عمى المستكل الرسمي"أحمد يكسؼ"يكسؼ صالح الدكتكر 

كالسمطة في  عباسمحمكد العربية، كما آلت إليو مكاقؼ المجتمع الدكلي مف التعاطي مع الرئيس 
كبالتالي، كانت القنكات الرسمية  راـ اهلل باعتبارىما الشرعية، كأف ما كقع في غزة إنما ىك انقالب.

قطاع غزة فتـ النظر إلييا باعتبار أنيا خارج  فيمفتكحة لمحككمة في راـ اهلل، أما الحككمة 
كانت مجاالت التكاصؿ مع ىنا، كمف  ؛الشرعية، كأف إسماعيؿ ىنية إنما ىك رئيس كزراء مقاؿ
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تتـ بشكؿ غير رسمي، كبأبعاد خارج سياؽ البركتكككؿ كبعيدان عنو، فمـ يأخذ رئيس الكزراء  غزة
إسماعيؿ ىنية خالؿ زياراتو لتركيا أك غيرىا مف الدكؿ العربية كاإلسالمية صفة رئيس في غزة 

ربما باعتباره رئيس كزراء ، ك "حماس"الكزراء، كلكف تـ التعاطي معو كشخصية قيادية في حركة 
القائـ جراء  كضعر حساسية القدّ ت  التي مجامالت مستكيات عالية مف الحفاكة كال، مع ان سابق

 سالمية."حماس" الكبيرة في البمداف العربية كاإلكمكانة حركة  ،االنقساـ

تتـ عف طريؽ مؤسسات  كانت لتركيا "حماس"زيارات كزراء حركة  أف ،صالحكأضاؼ 
بيف عالقات التكككؿ المتبع عادة في ك البر أشكاؿ عف كؿ البعد جيات حزبية، كبعيدة  أىمية أك

(، كتسييؿ استضافتو في قاعة VIPالبعض منيـ كاف يتـ التعامؿ معو بصفة ) أف ، معالدكؿ
محمكد كبار الزكار، لكف تركيا كانت حريصة في الحفاظ عمى عالقاتيا الكطيدة مع الرئيس 

، كتعاممت بتكازف كحذر كركح أخكية عالية مع الطرفيف، في راـ اهلل كالسمطة الفمسطينية عباس
ف ظؿ الطابع الرسمي لمعالقة مي االن لصالح السمطة في راـ اهلل.  كا 

غير رسمي ج في طبيعة ىذا التعامؿ كبيذا الصدد يرل الدكتكر عزاـ التميمي أنو ال حر 
نو يصب في صالح القضية الفمسطينية، كككف التعاطؼ في غزة كك  "حماس"التركي مع حككمة 

 كالدعـ التركي مستمر لقطاع غزة بشتى السبؿ كالكسائؿ كعمى جميع األصعدة.

جمعاد شاليط وصفقة تبادل األسرى بين حركة  اإلسرائيميرابعًا: دور تركيا في أزمة الجندي 
 : "إسرائيل"و "حماس"

 عمى النشط كبالتحرؾ النظر كجيات تقريب في كالمبادر الكسيط بالدكر تركيا دكر اتسـ
 حركة بيف لمتكسط كافة المستكيات كعمى ةنشط بتحركات تركيا قامت فقد، كافة المستكيات
 بتاريخ غزة قطاع في شاليط جمعاد اإلسرائيمي لمجندم الحركة اختطاؼإثر  "إسرائيؿ"ك "حماس"

 (.56: ـ2012)حساف،   ـ 2006يكنيك/حزيراف 25
مع  ،رئيس الكزراء التركي ،ردكغافأكغمك مستشار رجب طيب أتصؿ أحمد داكد ا حيث

 مبمغان  ـ،2006 تشريف أكؿ/أكتكبرفي  مشعؿ ىاتفيان خالد  "حماس"رئيس المكتب السياسي لحركة 
كلـ يكف لدل مشعؿ  ،"ليطاش"طمبت الكساطة التركية بشأف  "إسرائيؿ"كزيرة خارجية  ليفني أف ياهإ

 داكد أكغمك لرد "جاىزكف لمتفاكض عمى قاعدة تبادؿ األسرل". كبعد أياـ عاكدغير ذات ا
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بداء إتراجعكا عف طمب الكساطة التركية دكف  اإلسرائيمييفحيث أبمغو أف  ،مع مشعؿ االتصاؿ
 .ـ(2006)الجكىرم،  األسباب

ـ عبر أكلمرت عف سركره بالزيارة 2007 شباط/فبرايركأثناء زيارة أكلمرت ألنقرة في 
ب، كقاؿ إف تركيا ستكاصؿ جيكدىا لإلفراج عف ككصؼ الدكر التركي في الشرؽ األكسط بالمقرّ 

 (.205: ـ2008األسير "جمعاد شاليط" )صالح،  اإلسرائيميالجندم 

ذلؾ ، ك تكجو بعدىا كفد رسمي مف رئاسة الكزراء التركية إلى العاصمة السكرية دمشؽ  
بشأف عقد صفقة تبادؿ أسرل يتـ  "حماس"إلجراء مباحثات مع قيادة حركة المقاكمة اإلسالمية 

كذكرت مصادر  جمعاد شاليط مقابؿ أسرل فمسطينييف. اإلسرائيميبمكجبيا اإلفراج عف الجندم 
ؽ كالتي بمكجبيا سيتـ إطال "حماس"كحركة  "إسرائيؿ"إعالمية تركية أف صفقة تبادؿ األسرل بيف 

كقاؿ  كأنيا قد تتـ قريبان. ،في مراحميا النيائية سراح الجندم األسير في قطاع غزة جمعاد شاليط
كأف تركيا كقطر  ،ف المحادثات بيف الجانبيف كصمت إلى مستكل مفصميإتمفزيكف "سي إف إف" 

في العاصمة السكرية دمشؽ )فمسطيف اآلف،  "حماس"تشاركاف في المحادثات مع قيادة 
 ـ(.2009

 ،إسماعيؿ ىنية رئيس الكزراء الفمسطيني في غزة نائب ،أكد بعدىا الميندس زياد الظاظا
األسير جمعاد شاليط تجمدت، لكنيا  اإلسرائيميأف صفقة تبادؿ األسرل الفمسطينييف مع الجندم 

"ما زالت في إطار التفاكض غير المباشر"، مشددان عمى أف الشعب الفمسطيني بحاجة إلى تيدئة، 
  ـ(.2009اإلمالءات الخارجية )الكحمكت، ك شركط مكلكف كفقان لشركطو ال ل

 مف كمؤثر فاعؿ بشكؿ التركي الدكر برز األسرل، تبادؿ صفقة تطكرات أحدث كفي
 نيييفمسط مف أسرل إطالؽ عمى تصر كانت "حماس" أف خاصة النظر كجيات خالؿ تقريب

 أعربت كسط حؿ أجؿ كمف ـ،استثنائي عمى تصر "إسرائيؿ" لكف ،القدس كأسرل ـ 1948عاـ 
 أراضييا، عمى لإلقامة الداخؿ كالقدس مف يفيالفمسطين األسرل الستقباؿ استعدادىا عف تركيا
تشريف  18 في التي تمت سرلاألتبادؿ  صفقة في ان فمسطيني ان أسير  11 استقباؿ فعالن  تـ حيث

 (.57: ـ2012)حساف،  ك"إسرائيؿ" بكساطة مصرية "حماس"بيف حركة  ـ2011 أكؿ/أكتكبر
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 "حماس"ي تخامسًا: موقف تركيا من االنقسام الفمسطيني وجيودىا في المصالحة بين حرك
 :"فتح"و

، حيث ال يكجد مثاؿ آخر عمى تدخؿ جديدان  تطكران  "حماس"تعد دبمكماسية تركيا مع 
تركي في القضية الفمسطينية بيذا المستكل مف التعقيد، الذم ينطكم عمى اليضاىي التدخؿ 

 حيثتدخؿ في التحالفات اإلقميمية كالدبمكماسية في مكاجية الكاليات المتحدة كاالتحاد األكركبي، 
في قطاع غزة،  "فتح"ك "حماس"شتباكات التي كقعت بيف تدخمت الدبمكماسية التركية في اال

 .(Aras, 2009m p7) في األراضي الفمسطينية االنقساـىذا إلقناع الجانبيف بإنياء 

يجب أف تشارؾ في العممية السياسية، كىذا  "حماس"تركيا تعتقد أف حركة  كقد كانت
، ثـ بالمصالحة بيف الرئيس الفمسطيني محمكد "إسرائيؿ"مرتبط باستمرار كقؼ إطالؽ النار مع 

، كتركيا تعمؿ عمى ىذا الخط كىي عمى مسافة كاحدة مف عباس "حماس"عباس كحركة 
 (.42: ـ2010)الزيتكنة،  "حماس"ك

المصالحة  تحقيؽ أجؿ مف بذلت التي التركية كالمساعي كالتصريحات المكاقؼ كما أف
عمى  المحافظة عمى تركيا حرص مف نابعنا كبارزنا فاعالن  تركينا دكرنا أظيرت كالتي الفمسطينية،

االجتماعي  نسيجو عمى كالحفاظ الفمسطيني، الداخمي البيت كترتيب الفمسطينية، القضية سمعة
نجاح  ،الصمكد مف الفمسطينية السمطة كتمكيف ،الفمسطيني الكطني المشركع حماية مف أجؿ كا 

 (.58: ـ2012)حساف، الفمسطينية  الدكلة إقامة مساعييا في
كذلؾ مف خالؿ  ،ف األتراؾ التزمكا منذ البداية بالكقكؼ إلى جانب الفمسطينييفإحيث 

لمشعب الفمسطيني، كقد عممت الدبمكماسية التركية عمى أكثر مف  يتقديـ الدعـ المادم كالسياس
قطاع  أصبحعندما فممؼ فمسطيني داخمي، فقدمت جيدنا ىامنا في إطار المصالحة الفمسطينية. 

 ةعيؿ ىني، عرض أردكغاف عمى إسماـ2007 حزيراف/يكنيكفي  "حماس"تحت حكـ حركة  غزة
نحف في تركيا جاىزكف لمتحرؾ مف "استعداده لمتحرؾ في ممؼ المصالحة الفمسطينية، كقاؿ: 

عادة الكحدة إلى صفكفكـ بعد أف نن ،أجؿ رأب الصدع يي مف تشكيؿ الحككمة في األسابيع تكا 
نا سنككف سعداء إذا نجحنا في تحقيؽ المصالحة بينكـ كعكدة الكفاؽ إلى صفكفكـ". ن، إالقادمة

: "إننا خكة الفمسطينييف، كىذا االنقساـ يضعؼ نتألـ مف رؤية نزيؼ الدـ بيف اإل كأضاؼ قائالن
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عمى إقامة  ان ف استمرار ىذا الخالؼ سيؤثر سمبا  مكاقفكـ كيضر بمصمحة الشعب كالقضي ة، كما ك 
 (.22: 2012)األخرس،  لة الفمسطيني ة المستقمة"الدك 

كيرل جماؿ الديف ىاشمي مدير مكتب الدبمكماسية العامة في رئاسة الكزراء التركية أف 
فمسطيف لدييا الكثير مف الككادر التي مف الممكف أف تحقؽ اإلرادة العميا لممصالحة، كىذا يعكد 

عميـ بينيـ، كأضاؼ أنو عندما يككف ىناؾ إرادة إلى انتشار الفمسطينييف في العالـ كتنكع الت
حقيقية ستككف ىناؾ مصالحة، كلكف عندما تككف جيكد المصالحة مف الخارج فمف تتحقؽ، 

باإلضافة إلى العكامؿ الداخمية، فيناؾ عكامؿ خارجية أثرت في عدـ  أنو كأشار ىاشمي إلى
كي في ر دية. كفي إشارة إلى الدكر التكعمى رأسيا العكامؿ االقتصا ة الفمسطينية،تحقيؽ المصالح

أفاد ىاشمي أف تركيا تحاكؿ منذ فترات طكيمة أف تجمع األطراؼ الفمسطينية كتحذرىا  ،المصالحة
عي أنو ال يكجد طرؼ تتحدث كتدّ  ،تستغؿ الخالفات في الداخؿ كالخارج "إسرائيؿ"كتنصحيا بأف 

 قضية.كالمتضرر الكحيد ىك الشعب الفمسطيني في ىذه ال ،معو
الجيكد التركية مف أجؿ تحقيؽ المصالحة الفمسطينية، ففي زيارة قاـ بيا محمكد  استمرت

ـ، تمقى فييا نصائح 2009شباط/فبراير  7إلى تركيا بتاريخ  ،رئيس السمطة الفمسطينية ،عباس
غكؿ،  ي عبد اهللكيس التر ئمف القادة األتراؾ بشأف التعامؿ مع المرحمة المقبمة. كفي لقائو مع الر 

كأضاؼ أف تركيا  ،إف القضية الفمسطينية تحتاج إلى تشكيؿ حككمة فمسطينية مكحدة" :قاؿ غكؿ
ال تتدخؿ في الشئكف الداخمية لفمسطيف، لكف القضية الفمسطينية تحتاج لتكحيد الجيكد كىذه ىي 

حيث  ،، ككاف المقاء األطكؿ لعباس مع رئيس الحككمة التركية رجب طيب أردكغاف"أكلكية تركية
ضركرة تكحيد بثالث ساعات، كمما نتج عف المقاء تشديد أردكغاف عمى عباس مدة استمر المقاء 

الصؼ الفمسطيني، فيما طمب عباس مف تركيا استمرار جيكدىا لمكساطة مع كؿ األطراؼ. كما 
حؿ  عمى الفمسطينييف"عباس أف  بالرئيس أثناء لقائو "كككساؿ تكبتاف"قاؿ رئيس البرلماف التركي 
ال فإف العناصر المتطرفة في  "حماس"مشاكميـ، كمف ثـ إشراؾ  في المسؤكلية السياسية، كا 
 (.208ـ: 2010)صالح،  "المنطقة ىي التي ستنتصر

ـ محطة 2010أيار/مايك 31عمى أسطكؿ الحرية في  اإلسرائيميكقد شكؿ االعتداء 
نفسيا قبكالن ألف تككف كسيطان في تحكؿ لمدكر التركي في القضية الفمسطينية، حيث كجدت تركيا ل

ـ أكد رئيس 2010حزيراف/يكنيك  7. ففي "حماس"ك "فتح"المصالحة الفمسطينية بيف حركتي 
الكزراء التركي رجب طيب أردكغاف أف تركيا مستعدة ألداء دكر نشط لمتكصؿ إلى مصالحة بيف 
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 حماس"لخالؼ بيف ، كقاؿ في مؤتمر صحفي مشترؾ مع بشار األسد إف إصالح ا"كفتح حماس"
رحبت بأف تؤدم أنقرة دكر الكسيط. كىك ما أكده  "حماس""أمر كاجب"، مضيفان أف  "كفتح

إسماعيؿ ىنية رئيس الكزراء في قطاع غزة، كأكضح أف إعالف تركيا التدخؿ إلنياء الخالؼ بيف 
ف الدكؿ ال يعني كجكد دكر بديؿ عف الدكر المصرم، كدعا إلى تكامؿ األدكار بي "حماسفتح ك "

العربية كاإلسالمية عمى خمفية المصالح العميا التي تجمع ىذه الدكؿ، مؤكدان أف ممؼ المصالحة 
سالمي آخر )الزيتكنة،  الفمسطينية في مصر، كلكنو في الكقت نفسو يرحب بأم جيد عربي كا 

 (.43: ـ2010
فإف بعض المصادر التركية قد ذكرت لجريدة الحياة المندنية أف القاىرة  ،كبيذا الخصكص

ا تركينا غير رسمي لعقد اجتماع يضـ عمرك مك  ، سى األميف العاـ لمجامعة العربيةرفضت اقتراحن
، ككزير الخارجية التركيِّ أحمد داكد أكغمك، كممثميف المصرية لمخابراتسميماف مدير اكعمرك 

مف أجؿ الضغط عمى الطرفيف الفمسطينييف لتكقيع  ،في مصر أك تركيا اس"حمفتح ك "عف حركتي 
أحمد أبك  -آنذاؾ –المصرية اتفاقية المصالحة الفمسطينية. كجاء الرد عمى لساف كزير الخارجية 

بقبكؿ كثيقة المصالحة المصرية،  "حماس"الذم اعتبر أف الدكر التركي ينحصر في إقناع  طالغي
لمعكدة إلى فصكؿ المفاكضات مف جديد. في حيف صرح سميماف عكاد كأنو ال مجاؿ اآلف 

المتحدث باسـ الرئاسة المصرية، بأف الدكر التركي في ممؼ المصالحة الفمسطينية يعد مكمالن 
إلى دعمو، كأف الرئيس التركي عبد اهلل غكؿ ككزير خارجيتو أكدا عمى  ىلمدكر المصرم، كيسع

 21حسني مبارؾ في المعزكؿ  -آنذاؾ –الرئيس المصرم ىذا األمر خالؿ محادثاتيما مع 
 (.23: ـ2012ـ )األخرس، 2010 تمكز/يكليك
 حدكث بعد خاص بشكؿ كتعززت مصر، مع بالتنسيؽ التركية الجيكد جاءت تمؾ كقد

 التقى لذلؾ كترجمة  ـ، 2011كانكف ثاني/يناير 25، عقب ثكرة مصر في السياسية التغيرات
 كعرض ،القاىرة في العربي نبيؿ المصرم الخارجية كزير داكد أكغمك أحمد التركية الخارجي كزير
 ميـ أمر الفمسطينية المصالحة إف: "قاؿ حيث ،الفمسطيني االنقساـ إنياء أجؿ مف التعاكف وعمي

" إلييا الكصكؿ أجؿ مف جيدنا قصارل كسنبذؿ المصالحة، ىذه إلى حاجةب فك كالفمسطيني
 (. 61: ـ2012)حساف، 

الرئيس الفمسطيني محمكد عباس كرئيس   كّقع ،ـ2011 أيار/مايككفي الثالث مف 
ذلؾ . ك عمى اتفاؽ المصالحة خالد مشعؿ  "حماس"  المكتب السياسي لحركة المقاكمة اإلسالمية
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ككزير خارجية مصر نبيؿ العربي، ككزير  ،بحضكر األميف العاـ لمجامعة العربية عمرك مكسى
كي يتكج دكر  الذم حضر خصيصان إلى القاىرة ليذا الغرض ،الخارجية التركي أحمد داكد أكغمك

تركيا كجيكدىا التي بذلتيا مف أجؿ الكصكؿ إلى المصالحة الفمسطينية )عبيد كممدكح، 
 ـ(.2013

ـ كانت بداية لمبادرة تركية 2011لنفس العاـ  تمكز/يكليككفي الثالث كالعشركف مف 
كاستكماؿ الدكر المصرم، ككانت المبادرة تنص عمى حككمة كفاؽ  ،لتعزيز المصالحة الفمسطينية

المبادرة عمى السطح كأغمؽ الممؼ كما  ، فيما لـ تطؼ  الدكر المصرم لممصالحة كتعزيز ،كطني
جاءت ىذه المبادرة مف خالؿ الزيارة المفاجئة التي  كقد .ـ(2013تح في أنقرة )عبيد كممدكح، ف  

ـ، مع تكاجد الرئيس عباس في 2011 حزيراف/يكنيك 22في  استانبكؿخالد مشعؿ إلى  بيا قاـ
غير أنو لـ يصدر أم بياف رسمي حكؿ  استانبكؿأنقرة. حيث التقى داكد أكغمك خالد مشعؿ في 
في المساعي  "حماس"في معرفة كجية نظر حركة ىذا المقاء، ما يشير إلى أف أنقرة كانت ترغب 

ف تككف الجبية أالجارية لتشكيؿ حككمة كفاؽ كطني في فمسطيف. كأكدت أنقرة ضركرة 
تستطيع أف تكاجو المناكرات لكي الفمسطينية قكية كمتماسكة لتحظى بدعـ األشقاء كاألصدقاء، ك 

كأجرل كزير الخارجية  .دكلة الفمسطينيةلعرقمة مشركع إعالف ال "إسرائيؿ"السياسية التي تقكـ بيا 
بعدىا اتصاليف ىاتفييف بنظيره المصرم نبيؿ العربي، األمر الذم يؤكد  داكد أكغمكالتركي أحمد 

كليس  ،أف المبادرة التركية تأتي الستكماؿ الجيكد التي تبذليا القاىرة لتكحيد الصؼ الفمسطيني
 ـ(.2011)العربية،  كسائؿ اإلعالـ العربيةبعض  ى ذلؾمنافسة الدكر المصرم كما ذىبت إلل

 

-2008مواقف الجميورية التركية تجاه القضية الفمسطينية بين عامي المبحث الثاني: 
 م:2013

في الفترة األكلى التي حكـ فييا ييدؼ ىذا المبحث إلى دراسة مكاقؼ الجميكرية التركية 
، حيث سنتطرؽ مف خالؿ ىذا المبحث ـ2007-2002الحزب الجميكرية التركية بيف عامي 

تجاه العديد مف القضايا الميمة داخؿ القضية  "العدالة كالتنمية"إلى دراسة مكاقؼ تركيا 
عمى  يفتاإلسرائيميالحربيف  كقفيا مفمف حصار قطاع غزة، كم مكقفتركيامثؿ  ،الفمسطينية

حرية، كالدكر التركي في عمى أسطكؿ ال اإلسرائيميالقطاع، ككذلؾ مكقؼ تركيا مف االعتداء 
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االعتذار اإلسرائيمي لتركيا عمى االعتداء عمى أسطكؿ العديد مف القضايا الميمة األخرل مثؿ 
 .الحرية

 : موقف تركيا من الحصار المفروض عمى قطاع غزة:أوالً 

ا كفمسطيف غزة مف التركي المكقؼ في الالفت التحكؿ كاف   تمثؿ الكضكح، أشد كاضحن
 كتحركاتيا الحصار، لرفع الدكلية لمحمالت كمساندتيا العممية، التركية كاإلجراءات بالمكاقؼ ذلؾ

 العربية، لمدكؿ قربيا مف أكثر لتركيا أقرب كانت فمسطيف معاناة إف القكؿ يمكف بؿ الدكلية،
 أردكغاف التركي الكزراء رئيس هيؤكد ما ذلؾ كلعؿ األتراؾ، المسؤكليف لدل خاصة أىمية كشكمت
ف منفصميف، ليسا فمسطيف كقدر تركيا قدر إف" :بالقكؿ ف" منفصميا ليس غزة كقدر أنقرة قدر كا 

 (.69: ـ2012)حساف، 
أكثر فاعمية في رفض الحصار كالعمؿ عمى كسره رسمينا كشعبينا  استمر المكقؼ التركي 

 ،كسي اسينا كمعنكينا، كلقد أفادت تركيا مف عالقاتيا الدكلية المتكازنة في فتح ممؼ الحصار دكلينا
ا لمعديد مف النشاطات كالفعاليات اإلسالمي ة  كعدـ طيو في أدراج النسياف، كأصبحت مسرحن

، حيث نظـ األتراؾ العديد مف الفعاليات المناصرة لمفمسطينييف المساندة لمشعب الفمسط ينيِّ
رساؿ  ،كجمع تبرعات، مف بينيا مظاىرات كميرجانات ،كالمؤيدة لرفع الحصار عف غزة كا 

 .(48: ـ2010)الزيتكنة،  مساعدات
عمى  "إسرائيؿ"كقد ندد رئيس الكزراء التركي رجب طيب أردكغاف بالحصار الذم فرضتو 

ـ، مشيران إلى أف فمسطيف ىي أساسان سجف بسماء مفتكحة، 2008ة، في مطمع العاـ قطاع غز 
كأنيـ في تركيا يكاجيكف صعكبة كبرل في فيـ ىذا الكضع.  ،كشعب غزة يكاجو مأساة إنسانية

تعاقب شعبان كامالن مف أجؿ  "إسرائيؿ"إف  "العدالة كالتنمية"كقاؿ أردكغاف أماـ كتمة نكاب حزب 
نو مف غير المقبكؿ تفيـ مثؿ ىذه ا  عة بعينيا، كتقكـ بقصؼ مكثؼ لقطاع غزة. ك معاقبة مجمك 
عف أسباب القصؼ، الذم  اإلسرائيمييفبذريعة إطالؽ الصكاريخ، كأنو "كمما سألنا  الممارسات

يتعرض لو الشعب الفمسطيني بيف الحيف كاآلخر، يتعممكف بأف ىناؾ صكاريخ تقصؼ مف الجانب 
كعف عدد  ،سألنا عف حجـ الخسائر الناتجة عف القصؼ الفمسطيني الفمسطيني، لكف كمما
 (.213: ـ2008ال نحصؿ عمى جكاب" )صالح،  اإلسرائيميالضحايا في الجانب 
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نيا تشعر بقمؽ كبير مف الحصار المطبؽ إأصدرت الخارجية التركية بيانان قالت فيو  كما
ية إلى إنيائو فكران. كأثناء انعقاد ممتقى عمى غزة، كترل أنو ال يخدـ سكل العناصر المتطرفة، داع
كانكف  26شمعكف بيريز في  اإلسرائيميدافكس التقى كزير الخارجية التركي عمي باباجاف الرئيس 

ـ، كقاؿ لو إف استمرار حصار غزة كتقسيـ فمسطيف إلى قسميف، أم غزة 2008ثاني/يناير 
 (.172: ـ2009كليس )صالح، كالضفة الغربية، ييدد عممية السالـ كفقان لمسار أناب

استمرار تركيا بالقياـ بكؿ شيء  كزير الخارجية أحمد داكد أكغمك، ذات السياؽ أكدكفي  
ر الحصار تصدّ  ـ2010كانكف ثاني/يناير  19لتحسيف الكضع اإلنساني في قطاع غزة. كفي 

ييكد إ "اإلسرائيميع كزير الدفا"عمى قطاع غزة المحادثات بيف كزير الخارجية التركي ك اإلسرائيمي
باراؾ بالسماح لتركيا بإيصاؿ المعكنات لسكاف قطاع غزة المحاصر،  داكد أكغمكباراؾ. كطالب 

السيما الغذاء كالدكاء كالمساعدات األساسية، كما طمب السماح لتركيا بإدخاؿ مباف جاىزة إليكاء ك 
المدمرة، كال يستطيعكف بسبب الحصار كمنع مكاد  اإلسرائيميةمف فقدكا مساكنيـ نتيجة لمحرب 

البناء الدخكؿ لقطاع غزة مف إعادة بناء مساكنيـ. كلكف باراؾ رفض التعيد باالستجابة لطمب 
عمى السياسة المتبعة إزاء إدخاؿ البضائع لقطاع غزة،  نو سيدرس الطمب بناءن إتركيا، كقاؿ 

الجندم المختطؼ جمعاد شاليط  يصؿ طالما بق"القيكد عمى معابر قطاع غزة ستتكا مضيفنا أف
 (.26: ـ2012)األخرس،  ""حماس"ا في أيدم محتجزن 

شباط/فبراير  14في  خميفةحمد بف  ركما أكد أردكغاف في مؤتمر صحفي مع أمير قط
ـ عمى التزاـ بالده بكعكدىا لمعمؿ عمى حؿ مشكمة األكضاع اإلنسانية المتردية في قطاع 2010

أعمف  ،ـ2010أيار/مايك  31كقبؿ أياـ مف االعتداء عمى أسطكؿ الحرية في غزة المحاصر. 
أردكغاف أف تركيا تسعى مع دكؿ أخرل لكسر الحصار الجائر المفركض عمى قطاع غزة، كأف 

 (.49: ـ2010كلتركيا أكلكية كبيرة )الزيتكنة،  واألمر يمثؿ ل

التركي لفؾ حصار قطاع غزة كتناغمان مع المكقؼ الرسمي التركي، فقد تأجج المكقؼ   
عمى صعيد الحراؾ الشعبي في تركيا، كتجمى ذلؾ في أسطكؿ الحرية كما قدمو الشعب التركي 

(. كقد كصؼ السفير الفمسطيني في أنقرة نبيؿ معركؼ 37: ـ2010مف شيداء )أبك السكر، 
ؿ ما أكتي مف قكة. متعاطؼ جدان مع القضية الفمسطينية، كيدعميا بكبأنو  "العدالة كالتنمية"حزب 
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أف التعاطؼ الشعبي التركي ىك المحرؾ األساسي لتطكر المكاقؼ الرسمية التركية تجاه  كأضاؼ
 القضية الفمسطينية.  

 –عمى أسطكؿ الحرية إلى انقطاع العالقات التركية  اإلسرائيميكقد أدل االعتداء   
، كيذكر جماؿ الديف ىاشمي مدير مكتب الدبمكماسية العامة في رئاسة الكزراء التركية، اإلسرائيمية

ىك رفع الحصار الظالـ عف  اإلسرائيمية –أف شرطان أساسيان مف شركط عكدة العالقات التركية 
قطاع غزة، كىنا تتجمى حقيقية المكقؼ التركي الداعـ لرفع الحصار كالمعاناة عف غزة، كبالرغـ 

لتركيا عف  اإلسرائيميف الحصار عمى قطاع غزة ال يزاؿ مستمران حتى بعد االعتذار مف أ
معنية  "إسرائيؿ"في رفع ىذا الحصار ككف  ان كبير  االعتداء عمى أسطكؿ الحرية، إال أف ىناؾ أمالن 

 إلى مسارىا القديـ.  اإلسرائيمية –جدان بعكدة العالقات التركية 

فؾ الحصار عف غزة أصبح أكلكية عمى المستكل الدكلي، كيرل كثير مف الباحثيف أف   
نتيجة االعتداء عمى أسطكؿ الحرية، كىذا ما يؤكد أف تضحيات المتضامنيف كأسطكؿ الحرية 

 (.19: ـ2010حّركا الكضع الذم تـ تجاىمو طكيالن قبؿ األسطكؿ )البرصاف، 

 م:2008 عمى قطاع غزة أواخر اإلسرائيمية: موقف تركيا من الحرب ثانياً 

كذلؾ  ،التركية السياسة في تحكالن ـ 2008  غزة عمى حربال مف التركي المكقؼ أظير
 "إسرائيؿ" مع تحالفيا ظؿ في خاصة مستقمة، رؤية كصاحبة كمؤثرة كفاعمة مبادرة سياسة جعمياب

 األمريكي، لممكقؼ تمامنا مغايرنا جاء التركي المكقؼ أف نجد حيث األمريكية، المتحدة كالكاليات
 الكزراء رئيس هأكد ما ىذا غزة، حرب مع التعامؿ في كاضحة كرؤية مستقؿ بمكقؼ كتميز
 تبقى كلف كأطفاليا، لغزة يحدث لما ظيرىا تدير لف بالده إف" بقكلو أردكغاف طيب رجب التركي
 .(64: ـ2012" )حساف، العدالة تحقيؽ عدـ عمى أليدما كمكتكفة ةصامت

، عمى المستكييف الشعبي كالرسمي. كبرز ذلؾ التركية غاضبة جدان كقد كانت ردة الفعؿ 
 اإلسرائيميبالمكقؼ الحاد لرئيس الحككمة التركية رجب طيب أردكغاف، الذم رأل أف العدكاف 

عمى غزة ىك "عدـ احتراـ لتركيا" عمى خمفية زيارة أكلمرت لتركيا قبؿ أربعة أياـ فقط مف بدء 
دكغاف كغكؿ بأال تشيد غزة مأساة إنسانية، كجاء العدكاف تكذيبان العدكاف عمى غزة، ككعده ألر 

كتضميالن كاستخفافان بدكر تركيا الكسيط بيف سكريا  مر الذم اعتبره األتراؾ خداعان لكعده، األ
، كأضاؼ أردكغاف أف العمميات العسكرية ضد غزة كجيت ضربة لمسالـ الدكلي، كعبر "إسرائيؿ"ك
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مع أىؿ غزة، كقاؿ: "إف قتؿ األبرياء كالناس الذيف ال يستطيعكف  عف رغبتو بتقاسـ األحزاف
الدفاع عف أنفسيـ كاألطفاؿ كالنساء، كتدمير المباني السكنية المدنية، كاستخداـ القكة المفرطة ىك 

"إننا كدكلة ليا مساىمة ميمة في عممية  :كضع ال يمكف القبكؿ بو"، كما أضاؼ أردكغاف قائالن 
 (.174: ـ2009نبمغ ردة فعمنا المحقة لكؿ العالـ" )صالح، السالـ أبمغنا كس
فيما يتعمؽ بعممية  "إسرائيؿ"ك اأعمنت تركيا تجميد كساطتيا بيف سكري ،ثر العدكافإكعمى 

، بعد لقائو الرئيس ـ2008 كانكف أكؿ/ديسمبر 31مف دمشؽ في  حيث أعمف أردكغافالسالـ، 
نسؼ كؿ الجيكد المبذكلة مف أجؿ تحقيؽ السالـ  "العدكاف عمى غزة بأف ،السكرم بشار األسد

 (.24: ـ2012" )األخرس، في المنطقة
ـ، دعا 2008كانكف أكؿ/ديسمبر  30كقد صدر بياف لمجمس األمف القكمي التركي، في 

ضد غزة، كما دعا الفمسطينييف  اإلسرائيميةفيو المجمس إلى كقؼ فكرم لمعمميات العسكرية 
زيارات عربية ألردكغاف لمسعي إلى كقؼ إطالؽ نار فكرم في غزة، ة جكللمتكحد. كأعقب ذلؾ 

رساؿ مساعدات إنسانية، كفتح المعابر، شممت ال ة سكريا كمصر كالسعكدية كاألردف كقد جكلكا 
ة دكف نتيجة، كأطمؽ جكلالتقى أردكغاف خالليا عباس في األردف كمشعؿ في سكريا، كعاد مف ال

عمميتيا البرية  "إسرائيؿ"ـ ضد بدء 2009نكف ثاني/يناير كا 4بعد عكدتو تصريحات حادة في 
قاؿ أردكغاف إف  "أنتاليا"ـ، كفي اجتماع في 2009كانكف ثاني/يناير  3 قطاع غزة بتاريخفي 

نو  لف يككف إال مع المظمكميف"، كاعتبر أردكغاف في "آىات القتمى في غزة لف تبقى في مكانيا، كا 
لف يفمتكا  اإلسرائيمييفغزة لطخة سكداء عمى جبينيا، كأف  في "إسرائيؿ"كقت الحؽ أف مجازر 

 (.194: ـ2009مف محاكمة التاريخ )صالح، 
تركيا رؤيتيا إلمكانية كقؼ إطالؽ النار مف خالؿ مبػادرة سياسػية مزجػت بػيف  كقد قدمت  

كخطػػػكات سياسػػػية تعمػػػؿ لتثبيتػػػو عمػػػى األرض. كمػػػف ىنػػػا ذكػػػرت  ،الكقػػػؼ العاجػػػؿ إلطػػػالؽ النػػػار
، أف أردكغػاف طػرح ـ2009 كانكف ثاني/يناير 13صحيفة صباح التركية في عددىا الصادر في 
خارطػػػة طريػػػؽ تقػػػـك عمػػػى  ةكالسػػػمطة الفمسػػػطيني اعمػػػى زعمػػػاء مصػػػر كالسػػػعكدية كاألردف كسػػػكري

كاسػػػتعادة التيدئػػػة، كفػػػتح الطريػػػؽ أمػػػاـ  مػػػرحمتيف، لتػػػأميف كقػػػؼ إطػػػالؽ النػػػار العاجػػػؿ فػػػي غػػػزة،
المسػػػاعدات لمفمسػػػطينييف، كتييئػػػة األرضػػػية المناسػػػبة السػػػتئناؼ مفاكضػػػات السػػػالـ، بنشػػػر قػػػكات 

كشدد الػرئيس التركػي عبػد . "إسرائيؿ"ك "حماس"دكلية لحفظ السالـ في غزة، كاستعادة التيدئة بيف 
يس دكلػػػة فمسػػػطينية مسػػػتقمة قابمػػػة اهلل غػػػكؿ عمػػػى ضػػػركرة سػػػعي جميػػػع دكؿ العػػػالـ مػػػف أجػػػؿ تأسػػػ
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ضػػماف أف يصػػبح كقػػؼ إطػػالؽ النػػار  ف اليػػدؼ بػػات اآلفإ"إسػػرائيؿ". كقػػاؿ: "لمعػػيش إلػػى جانػػب 
، كدائمان  ردكغػاف عمػى أىميػة العمػؿ أمف قطاع غػزة". كمػا أكػد  كميان  "إسرائيؿ"ف تنسحب أ، ك متبادالن

سػػية تشػػمؿ كػػؿ األطػػراؼ كدعػػا إلػػى "كضػػع خطػػة سيا ،مػػف أجػػؿ حػػؿ شػػامؿ لمقضػػية الفمسػػطينية
)األخػػرس،  تعمػػؿ كميػػا مػػف أجػػؿ حػػؿ سياسػػي لمقضػػية الفمسػػطينية" ،"حمػػاس"الفمسػػطينية بمػػا فييػػا 

 (.24: ـ2012

باباجاف بعد لقائو نظيره السكرم كليد المعمـ  يعم -آنذاؾ –التركي  كأشار كزير الخارجية
لنار ا إلطالؽ التكصؿ لكقؼـ، إلى أف "أنقرة تعمؿ مف أجؿ 2009كانكف ثاني/يناير  5في 

ينص عمى كجكد مراقبيف دكلييف". كقاؿ مسئكؿ بارز في الخارجية التركية إف تركيا متمسكة 
ف أم كقؼ إلطالؽ النار يجب أف يتـ في إطار متكازف بيف الحؿ العسكرم كالحؿ ا  ك  ،برؤيتيا
ؼ إطالؽ عف كقؿ لالستمرار. كبعد اإلعالف النار قاب ؽكذلؾ كي يككف كقؼ إطال ،السياسي

كانكف  18ـ كالفمسطيني في 2009كانكف ثاني/يناير  17في  اإلسرائيميالنار بيف الجانبيف 
 "حماس"إلى أف  داكد أكغمكـ، أشار مستشار رئيس الحككمة التركية أحمد 2009ثاني/يناير 
 (.46: ـ2010عمى طمب تركيا )الزيتكنة،  إطالؽ النار بناءن  أعمنت كقؼ
في  الفمسطينييف الجرحى التركية الحككمة استقبمت فقد ،اإلنساني الصعيد عمى أما
 الكزراء رئيس زكجة قامت كذلؾ بزيارتيـ، أردكغاف الكزراء رئيس اـكق ،التركية المستشفيات
)حساف،  التبرعات جمع إلى بالدعكة العرب الرؤساء زكجات مع نيملقاء تضا التركي في

 .(25: ـ2012

مف المشاركة في مناكرات "نسر األناضكؿ" السنكية مع  "إسرائيؿ" نعقررت أنقرة م ماكك
مف المناكرة قاؿ: "لـ  "إسرائيؿ"الجيش التركي بمشاركة أمريكا؛ كفي تعميؽ ألردكغاف حكؿ منع 

غزة كتفتؾ بشعبيا، ثـ نقكؿ لجيشيا: تعاؿ  تدرب عندنا؛ ذلؾ أننا  "إسرائيؿ"يكف معقكالن أف تجتاح 
بإرادة شعبنا، كال نستطيع أف نتحد ل مشاعر الشعب التركيِّ الذم صد م و ما  حككمة منتخبة، جئنا

جرل أثناء العدكاف عمى غزة، ككاف احتراـ ىذه المشاعر لو دكر ه الحاسـ في خمفية قرارنا، في 
نا بو أف نبمغ  ا بأنيـ ال يستطيعكف تحت أم ظرؼ أف  اإلسرائيمييفذات الكقت فإننا أرد  أيضن

قتنا بيـ كرقةن في عدكانيـ عمى أم طرؼ ثالث؛ ذلؾ أننا في ىذه الحالة لف نقؼ يستخدمكا عال
 ـ(.2010)السنكسي،  محايديف أك مكتكفي األيدم"



147 
 

 كسائؿ بعض محاكالت عمى بالرد كزرائيا برئيس ممثمة تركيا قامت ذلؾ، إلى باإلضافة
 التعابير ىذه إف ":قاؿ حيث، تصريحاتو كتنتقد "إسرائيؿ" بو تقـك ما تبرر التي العالمية اإلعالـ

 مف مدعكمة تمؾ اإلعالـ كسائؿ إف ؛المدفعية كقذائؼ الفسفكرية القنابؿ مف شدة ليست أكثر
 .(67: ـ2012)حساف،  العالـ" في الييكدية كالمنظمات الييكد

ككانت كقد تتالت مكاقؼ أردكغاف المنددة بقكة بالعدكاف عمى امتداد أيامو كاألياـ التالية، 
كانكف ثاني/يناير  29ذركتيا، كما بات معركفان، الكقفة الشييرة ألردكغاف في منتدل دافكس في 

شمعكف بيريز  اإلسرائيميـ حيث احتج عمى طريقة إدارة الجمسة التي جمعتو مع الرئيس 2009
لبث كأميف عاـ جامعة الدكؿ العربية عمرك مكسى، كما  ،كأميف عاـ األمـ المتحدة باف كي مكف

 (.194: ـ2010أف ترؾ الجمسة احتجاجان قائالن إنو لف يعكد مرة أخرل إلى دافكس )صالح، 
كقد كاف احتجاج أردكغاف عمى عدـ إعطائو الكقت الكافي لمرد عمى كممة بيريز بشأف 

يكمنا،  33الذم داـ  اإلسرائيميعمى غزة، ككاف بيريز في كممتو برر العدكاف  اإلسرائيميالعدكاف 
بأنو "دفاع عف النفس"، كبعد انتياء كممتو صفؽ لو الجميكر، كىك ما حمؿ أردكغاف  ككصفو

عمى أف يخاطبيـ قائالن: "عار عميكـ أف تصفقكا لمف يقتمكف الناس كاألطفاؿ بدـ بارد"، مطالبنا 
 12 رئيس الجمسة بمنحو مزيدنا مف الكقت أسكة بالكقت الذم منحو لبيريز، حيث أعطي أردكغاف 

 ـ(.2010دقيقة لبيريز )السنكسي،  25مقابؿ دقيقة 
كردان عمى الكممة التي ألقاىا قبمو  ،كقد خاطب أردكغاف بيريز قبؿ مغادرتو لمؤتمر دافكس

قائالن: "سيد بيريز أنت أكبر مني سنان، أشعر أنؾ ربما تشعر بالذنب قميالن، لذلؾ ربما كنت عنيفان، 
أنا أتذكر األطفاؿ الذيف قتمكا عمى الشاطئ، كأتذكر قكؿ رئيسي كزراء مف بمدكـ إنيما يشعراف 

ييف بالدبابات. أشعر بالحزف عندما يصفؽ الناس عف نفسييما عندما يياجماف الفمسطين ابالرض
لما تقكلو ألف عددان كبيران مف الناس قد قتمكا، كأعتقد أنو مف الخطأ، كغير اإلنساني أف نصفؽ 

 (.47: ـ2010لعممية أسفرت عف مثؿ ىذه النتائج" )الزيتكنة، 
 عمى ثرأك الضكء كسمط العالـ، في كاسعان  لن صد في دافكس أردكغاف مكقؼ كقد أثار

 لرئيس السياسي المستشار ،ةرزق يكسؼ الدكتكر يؤكده ما ىذا غزة، عمى اإلسرائيمي العدكاف
 "حماس" رؤية تجعؿ أف حاكلت تركيا إف ":بالقكؿ ،ىنية إسماعيؿالفمسطيني في غزة  الكزراء
 األخيرة غزة حرب إفكا، كأمري أكركبا في القرار صناع كلدل الدكلية، المؤسسات في حاضرة
 ردكد إلى إضافة ،""حماس" كحركة غزة تجاه األكركبي لمكقؼا في ككاسعة كبيرة تحكالت أحدثت
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 األتراؾ مف اآلالؼ خركج تجمياتيا أبرز كانت كالتي ؾ،لذ أعقبت التي كالمتباينة المكثفة الفعؿ
 العربي كالعالـ كغزة الغربية الضفة في المسيرات إلى باإلضافة ،في المطار أردكغاف الستقباؿ

 (.69: ـ2012)حساف،   أردكغاف لمكقؼ تأييدنا

باستدعاء  اإلسرائيميةحيث قامت كزارة الخارجية  ،عنيفة اإلسرائيميةكقد كانت ردة الفعؿ 
لكف  ،عمى تصريحات أردكغاف "إسرائيؿ"لتبمغو احتجاج  "أحمد أغكز تشميككؿ"السفير التركي 

ألف األمر لـ يقتصر عمى االستدعاء بؿ تخطاه إلى قياـ نائب كزير  ،االستدعاء أغضب أنقرة
جالسوتجاىؿ مصافحة السفير التركي، ب "داني أيالكف" اإلسرائيميالخارجية  عمى مقعد  كا 
 اإلسرائيمي الذيف كانكا يغطكف المقاء إظيارمصكرم التميفزيكف ، كطمب أيالكف مف منخفض

استدعت  كزارة الخارجية التركية مستكاه. عمى إثر ذلؾ ى مف السفير التركي جالسنا في مستكل أدن
ا شديد الميجة اإلسرائيميالسفير   ،كىدد الرئيس التركي بسحب السفير، في أنقرة، كأبمغت و احتجاجن

 ـ(.2010)السنكسي،  عمى تقديـ اعتذار رسمي مكتكب لتركيا لممرة الثانية "إسرائيؿ"مما أجبر 

 م:2010عمى أسطول الحرية عام  اإلسرائيمين االعتداء م التركي : الموقفثالثاً 

ـ، استيقظ العالـ عمى مأساة 2010 أيار/مايك 31في الساعات األكلى مف صباح يـك  
سفينة  اإلسرائيميةتابعة لمبحرية  "ككماندكز"كحشية كقعت في المياه الدكلية، حيث ىاجمت فرقة 

قافمة المساعدات الدكلية المحممة  "مرمرة" التركية التي كانت في طريقيا لقطاع غزة مع
، ككانت القافمة تحمؿ أكثر مف عشرة آالؼ طف مف القطاعبالمساعدات اإلنسانية إلى 

القانكف الدكلي كقانكف أعالي البحار بيجكمو  اإلسرائيميالمساعدات اإلنسانية، كقد خرؽ الجيش 
مف سكاحؿ قطاع غزة )القطكرم،  ميالن  73أسطكؿ المساعدات في المياه الدكلية عمى بعد عمى 
 (.274: ـ2012

كقبؿ انطالؽ البعثة، كانت السمطات التركية قد فتشت الركاب كالسفينة لمتأكد مف عدـ  
كيضربكف  ،كىـ يطمقكف النار "كف"اإلسرائيميكجكد أسمحة عمى متنيا. بالرغـ مف ذلؾ ىاجميا 

العشرات. كبرغـ  حباليراكات الركاب العز ؿ، ما أدل إلى مقتؿ تسعة متضامنيف أتراؾ كجر 
كالصييكنية الالحقة بعدـ صحة ذلؾ، إال أنو لـ تكجد أم أسمحة باستثناء  اإلسرائيميةاالدعاءات 
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ي لدفاع عف أنفسيـ ضد ىجكـ إجرامااستخدميا بعض الضحايا في محاكلة بعض العصي التي 
 (.212: ـ2011)بيتراس،  اإلسرائيمييفمتعمد، خطط كأدير مف قبؿ كبار القادة 

كقد أثارت المجزرة ردكد أفعاؿ دكلية عمى المستكييف الرسمي كالشعبي، نددت جميعيا   
تفمت مف  "إسرائيؿ"بحؽ المدنييف، كطالبت بإجراء تحقيؽ دكلي ال يدع  اإلسرائيميةبالجريمة 

فكؾ كاضح في مكاقؼ الرباعية الدكلية التي طالبت معظـ أطرافيا بإنياء العقاب، ككاف ىناؾ ت
أنفسيـ معزكليف عالميان، غير أف الزخـ العالمي  فك اإلسرائيميالحصار، بينما كجد األمريكاف ك 

ضعافو )الزيتكنة،   ـ(.2010سرعاف ما تـ امتصاصو كا 

كالمشاركة في أسطكؿ الحرية حنيف  ،اإلسرائيمي النائب العربي في الكنيست كقد كصفت
 "إسرائيؿ"و ئبالعدكاف العسكرم المبّيت، ىدفت مف كرا عمى سفينة مرمرة اإلسرائيميالعدكاف  زعبي

 "إسرائيؿ"قادمة، كردع مف يريد أف يتطكع بعد ذلؾ، ألف  إلى ردع أم محاكالت أخرل لسففٍ 
، أم بعد االنتخابات -نذاؾآ –ترفض فؾ الحصار عف غزة، الذم مضى عميو أربعة أعكاـ 

كقد اعتبر  (.16: ـ2010ـ )البرصاف، 2006عاـ  "حماس"فازت فييا حركة  يالفمسطينية الت
أف االعتداء عمى أسطكؿ الحرية سيغير التكازنات في الشرؽ األكسط، كعمى السياسييف بعض 

براىيـ،  اإلسرائيمية –رأسيا العالقات التركية   (.113: ـ2010)عبد اهلل كا 

، "إسرائيؿ"أدل االعتداء عمى أسطكؿ الحرية إلى تدىكر العالقات بيف تركيا ككبالفعؿ 
بمثابة الدكلة العدك، عمى الصعيديف الرسمي كالشعبي التركي. كما أف تركيا  "إسرائيؿ"كباتت 

، كتكسعت دائرة الصراع لكي تدخؿ دكلة اإلسرائيمي -أصبحت طرفنا أساسينا في الصراع العربي 
 "إسرائيؿ"لجانب العربي. إلى الحد الذم جعؿ تركيا تربط تحسيف عالقاتيا مع إلى اة كبقكة إسالمي

أكد أحمد قد كالتحقيؽ في ما حدث مف قتؿ لألتراؾ. ك  ،برفع الحصار المفركض عمى قطاع غزة
يعتمد عمى مكقفيا، كال أرل سببان لعدـ عكدة  "إسرائيؿ"داكد أكغمك أف "مستقبؿ العالقات مع 

 ـ(. 2013كاإلفراج عف مكاطنينا" )نكفؿ،  ،قات إلى طبيعتيا بمجرد رفع الحصار عف غزةالعال

السفير التركي مف تؿ أبيب، كاستدعاء السفير  قامت تركيا بسحبإضافة إلى ذلؾ 
كعمقت تركيا الرحالت السياحية البحرية مع  إلبالغو االحتجاج الرسمي، ،في أنقرة اإلسرائيمي

كأعمف نائب رئيس الحككمة التركية بكلنت  إلى اجتماع عاجؿ لمجمس األمف،، كدعت "إسرائيؿ"
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، (50: ـ2010)الزيتزنة،  "إسرائيؿ"أرنتش أف بالده قررت إلغاء ثالث مناكرات عسكرية مع 
قيمتيا مميارات  مع "إسرائيؿ" تركيا أنيا ستخفض صفقات تجارية كدفاعية ذلؾ أعمنتإضافة إلى 

 ـ(.2011ممكف )السنكسي،  الدكالرات إلى أدنى حد

 فيو جاء ـ 2010حزيراف/يكنيك 1 بتاريخ بياننا األمف مجمس بإصدار الجيكد تمؾ كتكجت
كعف  عشرة، عف تقؿ ال بشرية أركاح بخسارة ذلؾ عف نتجت التي األعماؿ يديف "أف المجمس

كالشفافية،  بالمصداقية يتمتع محايد بتحقيؽ تأخير بال مبدءيدعك لك  الجرحى، مف العديد سقكط
 الذيف المدنييف عف ككذلؾ السفف، عف الفكرم باإلفراج كيطالب الدكلية، المعايير كيتطابؽ مع

أجيزتيا  عبر كالمصابيف الضحايا جثث باستعادة المعنية لمدكؿ كالسماح ،"إسرائيؿ"تعتقميـ 
 (.74: ـ2012)حساف،  "القنصمية
 ،"إسرائيؿ"ـ خفضت تركيا مستكل تمثيميا الدبمكماسي مع 2011 أيمكؿ/سبتمبر 2كفي  

، كذلؾ بعد أف أصدرت األمـ المتحدة تقريرىا بشأف مرمرة. كقد ياكأكقفت تعاكنيا العسكرم مع
عف رغبتيا في تحسيف عالقاتيا مرة أخرل مع تركيا التي كانت تطالب بدفع  "إسرائيؿ"عبرت 

، اعتذاران رسميان لما حدث "إسرائيؿ" ـيتقدك  ،تعكيضات ألىالي ضحايا السفف في حادثة مرمرة
تقرير  صدربعد أف  اإلسرائيمي. كفي نفس الشير طردت تركيا السفير كرفع الحصار عف غزة

 "حماس"صار غزة متكافؽ مع القانكف الدكلي. كقد أشادت حركة أف حيذكر لألمـ المتحدة 
 ـ(.2012مف جانبيا رفضت االعتذار )عكض،  "إسرائيؿ"بالمكقؼ التركي كلكف 

ىذه الخطكات العممية رافقتيا مف جميع المستكيات التركية تصريحات رفعت سقؼ 
نفسيا  "إسرائيؿ"د أف حاصرت ، بعكسياسيان  إعالميان  "إسرائيؿ"خطابيا، ككانت كفيمة بأف تحاصر 

بما ارتكبتو مف "إرىاب دكلة"، ك"عمؿ دنيء كغير مقبكؿ" عمى حد كصؼ أردكغاف، الذم أكد 
في خطابو أماـ البرلماف التركي أف تركيا لف تدير ظيرىا لمشعب الفمسطيني، كلف تغمض  ان ضأي

عيكنيا، كستتحرؾ كفقنا لما يميؽ بيا، كىك ما يتسؽ مع تاريخيا، كما اعتبر أف مف يكافؽ 
ليا فيما ارتكبت، كأعرب عف ضجره مف كذب الحككمة  عمى ما فعمت فسيككف شريكان  "إسرائيؿ"
أنيـ "أظيركا لمعالـ أنيـ يجيدكف  ان ر بشأف تعرضيـ إلطالؽ نار مف الناشطيف، معتب اإلسرائيمية

عمى أف عداكة بالده قكية مثؿ  اإلبادة بشكؿ جيد"، كحذر مف اختبار صبر تركيا، مشددان 
أم  "إسرائيؿ"إذا لـ تتخذ  أنو غكؿأكضح الرئيس التركي عبداهلل  ،. مف جانبوصداقتيا أيضان 



151 
 

ع، فإف األمر يمكف أف يصؿ بتركيا إلى اتخاذ قرار بقطع العالقات خطكات لرأب الصد
بأنو "جريمة"، ربما كاف مف الممكف أف يقـك بيا مف ىـ  اإلسرائيميالدبمكماسية، ككصؼ اليجـك 

عمى شاكمة تنظيـ القاعدة كليست دكلة ذات سيادة، كأضاؼ: "يبدك مف المستحيؿ بالنسبة لي 
ف ىناؾ بعض المبادرات التي قد تغير الكضع". كلـ يكف كزير الصفح أك النسياف، ما لـ تك

فقد أكد أف االعتداء ، "إسرائيؿ"الخارجية التركي أحمد داكد أكغمك أقؿ مف سابق يو في انتقاد 
 .ـ(2010)السنكسي،  ىك "عممية قتؿ نفذتيا دكلة" اإلسرائيمي

تركيا عمى ما جرل لار لجنة دكلية، كما رفضت االعتذ ةالتعامؿ مع أي "إسرائيؿ"رفضت 
لتقصي  "إسرائيؿ"في أسطكؿ الحرية، كفي المقابؿ رفضت تركيا المجنة الداخمية التي شكمتيا 

يف بف إليعازر، مفي لقاء مع بنيا كد كزير الخارجية التركيالحقائؽ بشأف االعتداء عمى مرمرة، كأ
ـ، مطالب أنقرة في 2010تمكز/يكليك  1، في برككسيؿ في سرائيميكزير الصناعة كالتجارة اإل

كرفع الحصار عف  ،كتشكيؿ لجنة تحقيؽ دكلية مستقمة ،االعتذار عف االعتداء البحرم كالتعكيض
غزة، مؤكدان بعد ذلؾ أنو ال يمكف عكدة العالقات الدبمكماسية إلى مجراىا السابؽ بدكف تنفيذ 

نب كاحد، كأف مف جا "إسرائيؿ"الشركط، كأكضح أف تركيا تمتمؾ حؽ فرض عقكبات عمى 
خمؼ األبكاب المغمقة" في  بو "ال أستطيع الكشؼ عما أبمغتيـ :تعمـ ذلؾ جيدان، كقاؿ "إسرائيؿ"

 (.53: ـ2010إشارة إلى لقائو مع بنياميف بف إليعازر في برككسيؿ )الزيتكنة، 

كيكمف المغزل الجيكسياسي األعمؽ لحادثة "أسطكؿ الحرية"، كالخسارة الحقيقية 
لـ  "إسرائيؿ"، ناىيؾ عف أف لتركياستراتيجيان إ لـ تعد شريكان  "تؿ أبيب"أماـ تركيا، بأف  "إسرائيؿ"ػل

في المنطقة، حيث أصبحت كاشنطف تدرؾ حاجتيا إلى  تعد بالضركرة الشريؾ الكحيد لكاشنطف
تركيا لتأميف انسحابيا مف العراؽ،  تركيا أكثر بكثير عما قبؿ، حيث تحتاج كاشنطف إلى

اإليراني، مثمما تريد دكران تركيان في تحسيف صكرة أمريكا في المنطقة،  ي الممؼ النككمكتحتاجيا ف
  أف تفعؿ فييا الشيء الكثير في "إسرائيؿ"كال تستطيع  ،فائقة األىمية إلدارة أكباما ككميا أمكر

الطرفيف أك  بيف مستحكمان  نسبيان ال يعنى عداءن  "إسرائيؿ"المقابؿ فإف ابتعاد تركيا عف في لكاقع. ك ا
كليس الدكافع ، قطيعة مع الغرب، كلكف إعادة تمكضع تحتميا المصالح الكطنية التركية

 ـ(.2011)المباد،  "ميةكالتن العدالة" لحزب األيديكلكجية

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=10145
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=10145
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=10145
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"إف كزير  :ـ أدلى نتنياىك، بشيادتو أماـ لجنة تيركؿ، كقاؿ2010آب/أغسطس  9كفي 
ف الجيش  ىك الذم قرر  اإلسرائيميالدفاع إييكد باراؾ ىك العنكاف الكحيد في ىذا المكضكع"، كا 

جنة عمى عاتقو شكؿ مكاجية األسطكؿ كالسيطرة عمى سفنو. كما أخذ باراؾ خالؿ إفادتو أماـ الم
الناطؽ باسـ األمانة  ،سؤكلية عف أحداث أسطكؿ الحرية، كقد أكضح مارتف نسيركيمكامؿ ال

تنكم تحديد المسؤكلية الجنائية ألفراد معينيف" فيما بدا أنو  أف المجنة "ال ،العامة لألمـ المتحدة
ييف )الزيتكنة، ائيمإسر  ات أك تحديد مسؤكليات جنائية ألمتراجع جديد لصالح عدـ تكجيو اتيام

 .(54: ـ2010

عمى صعيد القضية الفمسطينية، فقد ازداد حضكر المكقؼ التركي فييا، حيث أصبح  أما
ليا دماء كشيداء، كىذا يعني أنو ليس مكقفان تركيان عابران، لذلؾ مف المتكقع أف يستمر كيتزايد 

لكف األىـ (. 47: ـ2010الحضكر الرسمي كالشعبي في دعـ القضية الفمسطينية )أبك السكر، 
برفع الحصار عف  "إسرائيؿ"ىك ربط عكدة العالقات مع  تجاه القضية الفمسطينية تركيفي الردِّ ال

بجانب اإلصرار عمى تحقيٍؽ  ،كىك اليدؼ األساسي مف تسيير قكافؿ التضامف إلى غزة ،غزة
 ـ(.2010دكلي يكشؼ حقيقة  ما جرل مف عدكاف عمى أسطكؿ الحرية )السنكسي، 

المبادرة التركية األىـ تجاه العالـ العربي، كذلؾ  كما شكؿ المكقؼ مف أسطكؿ الحرية 
ة أعادت االىتماـ لمقضية الفمسطينية، كحركت المياه الدكلية ر انطالقان مف حقيقة أف ىذه المباد

. كتميزت "إسرائيؿ"الراكدة، في ظؿ الصمت األمريكي في مكاجية حككمة اليميف المتشدد في 
ككاف  ،بعدة سمات أضفت عمييا مزيدان مف التأثير كالفعالية المبادرة في السياسة الخارجية التركية

كالقضية  ،مف أىميا اإليجابية، فقد تميزت المبادرة التركية بإيجابيتيا تجاه القضايا العربية عمكمان 
 (.54ـ، 2010)الزيتكنة،  بشكؿ خاص الفمسطينية

كتو بعد اختالط الدـ أف المكقؼ التركي الداعـ لمقضية الفمسطينية بمغ ذر  ،خالصة القكؿ 
التركي بالدـ الفمسطيني كبيذا المكقؼ العظيـ انتقمت السياسة التركية مف مجرد إطالؽ الشعارات 

بشرط رئيس  اإلسرائيميةإلى الفعؿ عمى األرض كخاصة في ربط قضية إعادة العالقات التركية 
 كىك رفع الحصار الظالـ الذم يعيش فيو أىؿ قطاع غزة.
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 م:2013االعتداء عمى أسطول الحرية عام  نلتركيا ع اإلسرائيمي: االعتذار رابعاً 

اإلسرائيمي بنياميف نتنياىك، أف رئيس الكزراء  داكد أكغمكقاؿ كزير الخارجية التركي أحمد 
رسميكا عف اليجكـ عمى أسطكؿ الحرية، كذلؾ في اتصاؿ ىاتفي مع رئيس الكزراء  ران اقدـ اعتذ

ـ، إضافة إلى السماح بمركر البضائع 2013 آذار/مارس 22 دكغاف فيالتركي رجب طيب أر 
داكد لقطاع غزة، كدفع التعكيضات لمضحايا، كقد أعمنت تركيا قبكؿ ىذا االعتذار، كما شدد 

 26التي انطمقت في  24في كممتو لمقمة العربية العادية الػ  ،كزير الخارجية التركي ،أكغمك
لف يثني تركيا  اإلسرائيميعمى أف االعتذار  ،ـ في العاصمة القطرية الدكحة2013 آذار/مارس

أف "تركيا دائمنا ممتزمة بالقضية  داكد أكغمككأضاؼ   عف االستمرار في دعـ القضية الفمسطينية.
، بالعكدة اإلسرائيمي –الفمسطيني كتدعـ إقامة سالـ دائـ كشامؿ كعادؿ لمصراع  ،الفمسطينية

)داكد  "إلى "تنفيذ التزاماتيا تجاه المجتمع الدكلي في ىذا اإلطار "إسرائيؿ"كدعا  ـ،9671لحدكد 
 .ـ(2013 ،أكغمك

عمى الدكر البارز الذم باتت تتمتع بو بفضؿ  لحضكر تركيا اإلقميمي كحفاظان  تعزيزان ك 
التحرؾ المنفرد في مكاجية  ستراتيجيةإتحركاتيا في منطقة الشرؽ األكسط، لـ تعتمد تركيا عمى 

الرئيس المصرم، محمد ب، فقبيؿ اتصاؿ نتنياىك بأردكغاف، قاـ أردكغاف باالتصاؿ "إسرائيؿ"
مرسي، بيدؼ إطالعو عمى التطكرات األخيرة فيما يخص مفاكضات إنياء أزمة العالقات بيف 

خالد مشعؿ،  ""حماسكما اتصؿ أردكغاف برئيس المكتب السياسي لحركة . "إسرائيؿ"تركيا ك
إلبالغو بالتطكرات ذاتيا، مؤكدان أف صفقة "تطبيع" العالقات بيف البمديف تضمنت رفع الحصار 

كاتساقا مع التصريحات التركية أعمنت  .في قطاع غزة عف األراضي الفمسطينية اإلسرائيمي
كانكف  25 يخبتار المصرية مف جانبيا أنيا قد خففت الحصار عمى غزة منذ قياـ الثكرة  "إسرائيؿ"

عمى تطكرات الكضع في غزة،  ، كأنيا ستتخذ المزيد مف الخطكات اعتمادان ـ2011 ثاني/يناير
 (. 7: ـ2014كمف خالؿ العمؿ مع تركيا عمى تحسيف الكضع اإلنساني في القطاع )خميؿ، 

كما أكد إبراىيـ كميف، مستشار رئيس الكزراء التركي لشئكف السياسة الخارجية، في 
آذار/مارس  22و حضرىا الباحث في مقر رئاسة الكزراء التركية في أنقرة، بتاريخ محاضرة ل

لتركيا، أف تركيا قامت باالتصاؿ مع حككمة  اإلسرائيميـ قبؿ ساعات مف إعالف االعتذار 2013
 .اإلسرائيميفي غزة، كمع محمكد عباس في راـ اهلل بشأف قضية االعتذار  "حماس"
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داكد أكغمك إلى أف رئيس الكزراء أحمد ر الخارجية التركي أشار كزي كفي ذات اإلطار،
مكافقة كؿ مف رئيس كزراء  قبؿ اإلسرائيميرفض قبكؿ االعتذار التركي رجب طيب أردكغاف 

)خميؿ، في راـ اهلل  في غزة، إسماعيؿ ىنية، كرئيس السمطة الفمسطينية، محمكد عباس "حماس"
 (.7: ـ2014

كرئيس معيد التفكير  ،مستشار رئيس الكزراء التركيكيرل الدكتكر ياسيف أقطام 
لتركيا يصب بالكامؿ في مصمحة القضية  اإلسرائيمياالستراتيجي في أنقرة أف االعتذار 

الفمسطينية، حيث إنو أظير أىمية الدكر التركي إقميميان كدكليان، كاعتبر أقطام أف ىذا االعتذار 
لف تستطيع اإلقداـ عمى أم خطكة عدائية  "إسرائيؿ"ف عبارة عف صماـ أماف لقطاع غزة، معتبران أ

ألؼ حساب قبؿ  "إسرائيؿ"تجاه قطاع غزة بعد ىذا االعتذار دكف مكافقة أنقرة، كبالتالي ستحسب 
 اإلقداـ عمى أم خطكة مف ىذا النكع تجاه الفمسطينييف بشكؿ عاـ، كقطاع غزة بشكؿ خاص.

ـ 2013 نيساف/إبريؿعزمو القياـ في  أكد رئيس كزراء تركيا رجب طيب أردكغافكما 
عف مقتؿ نشطاء أتراؾ، كىك  "إسرائيؿ"بزيارة لقطاع غزة كالضفة الغربية، كذلؾ بعد اعتذار 

أف  أردكغافكأظير "نفكذىا اإلقميمي المتزايد". كأضاؼ  ،ى شركط تركيااالعتذار الذم قاؿ إنو لبّ 
المفركض عمى قطاع غزة، كنقمت  اإلسرائيميذلؾ سيككف جيدان لممساعدة في مسار رفع الحصار 

"إف ىذه الزيارة ستجرم في سياؽ جيكد عامة لممساىمة  :كسائؿ إعالـ تركية عف أردكغاف قكلو
  ـ(.2013في عممية التسكية" )أردكغاف، 

عف مكاقع إخبارية تركية أف رئيس الكزراء  اإلسرائيمي"كالال" اإلخبارم  مكقعنقؿ كما 
عف أنو ينكم زيارة قطاع غزة نياية  ،كبشكؿ رسمي ،ردكغاف قد أعمفالتركي رجب طيب أ

عمى رفع  المباشر ـ، مكضحان أف زيارة أردكغاف تأتي في إطار اإلشراؼ2013 نيساف/إبريؿ
مقابؿ االعتذار لتركيا )دنيا  "إسرائيؿ"الحصار عف قطاع غزة بحسب الشركط التي كافقت عمييا 

 .ـ(2013الكطف، 
 كشفتكبعد ذلؾ ، "إسرائيمية"الزيارة أكثر مف مرة بضغكطات أمريكية ككقد تـ تأجيؿ 

 المقرر مف كاف التي الزيارة إلغاء عف ،ـ2013 آب/أغسطس 4 في مصرية دبمكماسية مصادر
كنقؿ مكقع اليكـ السابع المصرم  غزة، لقطاع أردكغاف طيب رجب تركيا كزراء رئيس بيا يقكـ أف

تيبات الزيارة جرل إلغاؤىا خاصة بعد تغيير نظاـ الحكـ في عف ىذه المصادر قكليا، إف تر 
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ـ، فضالن عف عدـ الترحيب المصرم بأردكغاف بسبب مكاقفو 2013 حزيراف/يكنيك 30مصر في 
 الكزراء رئيس مستشار الدعاليس عصاـ قاؿ ،جانبو كمفالداعمة لإلخكاف المسمميف في مصر. 

 المصرية الساحة تشيدىا التي األحداث بسبب يأتي لمقطاع أردكغاف زيارة تأجيؿ إف غزة، في
 .(,PNN 2013) حاليان 

كقد بات أردكغاف مياالن إلى عدـ حصكؿ ىذه الزيارة بالرغـ مف أنيا ستحصد لو شعبية 
ذم لف في العالـ العربي، إال أنو يدرؾ أنيا لف تككف مكضع ترحيب في العالـ الغربي ال

 (.178ـ: 2012"ييضميا" )صالح، 
أثرت في  ثالثة عكامؿيناؾ لتركيا، ف اإلسرائيميأما عف األسباب التي أدت إلى االعتذار 

كحدىا، كلكف ىناؾ ما يرتبط منيا بأنقرة، كمنيا أيضا ما  "إسرائيؿ"ػ. كىذه العكامؿ ال تتعمؽ بذلؾ
 العوامل ىي:وىذه ، يتعمؽ بدكر الكاليات المتحدة األمريكية

 الوضع اإلقميمي لتركيا:. أ

حيث استطاعت تركيا، منذ اندالع الثكرات الشعبية في بعض الدكؿ العربية، أف ترسخ 
دكرىا اإلقميمي مف خالؿ تدشيف شراكات عديدة مع دكؿ "الربيع العربي"، كعبر تقديـ العكف 

دة إلى الحكـ في ىذه الدكؿ، كالدعـ السياسي كاالقتصادم إلى التيارات كاألحزاب السياسية الصاع
كبعض  "إسرائيؿ"كىك األمر الذم يمكف أف يؤىميا مستقبال لمعب دكر أساسي ككسيط إقميمي بيف 

كفؽ بعض  -التيارات كالقكل السياسية اإلسالمية الصاعدة عمى الساحات العربية. ذلؾ أف تركيا 
تحسيف العالقات مع بعض القكل  "إسرائيؿ"طريؽ مثالي إذا ما أرادت  - اإلسرائيميةالتقديرات 

. يضاؼ إلى ذلؾ أف تركيا بالنياية دكلة شرؽ أكسطية، كالعب "الربيع العربي"المحافظة في دكؿ 
خالؿ السنكات  ميـ عمى ساحة اإلقميـ، إذا ما قكرنت بالكاليات المتحدة التي انصرفت نسبيان 

 (.2ـ: 2013)خميؿ،  األخيرة عف االنخراط الكامؿ في تفاعالت المنطقة

 :"الربيع العربي"ة واألمنية التي ترتبت عمى أحداث ثورات يالتطورات السياس . ب

شيدت المنطقة متغيرات عديدة، كحالة مف السيكلة األمنية، بفعؿ حالة التكتر حيث 
كاالضطراب األمني الذم تعانيو دكؿ "الربيع العربي"، األمر الذم يخمؽ العديد مف التحديات 

سيما في ظؿ حالة عدـ الك بيف البمديف،  يدات األمنية، التي تتطمب تعاكنا كتنسيقا استخباريان كالتيد
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اليقيف التي تسكد المنطقة، خاصة حياؿ تطكرات الممؼ السكرم، كتصاعد حدة الثكرة الشعبية، 
ىذا باإلضافة إلى تشكؿ  .كما ستسفر عنو بشأف مستقبؿ التطكرات السياسية كاألمنية في سكريا

يراف، كالعراؽ، كالدكؿ الثالث تشكؿ تحديان   كبيران  محكر مضاد ألنقرة مف قبؿ كؿ مف سكريا، كا 
عف  لألمف القكمي التركي، بالنظر إلى ككنيا دكؿ جكار جغرافي مباشر إلى تركيا، ىذا فضالن 

، تكتر العالقات مع ركسيا، كالتي تعد بدكرىا دكلة جكار غير مباشر، كذلؾ بفعؿ تناقض المكاقؼ
تطكرات تحمؿ تحديات لألمف القكمي  يكتبايف المصالح حياؿ تطكرات الممؼ السكرم، كى

 (.2ـ: 2013)خميؿ،  التركي، الرتباطيا بحركة الجئيف سكرييف كثيفة تجاه األراضي التركية

الصكاؼ أف االعتذار اإلسرائيمي لتركيا الكاتب كالمحمؿ السياسي مصطفى  كقد أرجع
نظران المتالؾ أنقرة عالقات  ،لتقديـ االعتذار لتركيا "إسرائيؿ"الضغط األمريكي عمى  ناتج عف

كالفمسطينييف،  "اإلسرائيمييف"بيف  جيدة مع األطراؼ المختمفة ستساعد في عممية التفاكض
أمريكا كاالتحاد األكركبي يسعياف لجعؿ تركيا كسيطان في عممية التفاكض كعممية كأضاؼ أف 
)فمسطيف  المنطقة، نظران لعالقاتيا الجيدة مع حماس كالسمطة، كقدرتيا عمى التأثيرالسالـ في 

 ـ(.2013اآلف، 

أف األمريكييف يخططكف ألف تككف تركيا الجية  كقد اعتبر مسئكؿ أمني إسرائيمي
تككيف كتمة  إلىكتركيا كاألردف كدكؿ الخميج ييدؼ  "إسرائيؿ"المركزية في محكر تشارؾ فيو 

أك في حالة متطرفة أكثر أف يدعـ المحكر  ،كانية تشديد العقكبات ضد نظاـ آيات اهللداعمة إلم
 ،مع ثالث قضايا إقميمية مشتعمة كىي اإليرانية ىذا المحكر سيتعامؿحيث  .عسكريان  ىجكمان 

كمف أجؿ تشكيؿ ىذا المحكر اعتذرت  .كالفمسطينييف "إسرائيؿ"كالمفاكضات بيف  ،كالسكرية
أسطكؿ التي ىاجمت  ،اإلسرائيميةنشطاء بنيراف قكات سالح البحرية  9لتركيا عف مقتؿ "إسرائيؿ"

كنشرت كسائؿ إعالـ تركية عف أف رئيس الكزراء التركي  ،2010الحرية التركي في أيار/مايك
قطاع غزة مع  ىرجب طيب أردكغاف قرر التجاكب مع طمب أمريكي قدمو كيرم بإرجاء زيارتو إل

 ـ(.2013 ،األصمعييتعمؽ بالفمسطينييف )لمكاقفيا فيما  ""إسرائيؿتمييف 

تحديات كبرل بسبب التغيرات كالتحكالت المستمرة التي يشيدىا  "إسرائيؿ"كبدكرىا، تكاجو 
، كما ترتب عمييا مف تطكرات سياسية "عربيثكرات "الربيع السرح عمميات الشرؽ األكسط، بفعؿ م

في ظؿ تصاعد أدكار التيارات   السيماك أفضت إلى إثارة العديد مف التيديدات كالتحديات األمنية، 
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كمصر، كسكريا،  "إسرائيؿ"ػل مباشران  اإلسالمية كالسمفية في أغمب الدكؿ العربية المجاكرة جكاران 
 ؾ في تعزيز أىمية "تطبيع" العالقات مع تركياكاألردف، كاألراضي الفمسطينية. كقد أسيـ ذل

 (.2: ـ2013)خميؿ، 

 :اإلسرائيميالوضع الداخمي  . ج

، فقد نضجت شركط االعتذار منذ فترة طكيمة، كذلؾ في ظؿ "إسرائيؿ"فيما يخص 
 ، كالتنديد بسياساتيا في المحافؿ اإلقميمية كالدكلية"إسرائيؿ"تركيا في حصار  إستراتيجيةنجاعة 

، ىذا باإلضافة إلى الضغكط األمريكية. بيد أف تأخر العمؿ عمى إصالح ىذه العالقات كافة
، حيث سيطرت أحزاب اليميف المتطرؼ عمى تشكيؿ "إسرائيؿ"ارتبط بطبيعة المعادلة الداخمية في 

 .الحككمة، بما حد مف قدرة رئيس الحككمة، بنياميف نتنياىك، عمى إصالح العالقات بيف البمديف
اف حجر العثرة األساسي في ىذا الطريؽ مكاقؼ كزير الخارجية السابؽ أفيجدكر ليبرماف، كقد ك

الذم جعؿ مف إفشاؿ جيكد تسكية القضايا العالقة بيف الطرفيف ميمتو األساسية، كظؿ يدلي 
، كما داكـ عمى تأكيد أف تركيا لـ تعد في حاجة إلى ضد أردكغافبتصريحات إعالمية كسياسية 

، بعدما تكجيت إلى تكثيؽ تحالفاتيا مع القكل الراديكالية في منطقة الشرؽ "إسرائيؿ"ع عالقاتيا م
األكسط، سكاء عمى مستكل الدكؿ، أك عمى مستكل الفاعميف مف دكف الدكؿ "حماس، كحزب 

، كتخمص نتنياىك مف المعارؾ الخارجية "إسرائيؿ"كقد ساىـ انتياء مكسـ االنتخابات في اهلل". 
، في إزاحة إحدل العقبات الرئيسة التي حالت  يفتعميا كزير خارجيتو السابؽ ليبرمافالتي كاف 

 (.3ـ: 2013)خميؿ،  دكف المصالحة مع تركيا

 "إسرائيؿ"عمى أف  "غاليا ليندنشتراوس" أبيب في جامعة تؿ اإلسرائيميةة رل الباحثكت
ليا عالقات مع تركيا، مف أجؿ إخراج العالقة مع   تنسيؽ المكاقؼ بيف الكزارات كداخؿ كؿ كزارة

لكجكد إجماع مف اليسار كاليميف حكؿ أىمية العالقة  نظران  ،تركيا مف الحسابات الحزبية الضيقة
مى . كال تنحصر ىذه العالقة بالبعد األمني فقط، بؿ يجب تعزيزىا عان إستراتيجيمع تركيا 

مف خالؿ تشجيع التبادؿ التجارم كاالستفادة مف منطقة التجارة  كاالقتصاديةالمستكيات المدنية 
"العدالة العالقات التجارية مف مرتكزات السياسة الخارجية لحزب  دّ حيث تع ،الحرة بيف الدكلتيف

ة تركيا في االستفادة مف تجرب ف. كرغـ كؿ االنعكاسات السمبية عمى العالقات البد مكالتنمية"
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كاالبتعاد عف أم تشنج مف خالؿ التأكيد عمى  ،لتي حققتياكمف النجاحات ا ،العالقات الخارجية
مف االتفاقات مع تركيا سرية، مع التأكيد  المعالقة مع تركيا خاصة أف جزءن  اإلستراتيجيةاألىمية 

لمجيش  عمى أف االتفاقات العمنية مثؿ التدريب العسكرم المشترؾ بيف الدكلتيف ميـ جدان 
 ـ(.2010، ليندنشتراوس) اإلسرائيمي

لتركيا قد يككف نقطة البداية لرفع  اإلسرائيميأف االعتذار  كخالصة القكؿ فيما سبؽ،
بعد اعتذارىا لتركيا بفتح المعابر  "إسرائيؿ"عف قطاع غزة، حيث قامت  اإلسرائيميكامؿ لمحصار 

التجارية بينيا كبيف قطاع غزة، كالسماح لمتجار باستيراد البضائع عبر مكانئيا، كيرل كثير مف 
كتركيا عمى أساس رفع كامؿ لمحصار عف قطاع  "إسرائيؿ"المحمميف احتمالية تكقيع اتفاؽ بيف 

 نيساف/إبريؿد مف نتائج االنتخابات المحمية المزمع عقدىا في تركيا في غزة، كذلؾ بعد التأك
ـ، كبالتالي سيككف ىذا االعتذار خطكة كبيرة كفاعمة مف خطكات دعـ السياسة الخارجية 2014

 التركية لمقضية الفمسطينية.

 م:2012عمى غزة عام  اإلسرائيمي: موقف تركيا من العدوان خامساً 

أف المكقؼ  ذكر صالح ،يكسؼ صالح "أحمد يكسؼ"الدكتكر في مقابمة الباحث مع 
كاف مكقفان قكيان كداعمان، فقد  ـ،2012 تشريف ثاني/نكفمبر في التركي في حرب "حجارة السجيؿ"

كاف التنسيؽ التركي مع الجانب المصرم كالقطرم يجرم عمى قدـ كساؽ، لحشد المكاقؼ 
قؼ عدكانيا عمى غزة، كالرضكخ لمشركط الفمسطينية دكف أف يصؿ لك  "إسرائيؿ"كالضغط عمى 

لتحقيؽ أىدافو التي أعمنيا في عمميتو العسكرية التي أسماىا "عمكد السحاب".  اإلسرائيميالجيش 
كأضاؼ لقد كانت تركيا ىي أكؿ دكلة إسالمية تجرم اتصاالن مع الحككمة في غزة لالطالع عمى 

 ديمو بشكؿ عاجؿ لألىؿ في قطاع غزة.كمعرفة المطمكب تق ،األكضاع

كأفاد صالح أف الكفكد التركية اإلغاثية كاإلعالمية كالطبية ىي كذلؾ كانت مف أكؿ 
القادميف إلى غزة خالؿ فترة العدكاف عمى القطاع، ككانت أكؿ المساعدات المالية التي تـ تقديميا 

بيكتيـ ىي أيضان منح كىبات  اإلسرائيميةألسر الشيداء كلمعكائؿ التي دمرت المدافع كالطائرات 
 مف الجمعيات كالمؤسسات اإلغاثية التركية.



159 
 

الغارات اإلسرائيمية بأنيا "أعماؿ  ب طيب أردكغافرج كما كصؼ رئيس الكزراء التركي 
إف الحككمة  ،استانبكؿ عقب صالة الجمعة في ،قكلو اء األناضكؿككالة أنب كحشية"، كنقمت عنو

 ـ(.2014)كيكبيديا،  "اإلسرائيمية تسعى "لتكظيؼ اليجمات في االنتخابات المقبمة

في  اإلسرائيميقطاع غزة أثناء العدكاف  ،كزير خارجية تركيا ،أكغمككما زار أحمد داكد  
األميف  ـ، مع كفد مف كزراء الخارجية العرب برئاسة نبيؿ العربي2012 تشريف ثاني/نكفمبر 20

، كأثناء ذلؾ تكجو أكغمك بصحبة زكجتو، لزيارة أسر بعض الضحايا العاـ لجامعة الدكؿ العربية
عمى غزة. حيث نشرت صكر لو كلزكجتو كىـ يبككف بحرارة  اإلسرائيميكـ الذيف قتمكا أثناء اليج

داكد لحزنيـ عمى ما يركنو، كذكرت صحيفة الشرؽ األكسط أف كفد كزراء الخارجية العرب، برفقة 
، تكجو إلى بيت العزاء التابع لعائمة الشييد القائد أحمد الجعبرم، نائب القائد العاـ لكتائب أكغمك

داكد ؿ ديف القساـ، الذم مثؿ اغتيالو الشرارة التي أشعمت نيراف العنؼ بغزة، حيث قبّ الشييد عز ال
 ـ(.2012)العربية،  يد كالدة الجعبرم أكغمك

 ،إسماعيؿ ىنيةفي غزة  حككمة الفمسطينيةالكفي المقاء الذم أجراه مع رئيس الكزراء في  
 اعممكا أف كؿ قطرة دـ تراؽ ىنا تكلد جركحان : "آالمكـ آالمنا كمستقبمكـ مستقبمنا. داكد أكغمكقاؿ 

"مؤكدا أف الشعب التركي لف يتخمى  ،مميكف إنساف يعيشكف في األناضكؿ 75كبيرة في قمكب 
: "نريد أف نكصؿ عبر ىذه الزيارة رسالة إلى داكد أكغمكأضاؼ ك  .عف دعمو لمشعب الفمسطيني

كقد  ،"إسرائيؿ"ف ىذا الظمـ الذم ترتكبو المجتمع الدكلي مفادىا ما يمي: قد تستطيعكف السككت ع
كلكف عميكـ أف تعممكا بأف  ،الشرعية ليذا الظمـ كتستطيعكف أيضا اإلدالء بتصريحات تكس

 ،اإلسرائيميالذيف يسعكف إلى إيجاد األعذار لمظمـ  أبدان  ضمير اإلنساني كالتاريخ لف يسامحال
إلى جنب في مكاجية  مي سنكاصؿ كقكفنا جنبان كلتعممكا أيضا بأننا كالعالـ العربي كالعالـ اإلسال

كتطالب بالكقؼ الفكرم  ،أف تركيا تقؼ في مكاجية الظمـ الكاقع عمى غزة ىذا الظمـ"، مؤكدان 
كما خاطب  ."إسرائيؿ" عميياكبإنياء الحصار الذم تفرضو  ،عمى غزة اإلسرائيميةلالعتداءات 
إلشراقة  قات عتمة ىي أكثر األكقات قربان : "أكثر األك الشعب الفمسطيني قائالن  داكد أكغمك

 ـ(.2012" )الخارجية التركية، مف إشراقة الصباح الصباح. لقد أصبحنا قريبيف جدان 

 "إسرائيؿ"، كلعؿ لكقد ظير أثر الثكرات العربية خالؿ ىذه الحرب عمى أعمى مستك 
الذم حدث في بنيتو  ،مف كراء ىذا العدكاف اإلجرامي الغاشـ اختبار النظاـ العربي الرسمي تأراد

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%A8_%D8%B7%D9%8A%D8%A8_%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%A8_%D8%B7%D9%8A%D8%A8_%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
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الحكـ في بعض  ىلإ إسالمية ان تغييران نكعيان بفضؿ ثكرات الربيع العربي التي أكصمت أحزاب
كلمييمنة الصييكنية  ،كىي أحزاب معادية لممشركع الصييكني مثؿ تكنس كمصر،األقطار العربية 

 ـ(.2012مريكية في المنطقة )الريفي، كاأل

غزة، كقد رأينا خالؿ الحرب مدل التنسيؽ اإلقميمي لكقؼ ىذا العدكاف الغاشـ عمى قطاع  
يراف،  كقد كاف لتركيا دكر بارز بالتنسيؽ مع دكؿ الربيع العربي كعمى رأسيـ مصر، كمع قطر كا 

تحقيؽ  في "إسرائيؿ"ككذلؾ عمى فشؿ مما كاف لو األثر البالغ عمى كقؼ العدكاف كتقصير أجمو، 
صبك إلييا مف ىذا العدكاف، كلعؿ ىذا السبب كاف لو األثر في دعـ ت تالتي كان اأىدافي

ـ، خكفان مف قياـ 2013 حزيراف/يكنيك 30كأمريكا لالنقالب العسكرم في مصر في  "إسرائيؿ"
 .كعمى المصالح األمريكية في المنطقة ،"إسرائيؿ"تحالفات تؤثر عمى 

: موقف تركيا من حصول فمسطين عمى صفة "دولة مراقب غير عضو" في األمم سادساً 
 المتحدة:

لقد كانت تركيا مف أكائؿ الدكؿ الداعمة لرفع صفة فمسطيف في األمـ المتحدة مف  صفة  
تشريف  9كزير الخارجية التركي يكـ  داكد أكغمكحيث طالب أحمد مراقب إلى دكلة غير عضك، 

غير  مراقب ـ برفع صفة فمسطيف داخؿ األمـ المتحدة مف "مراقب" إلى "دكلة2012 ثاني/نكفمبر
قكلو: "إف مطمبنا في الكقت الراىف ىك منح  داكد أكغمكناضكؿ عف عضك". كنقمت ككالة أنباء األ

. كأكضح الكزير أنو اقترح أثناء زيارة الرئيس "فمسطيف صفة دكلة غير عضك باألمـ المتحدة
ـ إلى تركيا، إطالؽ حممة تيدؼ إلى 2012 تشريف أكؿ/أكتكبركد عباس في الفمسطيني محم

أف أم قرار ستتخذه  تحقيؽ حصكؿ فمسطيف عمى صفة "دكلة غير عضك" باألمـ المتحدة، مؤكدان 
سيمقى دعمان كتأييدان مف تركيا حككمة كشعبان. كذكر كزير الخارجية التركي أنو ليس  دكلة فمسطيف

لمفمسطينييف حؽ إدارة مشركع حتى اآلف، كشدد عمى ضركرة بدء عيد جديد، الفتان إلى أف ىناؾ 
، )داكد أكغمك كعكدان قطعتيا األمـ المتحدة كغيرىا مف القكل العالمية كالمنظمات الدكلية لفمسطيف

 ـ(.2012

إلى الكاليات المتحدة األمريكية في  داكد أكغمكأحمد  يكما تكجو كزير الخارجية الترك 
تشريف  29ـ أم قبؿ يكـ كاحد مف التصكيت المقرر إجراؤه في 2012 تشريف ثاني/نكفمبر 28

ـ بشأف طمب فمسطيف ترقية كضعيا إلى "عضك مراقب" في األمـ المتحدة، 2012 ثاني/نكفمبر
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مباحثات في المقر العاـ لألمـ المتحدة بنيكيكرؾ، حكؿ تمؾ القضية، كقاؿ المكقع الرسمي إلجراء 
عمى ىامش زيارتو لمكاليات المتحدة،  يسيمتق داكد أكغمكلمؤسسة اإلذاعة كالتميفزيكف التركية، إف 

 كأضاؼ المكقع أنو مف .األميف العاـ لألمـ المتحدة باف كي مكف لبحث القضية الفمسطينيةب
المنتظر أف يشارؾ كزير الخارجية التركي في اجتماع تحت عنكاف "المسألة الفمسطينية"، كما 

سمسمة مف المباحثات كاالجتماعات مع مسئكليف باألمـ المتحدة مف أجؿ إقرار طمب  مسيجر 
 .ـ(2012)حسيف،  غير عضك" في األمـ المتحدةمراقب فمسطيف ترقية كضعيا إلى "دكلة 

أرنتش، نائب رئيس الكزراء التركي، أف تركيا سعت كبكؿ قكة مف أجؿ كأكد بكلنت  
حصكؿ فمسطيف عمى عضكية مراقب في األمـ المتحدة، مؤكدان أف كزير الخارجية التركي داكد 
أكغمك قاـ بجكلة زيارات دكلية إلقناع دكؿ العالـ لمتصكيت بنعـ لفمسطيف في طمب حصكليا عمى 

ي األمـ المتحدة، كما أكد معاتبة كمراجعة تركيا لمف لـ يصكت صفة "دكلة مراقب غير عضك" ف
 بنعـ لفمسطيف في مساعييا.

صكتت تركيا باإليجاب لمنح فمسطيف صفة "دكلة مراقب غير عضك" في األمـ  كبعد أف 
 ىنأ الرئيس التركي عبد اهلل غكؿالمتحدة، كانت مف أكؿ المينئيف بعد حصكؿ ذلؾ، حيث 

. كنقمت ككالة أنباء األناضكؿ التركية عف بياف لمرئاسة بالقرارمكد عباس الرئيس الفمسطيني مح
اتصؿ بالرئيس الفمسطيني فكر انتياء عممية التصكيت عمى القرار بالجمعية  "غكؿ"التركية، أف 

العامة لألمـ المتحدة، كقّدـ لو أحر التياني عمى ىذه الخطكة الكبيرة كالميمة التي أحرزتيا 
اعتبرت كزارة ، كما بدكره اتصؿ أردكغاف بعباس كىنأه عمى القرار. عيد الدكليفمسطيف عمى الص

، أف تصكيت الجمعية العامة لألمـ المتحدة باالعتراؼ بفمسطيف لياالخارجية التركية، في بياف 
في المنظمة، يبّيف أف التأييد لمقضية الفمسطينية كصؿ إلى أعمى  "دكلة مراقب غير عضكػ"ك

لت إف ىذا القرار يكصؿ رسالة ىامة إلى المجتمع الدكلي، كعمى رأسو الدكؿ لو. كقا مستكلن 
األعضاء في مجمس األمف الدكلي، بكصفو خطكة كبيرة عمى طريؽ اعتراؼ المجتمع الدكلي 
بفمسطيف كدكلة مستقمة كاممة السيادة، كما يفتح صفحة جديدة في تاريخ الشعب الفمسطيني 

 ـ(.2012نيكز،  )الحدث .المميء بالظمـ كالقمع

 عضك صفة عمى فمسطيف حصكؿ أف بيانيا، في التركية الخارجية كزارة أضافت كما
 كقانكنية كسياسية أخالقة مسئكلية بؿ ،منة أك صدقة ليس الدكلية المجمكعة في مراقب
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 الحسنة النكايا مف الرغـ عمى أنو إلى  كأشارت .الدكلي المجتمع عاتؽ عمى ممقاة كاستراتيجية
 أف إال الدكلتيف مشركع تحقيؽ أجؿ مف الدكاـ عمى الفمسطينية القيادة أبدتيا التي كالصادقة
 الخارجية كقالت .المشركع ىذا تحقيؽ استحالة كاقع لفرض العراقيؿ خمؽ تكاصؿ تزاؿ ال "إسرائيؿ"

 تركيا تكليو الذم االىتماـ عمى دليالن  يعد نيكيكرؾ في بنفسو أكغمك داكد الكزير مشاركة إف"
 مساندان  التركي الشعب يبقى أف عمى العيد بتجديد بيانيا الخارجية كاختتمت ."الفمسطينية يةضلمق

 ـ(.2012 التركية، )الخارجية كحيدان  يتركو كلف ،الفمسطيني الشعب لشقيقو
بدكره بعث األميف العاـ لمنظمة التعاكف اإلسالمي، أكمؿ الديف إحساف أكغمك التركي 

ـ، قاؿ 2013 كانكف ثاني/يناير 25الجنسية، رسالة إلى الرئيس األمريكي باراؾ أكباما بتاريخ 
"إف القضية الفمسطينية تبقى في قمب الشكاغؿ األشد إلحاحان بالنسبة لممنظمة كالمجتمع  :فييا

كالتي تقتضي التزامان صارمان مف لدف الكاليات المتحدة، كأف حالة الجمكد السياسي  ،الدكلي
كسياسات االستيطاف في األراضي الفمسطينية المحتمة،  ،اإلسرائيميكاستمرار االحتالؿ  ،الراىنة

منيا شرقي القدس، أمر غير مقبكؿ كال يمكف أف يستمر"، كأشار إلى أف منح فمسطيف صفة ك 
الماضي يعد  تشريف ثاني/نكفمبرفي الجمعية العامة لألمـ المتحدة في  "دكلة مراقب غير عضك"

فرصة ذىبية ينبغي أال تيدر، كحث أكباما عمى تسريع الجيكد لتحقيؽ السمـ كاالستقرار 
 ـ(.2013)فمسطيف، 

كيأتي ىذا المكقؼ التركي تجاه حصكؿ فمسطيف عمى صفة "دكلة مراقب غير عضك" 
في األمـ، في إطار الدعـ التركي المستمر لمقضية الفمسطينية في شتى المجاالت كالمحافؿ 

المتحكـ في تحقيؽ  لفمسطينية ككنيا العامؿ الرئيسالدكلية، إيمانان منيا بأىمية إيجاد حؿ لمقضية ا
 االستقرار في المنطقة.األمف ك 

 :استشراف مستقبل السياسة الخارجية التركية تجاه القضية الفمسطينية المبحث الثالث:

 السيناريو األول: استمرار وتطور دعم القضية الفمسطينية وتوتر العالقة مع إسرائيل:

ىذا السيناريك عمى أساس أف تعمؿ تركيا عمى ترسيخ كتطكير ركابطيا مع أطراؼ  يقـك 
القضية الفمسطينية، كباألخص مع حركة حماس، دعمان كتأييدان، ككذلؾ مع كؿ مف إيراف كسكريا 
كحزب اهلل، بحيث تتراجع عالقتيا مع إسرائيؿ إلى الحد األدنى. كتبنى جدلية ىذا السيناريك عمى 
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ية اإلسالمية لحزب العدالة كالتنمية، كعمى أساس أف تقكية ىذه العالقات، يكسب أساس الخمف
حزب العدالة كالتنمية مزيدان مف التأييد في الشارع التركي، كيكسب تركيا مزيدان مف التأييد الشعبي 
في العالميف العربي كاإلسالمي، خصكصان أنو قد يفيـ عمى أنو خطكة نحك تشكيؿ المنطقة كفؽ 

ح أىميا، كذلؾ بتصاعد الدكر التركي إقميميان عمى حساب الدكر اإلسرائيمي، المحظكر مصال
التركية كاستمرار كتطكير دعـ القضية  –أصالن، كبالتالي االستمرار في تكتر العالقات اإلسرائيمية 

 الفمسطينية.

اتيا مع ذلؾ يبدك أف تكجيات السياسة الخارجية التركية، كحساباتيا الداخمية، كعالق 
األكركبية كاألمريكية ككذلؾ التطكرات التي حدثت في المنطقة العربية، كخصكصان األكضاع في 

السكرية، جعؿ إمكانية حدكث ىذا السيناريك شبو معدكمة أك  –سكريا، كتكتر العالقات التركية 
مستحيمة، كذلؾ لتغير األحالؼ في المنطقة بسبب األكضاع، حيث إف المتغيرات جعمت مف 

يراف كحزب اهلل حمفان مناىضان لمسياسات التركية في المنطقة، ككذلؾ بسبب حصكؿ سك  ريا كا 
االضطرابات في الداخؿ التركي، كالتي أضعفت مف تكجيات السياسة الخارجية التركية تجاه 

 المنطقة.

 السيناريو الثاني: تحسن العالقة مع إسرائيل وتراجع دعم القضية الفمسطينية:

ناريك عمى أساس اقتراب تركيا مف محكر االعتداؿ العربي، كتقكية العالقة يقـك ىذا السي 
مع إسرائيؿ كذلؾ في حاؿ زيادة الخالفات مع بعض الدكؿ اإلقميمية مثؿ إيراف كسكريا، كيقـك 
أيضان عمى أساس أف حزب العدالة كالتنمية حزب إسالمي معتدؿ، يقدـ نمكذجان جديدان يسعى إلى 

غربية، كيحاكؿ الدخكؿ في االتحاد األكركبي، إضافة إلى عضكيتو في حمؼ تطبيؽ المعايير ال
الناتك، كىك ما دعى الكاليات المتحدة كمف خمفيا دكؿ "محمكر االعتداؿ العربي" أف تفسح 
المجاؿ أماـ دكر تركي في المنطقة، عمى أف يشكؿ سدان في كجو المحكر السكرم اإليراني، كأف 

ير مف القضايا التي ال تستطيع الكاليات المتحدة أف تتدخؿ فييا بشكؿ يمعب دكر الكسيط في الكث
مباشر في المنطقة. كىذا التقارب بيف تركيا كالكاليات المتحدة يعني تحسيف كتطكير العالقة 
التركية مع الدكؿ الحميفة كالصديقة لمكاليات المتحدة كعمى رأسيا إسرائيؿ، كبالتالي تقميص 

 التركي لمقضية الفمسطينية.كتراجع الدعـ الرسمي 



164 
 

مع ذلؾ فإف ىذا السيناريك مف الصعب تطبيقو بشكؿ مطمؽ، حيث إف تركيا ال يمكف أف  
تتطابؽ مع محكر االعتداؿ بالكامؿ، خاصة بعد سقكط النظاـ المصرم األسبؽ بقيادة مبارؾ، 

ة االنقالب في كالذم كاف يقكد ىذا المحكر، ككذلؾ بعد المكاقؼ السمبية كالعدائية تجاه سمط
مصر، بعد االنقالب العسكرم الذم حصؿ عمى حكـ اإلخكاف ىناؾ، كبالتالي فإف عالقة تركيا 
بمصر جعمت ىذا السيناريك صعب التطبيؽ رغـ عالقات تركيا الجيدة مع بعض دكؿ ىذا 

 المحكر مثؿ السعكدية.

 حسين العالقة مع إسرائيل:السيناريو الثالث: االعتدال والتوازن بين دعم القضية الفمسطينية وت

كيقـك ىذا السيناريك عمى أساس المبادئ التي ترتكز عمييا تركيا في سياستيا  
الخارجية، في ظؿ حكـ حزب العدالة كالتنمية، كعمى رأسيا مبدأ تصفير المشكالت مع 
الجيراف، ككذلؾ عمى أساس سعي تركيا لمعب دكر مركزم إقميميان كدكليان، كعمى أساس 
المكانة الكبيرة لمقضية الفمسطينية في قمكب الشارع التركي، كبالتالي ستسعى تركيا مف 
خالؿ ىذا السيناريك إلى إبقاء العالقات مع إسرائيؿ، دكف العكدة بيا إلى مرحمة العالقات 
اإلستراتيجية السابقة لحكـ حزب العدالة كالتنمية، ككذلؾ دكف الكصكؿ بو إلى حد القطيعة، 

تركيا رسميان في دعـ القضية الفمسطينية في حدكد الشرعية الدكلية، كسيبقى  كستستمر
المكقؼ التركي داعمان لحؿ القضية الفمسطينية عمى أساس قرارات األمـ المتحدة كالمبادرة 

 العربية لمسالـ.

كىذا السيناريك ىك األقرب لمتحقيؽ مف كجية نظر الباحث، كذلؾ في ظؿ التغيرات  
صمة في منطقة الشرؽ األكسط، ككذلؾ في ظؿ سعي تركيا الدائـ لمعب دكر الحالية الحا

الكسيط المؤثر في القضايا اإلقميمية، كباألخص القضية الفمسطينية، كعممية التسكية 
سرائيؿ. ككذلؾ في ظؿ عدـ  السممية، كاتفاقيات السالـ بيف منظمة التحرير الفمسطينية كا 

نما ربطت تكتر عالقاتيا بإسرائيؿ إعالف تركيا تقميص العالقة مع إسر  ائيؿ بشكؿ مطمؽ، كا 
 بممارسات إسرائيؿ، المخالفة لالتفاقيات الدكلية كلمقانكف الدكلي ضد الفمسطينييف.
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 خاتمة:  

عاـ  "العدالة كالتنمية" حزب حكـ مف األكلى الفترة في الجديدة السياسية النخب تبنت
 مع كالتعاكف لمتكامؿ القصكل تعطي األكلكية جديدة خارجية سياسة ، نمكذجـ2002-2007
 منيج السياسة في األساس حجر بمثابة"تصفير المشاكؿ"  سياسة كانت قدك  .اإلقميمية الدكؿ

 كتراجعت األكسط، الشرؽ في اإلقميمية أنشطتيا صياغة فأعادت ،-آنذاؾ– التركية الخارجية
كفي تمؾ الفترة الحظنا  ."األتاتكركية" البيركقراطيةلمنخب  السياسي التقميدم عف الخطاب تدريجينا

مف خالؿ استعراض مكاقؼ الحككمة التركية تجاه القضية الفمسطينية أنيا كانت داعمة 
لمفمسطينييف مع احتفاظيا بعالقات جيدة مع إسرائيؿ، ككانت مكاقفيا تتسـ بالتكازف في التعامؿ 

 كاالستنكرار كالدعـ المعنكم لمقضية الفمسطينية.مع جميع األطراؼ، كلـ يتعد فعميا عف الشجب 
 تركيا قكة تزايد كمع ،ـ2010-2007 "العدالة كالتنمية" حزب حقبة مف الثانية الفترةأما 
 األكسط. الشرؽ مع عالقاتيا تعميؽ في بدأت أنقرة المنطقة، في سالـ ككسيط كدكرىا االقتصادية
 السياسة أنشطة بفضؿ تنكيع تدريجينا الفترة ىذه في لتركيا اإلستراتيجية"  االستقاللية"كتزايدت 
كقد الحظنا في تمؾ الفترة تطكران كبيران لمسياسة التركية في دعـ  ،المناطؽ مختمؼ مع الخارجية

إضافة  حماس، مع الكثيقة كعالقتيا "إسرائيؿ"،ػل الرسمي تركيا انتقادالقضية الفمسطينية، تمّثؿ في 
ـ، كجيكدىا الكبيرة كالمتكاصمة في فؾ 2008اف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ العدك قفيا مف إلى مك 

 الحصار عف قطاع غزة.
أما الفترة الثالثة مف حكـ حزب "العدالة كالتنمية" لتركيا فقد شيدت تطكران ممحكظان في 
 الدعـ لمقضية الفمسطينية كقد تمثؿ ذلؾ في اختالط الدـ التركي بالدـ الفمسطيني إثر االعتداء
اإلسرائيمي عمى أسطكؿ الحرية الداعـ لفؾ الحصار عف قطاع غزة، إضافة إلى قطع العالقات 

اإلسرائيمية ككضع ثالثة شركط رئيسية لعكدة تمؾ العالقات أحدىا ربط عكدة العالقات  –التركية 
بفؾ الحصار عف قطاع غزة، كلعؿ التطكر في المكاقؼ التركية في تمؾ الفترة يعكد إلى النجاح 
الذم حققو حزب "العدالة كالتنمية" عمى الصعيد الداخمى كعمى صعيد السياسة الخارجية أثناء 

 مو لمجميكرية التركية.فترة حك
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 النتائج والتوصيات

 أواًل: النتائج:

ارتبطت تركيا بفمسطيف ارتباطان كثيقان خالؿ حكـ الدكلة العثمانية، حيث كانت فمسطيف  .1
جزءان مف تمؾ الدكلة، كقد تباينت مكاقؼ الدكلة العثمانية مف فمسطيف بحسب قكة كضعؼ 

عبر تاريخ العثمانييف، كقد كانت سياسة الدكلة العثمانية تجاه فمسطيف كالحفاظ عمييا السالطيف 
منذ فجر الدكلة  ،كحمايتيا كاضحة جمية في عقكؿ كأذىاف كثير مف السالطيف العثمانييف

 العثمانية كصكالن إلى السمطاف عبد الحميد الثاني، الخميفة الرابع كالثالثيف لمدكلة العثمانية. 
"إسرائيؿ" منذ نشأتيا عمى خيان، استمرت سياسة الجميكرية التركية داعمة كمؤيدة لػتاري  .2

 العربية بعد االعتراؼ العربي –ة حساب العرب، كقد ظيرت بكادر التحسف  في العالقات التركي
مف الجانب العربي، ال  كاف " الذم يعترؼ بػ"إسرائيؿ" كدكلة؛ أم أف التحكؿ الفعمي242بالقرار "

ي، ككمما مالت المكاقؼ العربية إلى االعتداؿ كاف الحضكر التركي في العالـ العربي أكثر الترك
  .قبكالن 

"إسرائيؿ"، إال أف مكاقؼ الحككمات ػرغـ أف تركيا أكؿ دكلة في الشرؽ األكسط اعترفت ب .3
استجابة التركية العممانية المتعاقبة كانت في كثير مف األحياف داعمة لمقضية الفمسطينية، كذلؾ 

 لمشارع التركي المتعاطؼ مع القدس كفمسطيف.
بعد تكقيع اتفاقية السالـ في أكسمك عاـ  "اإلسرائيمية" -تطكرت العالقات التركية   .4

، حيث كصمت إلى الذركة في التعاكف "إسرائيؿ"ـ بيف منظمة التحرير الفمسطينية ك0442
ر المفاكضات عمى المسارات األخرل ـ، كلكنيا لـ تتأثر بتعث0441العسكرم بيف الطرفيف عاـ 

 .المبناني كالسكرم
بقيت العالقة االستراتيجية التركية مع "إسرائيؿ"، ضمف أكلكيات السياسة التركية،  .5

صاحبة النفكذ السياسي األكؿ في النظاـ السياسي  دّ عكخاصة المؤسسة العسكرية، كالتي ت  
نما كاف ىنالؾ صعكد كىبكط كفقان  لـ اإلسرائيمية -التركي، حيث إف العالقات التركية  تنقطع، كا 

تركيا سياسة "التكازف" التركية بيف العرب ك"إسرائيؿ"،  اتبعت. كقد لمظركؼ الداخمية كالخارجية
في نظر المسؤكليف األتراؾ، صكابيتيا بشركع العرب ك"إسرائيؿ" في  ،حيث أثبتت ىذه السياسة

 ـ، في مدريد.1991محادثات ثنائية مباشرة في تشريف ثاني/نكفمبر 
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"نقطة حرجة" في السياسة  شّكؿإلى الحكـ في تركيا  "العدالة كالتنمية"كصكؿ حزب  .6
ـ، كربما أمكف الحديث عف أنيا التركية، كفارقان كبيران في حضكرىا كتمقييا في المنطقة كالعال

قسمت تاريخ تركيا في بدايات القرف الحادم كالعشريف إلى "ما قبؿ" ك"ما بعد"، ذلؾ أنيا أبرزت 
تطكرات في السياسة الداخمية، كرفعت مف مستكل التكقعات في الرأم العاـ اإلقميمي كالدكلي، 

كلة القكمية كالغرب، كما أدت إلى قدر كبخاصة ما يتعمؽ بالعالقة بيف اإلسالـ كالديمقراطية كالد
مف التكافؽ النسبي مع الجكار كالعالـ حكؿ عدد مف قضايا السياسة الخارجية، كىي كميا ميزات 

 .تمنح تركيا إمكانية كضع سياسات فاعمة كمؤثرة كتنفيذىا
صياغة دكر السياسة الخارجية التركية، رغـ  "العدالة كالتنمية"حككمة حزب  أعادت .7
لمغاية في حمؼ شماؿ األطمسي، إال أف تركيا تحت قيادة حزب  ميمان  ر ككف تركيا عضكان استمرا

، مف التخمي عف ذاتيا كىكيتياك  ،ترفض االنضكاء الكامؿ تحت مظمة الغرب "العدالة كالتنمية"
مف كجية نظر  ،المكقع الجغرافي لتركيا، الذم جعؿ أىـ أىداؼ السياسة الخارجية التركيةخالؿ 

 أف تصبح تركيا دكلة نمكذجان كأف يصبح ليا مكانة إقميمية كدكلية مؤثرة. ،ىذه السياسة ميندسي
 سياسة نمكذج "العدالة كالتنمية" حزب حكـ مف األكلى الفترة في السياسية النخب تبنت .8

 مجاالت في خاصة اإلقميمية، الدكؿ مع كالتعاكف لمتكامؿ القصكل تعطي األكلكية جديدة خارجية
األمنية  بالمصالح المدفكع التفاىـ مف اإلقميمية السياسة حكلت التي كالدبمكماسيةاالقتصاد 
 ىذه في"تصفير المشاكؿ"  سياسة كانت قدك قيـ مشتركة.  ذات مركنة أكثر عالقة إلى المشتركة

 أنشطتيا صياغة فأعادت التركية، الخارجية منيج السياسة في األساس حجر بمثابة الفترة
لمنخب  السياسي التقميدم عف الخطاب تدريجينا كتراجعت األكسط، الشرؽ في اإلقميمية

 ."األتاتكركية" البيركقراطية
 االقتصادية تركيا قكةان في تزايد ،"العدالة كالتنمية" حزب حكـ مف الثانية الفترةمثمت   .9
 األكسط. الشرؽ مع عالقاتيا تعميؽ في بدأت أنقرة حيث المنطقة، في سالـ ككسيط كدكرىا

 السياسة أنشطة بفضؿ تنكيع تدريجينا الفترة ىذه في لتركيا ستراتيجية" اإل االستقاللية"كتزايدت 
 أطراؼ جانب مف الحادة االنتقادات مف كبالرغـ ،ذلؾ كمع .المناطؽ مختمؼ مع الخارجية

 المنتظـ الطكيؿ التحالؼ عف ياكانصراف الخارجية، سياستيا بكصمة أنقرة لتغيير داخمية كخارجية
 رئيس ألنشطة كمحدد"تصفير المشاكؿ"  سياسة عمى بنجاح حافظت أنيا إال ،الغرب مع

 .الخارجية سياستيا
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 السياسة أنقرة في تمعبو الذم كالدكر ،الخارجية التركية السياسة مف كؿ في تغير حدث  .10
 لتكثيؼ تخطط تركيا كانت فمبدئينا، ."العدالة كالتنمية" حزبحكـ  مف الثالثة لفترة، في ااإلقميمية
 أنشطة في جمينا ذلؾ ككاف التكامؿ اإلقميمي"."نمكذج  تحقيؽ كتحاكؿ العربية، الدكؿ مع عالقاتيا

 مف مع عدد الدخكؿ تأشيرات إلغاء مثؿ المنطقة، في التكامؿ مف المزيد إلى تيدؼ التي أنقرة
 الرئيسة، اإلقميمية الدكؿ مع المستكل" رفيعة ستراتيجيإ تعاكف مجالس"كتأسيس  العربية، الدكؿ

 إحداث إلى األنشطة ىذه خالؿ مف تيدؼ تركيا ككانت المنطقة. في التعاكف الثقافي كتكثيؼ
 "األمر الكاقع" في اإلقميـ. سياسة في تغيير
 كانت فقد التركية؛ الخارجية السياسة ستراتيجيةإل حقيقينا تحدينا العربي الربيع شّكؿ  .11
 في السبب ىك ىذا ككاف ألنقرة. بالنسبة متكقعة غير كلكنيا مرغكبة، في العالـ العربي الثكرات

 الشعبية، االنتفاضات ليذه االستجابة كيفية حاسمة بشأف تكف لـ البداية في أردكغاف حككمة أف
 كىك أال كاضح، شيء كاحد ىناؾ كاف ذلؾ، كمع العالـ. دكؿ معظـ حككمات مثؿ ذلؾ في مثميا

 كانت التي الشعكب إلى ازينحكاال الدكؿ ىذه في المشركعة الشعبية المطالب صؼ في الكقكؼ
 طكيمة. عقكد عبر المدعكمة الديكتاتكريات ضد تثكر

قطيعة مع الخطاب اإلسالمي السممي، بصكرتو  "العدالة كالتنمية"أحدثت تجربة حزب   .12
كسياسيان جديدان، قائمان مف ناحية عمى  الـ العربي، كقدمت خطابان فكريان التقميدية السائدة في الع

تجاكز مفاىيـ الصراع الحضارم، كالتآمر الصميبي كالدكلي عمى اإلسالـ، لمصمحة االندماج 
ديمقراطية، كاحتراـ حقكؽ اإلنساف، كاقتصاديات سكؽ. كيقدـ  ة:ظكمة القيـ العالميالنقدم في من

كيتجاكز عمكميات الخطاب اإلسالمي الكمي، مف ناحية أخرل خطابان سياسيان مندمجان في الكاقع، 
 .، بمعزؿ عف الخكض في تفاصيؿ الكاقع المعاشالحركات اإلسالمية السياسيةالذم تردده بعض 

تعد القضية الفمسطينية قضية خاصة كحساسة مف قضايا الشرؽ األكسط في تركيا،  .13
، "إسرائيؿ"حيث تركت ىذه القضية أثران كاضحان في العالقات التركية بدكؿ المنطقة كعمى رأسيا 

كتعاطؼ الشارع التركي  ،كقد كاف ذلؾ نتيجة الصالت التركية الحميمية مع الشعب الفمسطيني
 سطينية.مع القضية الفم

مف دكؿ  غيره مفزخمنا كفاعميةن كنشاطنا أكثر  الشعبي تجاه القضية الدكر التركيمّثؿ   .14
أسطكؿ الحرية  المنطقة، كخاصة العالـ العربي، فقد استطاعت أنقرة خالؿ الفترة الماضية تجييز
 ،"اإلسرائيمية" الذم أبحر باتجاه غزة لكسر الحصار، كتصدت لو اآللة العسكرية اليمجية
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التي قادت حممة  كتعاممت معو بمنتيى الحمؽ كالغطرسة، لكف تبقى تركيا ىي الدكلة الكحيدة
أف القضية الفمسطينية أصبحت  . كذلؾ يؤكدقطاع غزةكبيرة لكسر الحصار المفركض عمى 
 .القيادة أك عمى مستكل الشعب التركي قضية مركزية لتركيا، سكاء عمى مستكل

كمؤيدان لحقكؽ الفمسطينييف، لذلؾ فقد  ،عمان لمقضية الفمسطينيةالمكقؼ األكركبي دا عدّ ي    .15
مف ىذا األمر لتجعؿ مكقفيا مف القضية الفمسطينية داعمان لتركيا  "العدالة كالتنمية"استفادت تركيا 

ساىـ سعي تركيا إلى االنضماـ لالتحاد  في سعييا لالنضماـ إلى االتحاد األكركبي. كقد
إلى الحكـ،  "العدالة كالتنمية"األكركبي في تسييؿ اتخاذ الحككمة التركية عند كصكؿ حزب 

كأكثر تقربان إلى الفمسطينييف، انسجامان مع سياسة االتحاد األكركبي  ،"إسرائيؿ"مكاقؼ أقؿ تأييدان لػ
 تجاه القضية الفمسطينية.

الضغط األمريكي  سرائيمي لتركيا عف االعتداء عمى أسطكؿ الحرية عفاإلاالعتذار نتج   .16
عمى "إسرائيؿ" لتقديـ االعتذار لتركيا نظران المتالؾ أنقرة عالقات جيدة مع األطراؼ المختمفة 

أمريكا كاالتحاد األكركبي بيف اإلسرائيمييف كالفمسطينييف، كتسعى  ستساعد في عممية التفاكض
في عممية التفاكض كعممية السالـ في المنطقة، نظران لعالقاتيا الجيدة مع لجعؿ تركيا كسيطان 

 .حماس كالسمطة، كقدرتيا عمى التأثير
 "،الحرية والعدالة" ، ومصر بقيادة حزب"العدالة والتنمية"تركيا في ظل حكومة حزب   .17

الم اإلقميمي، ق االستقرار والسمصالح الدولتين، وثانيًا أن تحق كان من الممكن أواًل أن تخدم
كافة، بما يوضح أن  رسائل تم تبنييا من قبل الطرفين في آن معًا في المقاءات المشتركة يوى

ولو ُسمح ليذا األمر أن يستمر لكان لو بالغ األثر عمى القضية  ، عمى ذلك ثمة اتفاقاً 
 .الفمسطينية في كل المجاالت، السياسية واالقتصادية

 بانتياء رىكننام كتأثيره حجمو كمدل ،الفمسطينية القضية في التركي الدكر مستقبؿ يبقى  .18
 بالتحديات منيا يرتبط كما السكرم، بالممؼ المتعمقة السيماك  السمبية، اإلقميمية التطكرات
 تحتؿ الفمسطينية تعد القضية لـ، حيث بأكلكية يحظى الذم التركي الداخؿ عمى المفركضة

 الممتيبة األحداث لتقّدـ نظرنا إلى الخمؼ تراجعت فقد التركية، األجندة في ذاتو المتقدـ المكقع
 التركية، الخارجية السياسة صعيد عمى الخطيرة التحديات كتفاقـ ،الناتجة عف الثكرات العربية

يراف، سكريا مع العالقة السيماك اإلقميمية،  كالتطكرات  الداخؿ عمى السكرية األزمة كانعكاسات كا 
 .الكردستاني العماؿ مكضكع حزب خاصة التركية، كالسياسة التركي
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 مف القضية الفمسطينية تجاه "العدالة كالتنمية"في ظؿ حكـ حزب  التركي المكقؼينطمؽ  .19
 باالستقالؿ، الشعكب كحؽ العامة، كالحريات اإلنساف، بحقكؽ تؤمف ديمقراطية، دكلة تركيا أف

 إعطاء أساس عمى كالقائمة حالينا، تركيا تشيدىا التي الدستكرية اإلصالحات ظؿ في كخاصة
. لذلؾ األكركبي االتحاد إلى لالنضماـ تمييدينا اإلنساف حقكؽ كحماية الفردية، الحريات مف مزيد

 اتثمة اختالفنا في السياسة التركية كالمكقؼ مف القضية الفمسطينية خالؿ فتر  أف يمكف أف نرل
خطكة مف تكسيع صالحيات الحككمة المدنية  الحزب ، فكمما اقترب"العدالة كالتنمية" بحز  حكـ

مارس دكرنا أكبر في القضية الفمسطينية، كاتخذ مكاقؼ أكثر تشددنا حياؿ "إسرائيؿ" في ضكء 
 .السياسة التركية اتمحدد
المكقؼ التركي الداعـ لمقضية الفمسطينية ليس مكقفان مستحدثان في ظؿ حكـ حزب   .20

المكقؼ تعكد إلى سبعينيات القرف الماضي، منذ دخكؿ ، بؿ إف جذكر ىذا "العدالة كالتنمية"
ة التي تقكد حزب يالحركة اإلسالمية التركية في الحياة السياسية، كما أف ىذه النخبة السياس

اإلسالمي، كبالتالي ىـ تالميذ نجـ الديف أربكاف  "الرفاه"اليكـ، انبثقت عف حزب  "العدالة كالتنمية"
الذم كاف لو التأثير األكبر في تكجيو بكصمة السياسة الخارجية التركية تجاه الشرؽ، كباألخص 

 تجاه القضية الفمسطينية.
كأصبح ليـ حسابات في السياسة  ،كمما زاد نشاط كحضكر اإلسالمييف في تركيا  .21

إيجابان السياسة التركية تجاه القضية الفمسطينية. ككمما زاد نفكذ الداخمية التركية بدأت تتطكر 
اإلسالمييف في البالد كمما زاد حضكر القضية الفمسطينية، مع عدـ اعتراض اليسارييف عمى 

 ذلؾ، ككف القضية الفمسطينية محؿ إجماع في تركيا.
ات ال تتصؿ بالبعد سعي تركيا لتككف دكلة مؤثرة كذات حضكر إقميميان كدكليان، اتخذ آلي  .22

فحسب، بؿ أخذ في االعتبار  "العدالة كالتنمية"اإلسالمي كالعمؽ الحضارم في سياسة حزب 
 التجاذبات كاالستقطابات المكجكدة في المحيط اإلقميمي لتركيا.  أيضان 

ألخذ  "العدالة كالتنمية" لتركيا ىي المدخؿ األفضؿالقضية الفمسطينية بتعقيداتيا الشائكة   .23
القضية الفمسطينية البكابة التي دخمت منيا  مّثمتا في الفضاء اإلقميمي كالدكلي. حيث مكاني
أكد ذلؾ نائب رئيس الكزراء التركي  العربي كاإلسالمي. كقد عالـإلى ال "العدالة كالتنمية"تركيا 

نة "إف سياسة تركيا الخارجية تجاه القضية الفمسطينية أدت إلى تعزيز مكا بقكلو:بكلنت أرنتش 
 تركيا إقميميان كدكليان".
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حدكده الشرعية الدكلية كقرارات األمـ المتحدة كالمبادرة  الدعـ التركي لمقضية الفمسطينية  .24
العربية لمسالـ، كلـ تصؿ أبدان إلى مستكل طركحات الطرؼ العربي المتيـ بالراديكالية، فإف 

ـ، كقياسان بالظركؼ التي ال 2002 المكاقؼ التركية، قياسان بمكاقؼ الحككمات التركية قبؿ العاـ
كتطمعيا إلى عضكية االتحاد  ،تزاؿ تحيط بتركيا، كمنيا عضكيتيا في حمؼ شماؿ األطمسي

 األكركبي، كانت متقدمة جدان، كتتجاكز حتى سقؼ تطمعات الشارع العربي.
 كاإلجراءات بالمكاقؼ كفمسطيف غزة مف التركي المكقؼ في الالفت تمثؿ التحكؿي  .25
 القكؿ يمكف بؿ الدكلية، كتحركاتيا الحصار، لرفع الدكلية لمحمالت كمساندتيا العممية، التركية

 خاصة أىمية شكمتحيث  العربية، لمدكؿ قربيا مف أكثر لتركيا أقرب كانت فمسطيف معاناة إف
 قدر إف" :بالقكؿ أردكغاف التركي الكزراء رئيس هيؤكد ما ذلؾ كلعؿ األتراؾ، المسؤكليف لدل
ف منفصميف، ليسا فمسطيف كقدر تركيا  ف".منفصميا ليس غزة كقدر أنقرة قدر كا 

بمغ المكقؼ التركي الداعـ لمقضية الفمسطينية ذركتو بعد اختالط الدـ التركي بالدـ   .26
كبيذا المكقؼ العظيـ انتقمت السياسة التركية مف مجرد إطالؽ الشعارات إلى الفعؿ  ،الفمسطيني

 إلى سابؽ عيدىا اإلسرائيمية -ربط قضية إعادة العالقات التركية  خاصة بعد ،عمى األرض
 كىك رفع الحصار الظالـ الذم يعيش فيو أىؿ قطاع غزة. بشرط رئيس
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 ثانيًا: التوصيات:

االستفادة مف السياسة الخارجية التركية في ظؿ الساسة الفمسطينييف بيكصي الباحث  .1
مف خالؿ  متميز كالمتمثمة في سعي تركيا لمعب دكر إقميمي "العدالة كالتنمية"حكـ حزب 

الكساطة بيف األطراؼ المتنازعة، كاستغالؿ ىذا الدكر التركي كالقبكؿ الدكلي لو في دعـ 
 القضية الفمسطينية.

يكصي الباحث الحككمات الفمسطينية باالستفادة مف حاجة الكاليات المتحدة األمريكية  .2
اإلقميمية، كدفع تركيا لمضغط عمى الكاليات المتحدة ك"إسرائيؿ"  لمدكر التركي في القضايا

لرفع الحصار عف قطاع غزة، ككقؼ عمميات االستيطاف في الضفة الغربية، ككقؼ 
  تيكيد القدس. 

يكصي الباحث المؤسسات الحككمية كغير الحككمية في فمسطيف لمسعي الحثيث  .3
حاكلة تطكيره كاالستفادة منو بشكؿ دائـ الستمرار الدعـ التركي لمقضية الفمسطينية، كم

 كمستمر.
يكصي الباحث بإعطاء الدكر التركي أكلكية في العمؿ عمى الساحة العربية كاإلقميمية،  .4

كزيادة التعاكف العربي التركي عمى جميع المستكيات السياسية كاالقتصادية كالتنمكية، لما 
 سيا القضية الفمسطينية.لذلؾ مف أثر كبير في دعـ القضايا العربية كعمى رأ

يكصي الباحث المختصيف كالباحثيف الفمسطينييف بالعمؿ عمى إنشاء مركز أبحاث  .5
مشترؾ مع الباحثيف األتراؾ يختص بالمجاالت السياسة كالتنمكية كاالجتماعية، لالستفادة 
مف الخبرات العممية كالعممية التركية في ىذا المجاؿ مف أجؿ الخركج مف حالة الرككد 

 لسياسي كالتنمكم الذم تعيشو القضية الفمسطينية.ا
يكصي الباحث بمزيد مف الدراسات التي تبحث في السياسة الخارجية التركية تجاه  .6

 القضايا العربية كاإلسالمية، لالستفادة مف الدكر التركي المتميز في ىذا المجاؿ.
سياسة تركيا تجاه  يكصي الباحث بدراسة سياسة تركيا تجاه دكؿ الربيع العربي، كخاصة .7

 سكريا كمصر. 
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 المراجع

 أواًل: المراجع العربية:

 الكتب: .1
 القاىرة: 2، طالتجربة التركية من أتاتورك إلى أردوغانـ(. 2013سماعيؿ، محمد. )إ .

 دار العربي.
 ( .2012باكير، عمي؛ أبك عامر، عدناف .)ظل تحوالت  تركيا والقضية الفمسطينية فيـ

 الدكحة: مركز الجزيرة لمدراسات. الربيع العربي.
 ( .2008البيطار، خالد.) المسألة الفمسطينية والقضية الييودية: تاريخ ما أىممو

 . عماف: المؤلؼ. التاريخ
 ( .2011تغياف، شريؼ .)الشيخ الرئيس رجب طيب أردوغان مؤذن اسطنبول ومحطم ـ

 الكتاب العربي. ، دمشؽ: دار1ط الصنم األتاتوركي.
 ( .2002تكفيؽ، صبحي .)مواقف تركيا من قضية فمسطين وعالقاتيا مع الكيان ـ

-1939الصييوني: في وثائق الييئات الدبموماسية العراقية الممثمة في تركيا 
 . بغداد: بيت الحكمة.1، طم1956

 ( .2010حبيب، إبراىيـ .)1ط أصول دراسات األمن القومي "أصول إدارة الدولة".ـ .
 ستراتيجية بكزارة الداخمية كاألمف الكطني.غزة: مركز التخطيط  كالدراسات اإل

 ( .1991حرب، محمد .)دمشؽ: دار القمـ.3، طمذكرات السمطان عبد الحميد ـ . 
 ( .2006حسف، ياسر .)القاىرة: الدار المصرية 1، طتركيا البحث عن المستقبلـ .

 المبنانية.
 ( .2010الحضرمي، عمر .)قات العربية التركية تاريخيا واقعيا ونظرة في العالـ

 . عماف: دار جرير لمنشر كالتكزيع.1ط مستقبميا.
 ( .1983حالؽ، حساف .)دور الييود والقوى الدولية في خمع السمطان عبد الحميد ـ

 . بيركت: الدار الجامعية.(1909 -1876الثاني عن العرش )
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  الحمد، جكاد؛ أبك الحسف، خالد؛ س ميرة صبرم؛ الكيالي ، عبد الحميد؛ باكير، عمي؛
. عماف: مركز 1ط التحول التركي تجاه المنطقة العربية،ـ(. 2012أراس، بكلنت. )

 دراسات الشرؽ األكسط.
 ( .2011حمداف، محمد .)دمشؽ: دار الزماف.1، طالجماعات الييودية في تركيا . 
 الرياض: دار 1، طكيف سقطت الخالفة العثمانيةق(. 1420ف. )الخراشي، سميما .

 القاسـ.
 ( .2010خماش، رنا .)ة وتأثيرىا عمى المنطقة العربيةاإلسرائيمي –العالقات التركية ـ ،

 . عماف: مركز دراسات الشرؽ األكسط.1ط
 ( .1995ربيع، حامد .)لي نظرية األمن القومي العربي والتطور المعاصر لمتعامل الدو ـ

 . القاىرة: دار المكقؼ العربي.2ط في منطقة الشرق األوسط.
 ( .2006رضكاف، كليد .)بيركت: شركة المطبكعات 1، طالعالقات العربية التركية .

 لمتكزيع كالنشر.
 ( .1998سميـ، محمد .)القاىرة: مكتبة النيضة.2. طتحميل السياسة الخارجيةـ ، 
 ( .2011سكيد، ناجي .)دبي: 3. طأبو اإلسالم السياسي في تركيا نجم الدين أربكانـ .

 مركز المسبار لمدراسات كالبحكث.
 ( .1989الشاذلي، محمكد.)المسألة الشرقية: دراسة وثائقية عن الخالفة العثمانية  ـ

 . القاىرة: مكتبة كىبة.1، طم1923 -م1299
 ( .2011الشكبكي، عمرك .)في ميةاإلسالمية التركية من الرفاه إلى العدالة والتنـ .

. دبي: مركز المسبار لمدراسات 3. طعودة العثمانيين: اإلسالمية التركيةكتاب 
 كالبحكث.

 ( .2002صالح، محسف.)فمسطين: سمسمة دراسات منيجية في القضية الفمسطينية ـ ،
 . ككااللمبكر: المؤلؼ.1ط

 ( .2012الصالح، مناؿ .)1969نجم الدين أربكان ودوره في السياسة التركية ـ-
 ، بيركت: الدار العربية لمعمـك ناشركف.1ط. 1997

 ( .2001الصالبي، عمي .)1، طالدولة العثمانية عوامل النيوض وأسباب السقوطـ .
 بكر سعيد: دار التكزيع كالنشر اإلسالمية. 
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 ( 2012عبد الجميؿ، طارؽ .)العسكر والدستور في تركيا من القبضة الحديدية .. إلى ـ
 . القاىرة: دار نيضة مصر.1، طدستور بال عسكر

 ( .1985عبد القادر، محمد.)نكبة األمة العربية بسقوط الخالفة العثمانية: دراسة  ـ
 . القاىرة: دار التكفيؽ.1، طم1925-م1875لمقضية العربية في خمسين عامًا 

  مكان خاص في الجحيم: حروب ـ(. 2010إبراىيـ، أحمد. )عبد اهلل، بشار؛
، دمشؽ: دار نينكل لمدراسات كالنشر 1طاالمبراطورية وفضيحة أسطول الحرية. 

 كالتكزيع.
 ( .2007غزالي، عبد الحميـ.)اإلسالميون الجدد والعممانية األصولية في تركيا "ظالل  ـ

 لية.. القاىرة: مكتبة الشركؽ الدك 1طالثورة الصامتة"، 
 ( 2012القطكرم، الصفصافي .)حزب العدالة والتنمية والتجربة التركية المعاصرة.ـ 

 . القاىرة: سفير لمنشر.1ط
  ـ(. بيركت: مؤسسة الدراسات 1972) م1969الكتاب السنوي لمقضية الفمسطينية لعام

 الفمسطينية.
  الدراسات ـ(. بيركت: مؤسسة 1974) م1970الكتاب السنوي لمقضية الفمسطينية لعام

 الفمسطينية.
 ( .1995لبف، عمي؛ مسعكد، جماؿ؛ جمعة، كفاء .)أخطاء يجب أن تصحح في ـ

 ، ط. المنصكرة: دار الكفاء.2، جالدولة العثمانية –التاريخ 
 ( .2008محفكض، عقيؿ .)جدليات المجتمع والدولة في تركيا: المؤسسة العسكرية ـ

 ات لمدراسات كالبحكث اإلستراتيجية. ك ظبي: مركز اإلمار ب. أ1العامة، ط والسياسة
 ( .2012محفكض، عقيؿ .)1، طالتغيير –السياسة الخارجية التركية االستمرارية ـ .

 الدكحة: المركز العربي لألبحاث كدراسة السياسات.
 ( .1984المرجة، مكفؽ .)صحوة الرجل المريض أو السمطان عبد الحميد الثاني ـ

 سسة صقر الخميج.. الككيت: مؤ والخالفة اإلسالمية
 ( .2010مصطفى، نادية .)بحث التاريخ في دراسة النظام الدولي: رؤية مقارنةـ ،

الفرنسية التاسعة "العمـك السياسية كاالجتماعية: اآلفاؽ  –مقدـ إلى الندكة المصرية 
 كالتكقعات". القاىرة. مصر.
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 ( .1998معكض، جالؿ .)1. طالتركية –صناعة القرار في تركيا والعالقات العربية ـ ،
 بيركت: مركز دراسات الكحدة العربية.

 ( .1991النتشة، رفيؽ .)بيركت: المؤسسة العربية 3، طعبد الحميد الثاني وفمسطينـ .
 لمدراسات كالنشر.

 ( .1998النعيمي، أحمد .)طرابمس: أكاديمية الدراسات العميا تركيا والوطن العربيـ ،
 كالبحكث االقتصادية.

  .عماف: دار زىراف لمنشر 1ط النظام السياسي في تركيا.(. 2011)النعيمي، أحمد ،
 كالتكزيع.

 ( .1997نكر الديف، محمد .)تركيا في الزمن المتحول قمق اليوية وصراع الخياراتـ ،
 بيركت: رياض الريس لمكتب كالنشر. -. لندف 1ط

 ( .2008نكر الديف، محمد .)لمكتب  . بيركت: رياض الريس1، طتركيا الصيغة والدورـ
 كالنشر.

 ( .2010نكفؿ، ميشاؿ .)عودة تركيا إلى الشرق: االتجاىات الجديدة لمسياسة ـ
 . بيركت: الدار العربية لمعمـك ناشركف.1، طالتركية

 ( .2011نكفؿ، ميشاؿ .)في كتاب العثمانية الجديدة والشرق األوسط: رؤية عربيةـ .
 كز المسبار لمدراسات كالبحكث.. دبي: مر 3. طعودة العثمانيين: اإلسالمية التركية

 ( .1993نكفؿ، ميشاؿ؛ زيادة، خالد؛ السماؾ، محمد؛ نكر الديف، محمد.)العرب  ـ
مركز الدراسات اإلستراتيجية كالبحكث  . بيركت:1، ط1، جواألتراك في عالم متغير

 كالتكثيؽ.
  ،الرياض: دارالجذور التاريخية لمقضية الفمسطينية. ـ(. 1983سماعيؿ. )إياغي 

 المريخ.
  ،2، طالدولة العثمانية في التاريخ اإلسالمي الحديثـ(. 1998سماعيؿ. )إياغي .

 الرياض: مكتبة العبيكاف.
 ( .دراسة 2002الضميرم، عماد .)عماف: مركز القدس تركيا والشرق األوسطـ .

 لمدراسات السياسية.
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 ( .2011يكسؼ، أيمف؛ مصطفى، ميند .)الخارجية تجاه القوى  "إسرائيل"سياسة ـ
. راـ اهلل: المركز الفمسطيني لمدراسات اليند، الصين وروسيا( الصاعدة )تركيا،

 ة.اإلسرائيمي
 ( 2012الدكداني، محمد.)م(1949-م1947تركيا والقضية الفمسطينية )، فبراير .

بحث مقدـ لممؤتمر العربي التركي األكؿ لمعمـك االجتماعية "الثقافة كدراسات الشرؽ 
األكسط". مركز التفكير اإلستراتيجي بأنقرة: تركيا، مركز الدراسات الحضارية كحكار 

 الثقافات: القاىرة.
 

 الكتب األجنبية المترجمة: .2
 ( 2013أردكغاف، رجب .)ترجمة د.طارؽ عبد الجميؿ كد.أحمد  رؤية لمسالم العالمي.ـ(

 ، القاىرة، دار الشرؽ.2سامي العايدم(، ط
 ( .1991أكغمي، عائشة .)والدي السمطان عبد الحميد مذكرات األميرة عائشة عثمان ـ

. 1)ترجمة صالح سعداكم صالح، إشراؼ كتقديـ أكمؿ الديف إحساف أكغمي(، ط أوغمي
 عماف: دار البشير.

 ( .2011بيتراس، جيمس .)اغتيال المبحوح  –: العدوان عمى غزة "إسرائيل"جرائم ـ– 
. بيركت: الدار العربية لمعمـك 1بساـ شيحا(، ط )ترجمة االعتداء عمى أسطول الحرية.

  ناشركف.
 ( .2011التكنيشيؾ، مميحة .)ترجمة عبد اإللو النعيمي(،  تركيا في منظور عربيـ(

 أربيؿ: دراسات عراقية. -بيركت -. بغداد1ط
  العمق اإلستراتيجي: موقع تركيا ودورىا في الساحة ـ(. 2010أكغمك، أحمد. )داكد

محمد جابر ثمجي كطارؽ عبد الجميؿ، مراجعة بشير نافع كبرىاف  )ترجمة الدولية
 . الدكحة: مركز الجزيرة لمدراسات، بيركت: الدار العربية لمعمكـ ناشركف. 1ككركغمك(، ط

 سياسة التوازن المتعددة األبعاد في السياسة ـ فبراير(. 2012ي الديف. )يديمرام، مح
ي من السياسة الخارجية التركية: نموذج الخارجية التركية وموقف االتحاد األوروب

بحث مقدـ لممؤتمر العربي  )مترجـ مف المغة التركية إلى المغة العربية(. الشرق األوسط.
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التركي األكؿ لمعمكـ االجتماعية "الثقافة كدراسات الشرؽ األكسط". مركز التفكير 
 فات: القاىرة.اإلستراتيجي بأنقرة: تركيا، مركز الدراسات الحضارية كحكار الثقا

 ( .1993ركبنس، فيميب .)1)ترجمة ميخائيؿ نجـ خكرم(، ط تركيا والشرق األوسطـ .
 دار قرطبة. قبرص:

 ( 2012العدالة كالتنمية .)م.2023الرؤية السياسية لحزب العدالة والتنمية لعام ـ 
 أنقرة: حزب العدالة كالتنمية التركي.

 ( .1989كانتكر، ركبرت.)عماف:  .)ترجمة أحمد ظاىر(الدولية المعاصرة السياسة ـ
 مركز الكتب األردني.

 ( .2001كرامر، ىاينتس .)ترجمة فاضؿ  تركيا المتغيرة تبحث عن ثوب جديدـ(
 . الرياض: العبيكاف بالتعاقد مع معيد برككينغز في كاشنطف.1جتكر(، ط

 ( 2013يشيمطاش، مراد؛ تيمجي، إسماعيؿ .)ية في ظل السياسة الخارجية التركـ
)ترجمة: عاطؼ معتمد، عزت زياف(، الدكحة: مركز الجزيرة  التحوالت اإلقميمية.

 لمدراسات.
 

 الرسائل العممية: .3
 ( .2011أبك مطمؽ، رائد .)ة وأثرىا عمى القضية اإلسرائيمي -العالقات التركيةـ

. رسالة ماجستير غير منشكرة، برنامج ماجستير العمـك 2010-2002الفمسطينية 
 السياسية، كمية االقتصاد كالعمـك اإلدارية، جامعة األزىر: غزة.

 ( .2011التمكلي، محمد .)م.2008-2002السياسة الخارجية التركية تجاه سوريا ـ 
رسالة ماجستير غير منشكرة، برنامج ماجستير دراسات الشرؽ األكسط، كمية اآلداب 

 كالعمـك اإلنسانية، جامعة األزىر: غزة.
 ( .2012حساف، سمر .)الدور التنموي التركي في األراضي الفمسطينية المحتمة في ـ

رسالة ماجستير غير منشكرة،  (،2012-2002ظل حكومة حزب العدالة والتنمية )
 الكطنية: نابمس.الدراسات العميا، جامعة النجاح  كمية
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 ( .2013الرنتيسي، محمكد .)الربيع العربي السياسة الخارجية القطرية تجاه بمدان ـ
رسالة ماجستير غير منشكرة، برنامج ماجستير الدبمكماسية  والقضية الفمسطينية.

 كالعالقات الدكلية، غزة: أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا.
 ( .2008عبيد، إبراىيـ.)1991التركية وتداعياتيا  –تطور العالقات اإلسرائيمية  ـ-

أبك  –نشكرة، معيد الدراسات اإلقميمية، جامعة القدس رسالة ماجستير غير مم. 2001
 ديس.

 ( .2011الغكؿ، يسرم .)أثر صعود حزب "العدالة والتنمية" التركي عمى العالقات ـ
رسالة ماجستير غير منشكرة، برنامج ماجستير دراسات الشرؽ ، اإلسرائيمية –التركية 

 ر: غزة.األكسط، كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية، جامعة األزى
 

 األبحاث والتقارير: .4
 ( .2009إبراىيـ، أحمد .)سمسمة . في دراسة: التوجيات التركية نحو التكامل اإلقميميـ

 ستراتيجية. . القاىرة: المركز الدكلي لمدراسات المستقبمية كاإل1، طقضايا
 ( .2012األخرس، سامي .)سياسية التركية واإليرانية عمى القضية لأثر التغييرات اـ

باحث لمدراسات الفمسطيني ة  دراسة مقّدمة إلى المؤتمر الذم يعقده مركز الفمسطينية.
 (.20/11/2012ستراتيجي ة بالتعاكف مع جامعة القاىرة )كاإل

 ( .2009إدريس، محمد .)تقرير . في تركيا وتحديات نظرية "العمق اإلستراتيجي"ـ
 ات كجريدة "سفير".. بيركت: المركز العربي لممعمكممعمومات عودة تركيا

 ( .2010الباسؿ، رجب .)كرقة مقدمة دور تركيا في القضية الفمسطينيةـ  ديسمبر ،
األكسط".  تركيا.  ؽالجتماعية "الثقافة كدراسات الشر التركي لمعمـك ا -لممؤتمر العربي

 أنقرة. 
 ( 2012بياء الديف، شيماء .)فكر "فتح اهلل جولن" اإلصالحي وعالقات تركياـ فبراير 

بحث مقدـ لممؤتمر العربي التركي األكؿ لمعمكـ االجتماعية "الثقافة  بجوارىا الحضاري.
كدراسات الشرؽ األكسط". مركز التفكير اإلستراتيجي بأنقرة: تركيا، مركز الدراسات 

 الحضارية كحكار الثقافات: القاىرة.
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 ( .2013خميؿ، محمد .)لتركيا .. إلى أين تتجو  اإلسرائيميدراسة: بعد االعتذار ـ
 ؟. قناة العربية الفضائية.العالقات

 ( .2013الرنتيسي، محمكد .)النتائج السياسية والدبموماسية لمحرب عمى دراسة: ـ
كرقة عمؿ مقدمة لميـك الدراسي حرب حجارة السجيؿ بيف العدكاف الصييكني كفعؿ  غزة.

 المقاكمة.
 ( 2010الزيتكنة.)بيركت: مركز 1. طينية تقرير معموماتتركيا والقضية الفمسط ـ ،

 الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات.
 ( 2007صالح، محسف .) 1. طم2006التقرير اإلستراتيجي الفمسطيني لسنة .

 بيركت: مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات.
 ( 2008صالح، محسف .) 1. طم2007التقرير اإلستراتيجي الفمسطيني لسنة .

 بيركت: مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات.
 ( 2009صالح، محسف .) 1. طم2008التقرير اإلستراتيجي الفمسطيني لسنة .

 بيركت: مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات.
 ( 2010صالح، محسف .) 1. طم2009التقرير اإلستراتيجي الفمسطيني لسنة .

 ستشارات.بيركت: مركز الزيتكنة لمدراسات كاال
 ( 2012صالح، محسف .) 1. طم2011التقرير اإلستراتيجي الفمسطيني لسنة .

 بيركت: مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات.
 ( 2006صالح، محسف؛ نافع، بشير .) م2005التقرير اإلستراتيجي الفمسطيني لسنة .

 . بيركت: مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات.1ط
 تحوالت السياسة الخارجية التركية في عيد حزب ـ(. 2012. )عبد القادر، محمد

. 1. طالعرب وتركيا: تحديات الحاضر ورىانات المستقبل. في كتاب العدالة والتنمية
 الدكحة: المركز العربي لألبحاث كدراسة السياسات.

 ( .2010العناني، خميؿ.)دراسة: مع الواليات المتحدة األمريكية .. مصالح  ـ
، مركز الجزيرة تركيا بين تحديات الداخل ورىانات الخارج، في كتاب استراتيجية متبادلة

 . بيركت: الدار العربية لمعمـك ناشركف.1لمدراسات. ط
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 ( .2012المباد، مصطفى.)واقع العالقات وآفاقيا وتداعياتيا عمى  "إسرائيل"تركيا و ـ
وتركيا: تحديات الحاضر ورىانات العرب . في كتاب القضية الفمسطينية والوطن العربي

 . الدكحة: المركز العربي لألبحاث كدراسة السياسات.1. طالمستقبل
 ( .2010ليندنشتراكس، غاليا .)فرضيات جديدة في سياسة تركيا الخارجية واألمنية ـ

تؿ أبيب: مركز أبحاث األمف القكمي. )ترجمة: يكسؼ . "إسرائيل"وانعكاسات ذلك عمى 
 غنيـ(.

  ،وتركيا والدول العربية: الدور والمكانة وبسط  "إسرائيل" ـ(.2012محمكد. )محارب
. 1. طالعرب وتركيا: تحديات الحاضر ورىانات المستقبلفي كتاب  النفوذ والتحالفات.

 الدكحة: المركز العربي لألبحاث كدراسة السياسات.
 ( .2009معكض، عمي .)تركي في دراسة: العثمانية الجديدة؟ الدور اإلقميمي الـ

الدكلي لمدراسات المستقبمية  . القاىرة: المركز1، طسمسمة قضايا. في الشرق األوسط
 ستراتيجية. كاإل

 ( .2010نكر الديف، محمد.)في كتاب دراسة: السياسة الخارجية.. أسس ومرتكزات ـ ،
. بيركت: الدار 1، مركز الجزيرة لمدراسات. طتركيا بين تحديات الداخل ورىانات الخارج

 لعربية لمعمـك ناشركف.ا
 

 المجالت والدوريات: .5
 تنامي المكقؼ العربي كاإلسالمي كالدكلي ضد الحصار.(. 2010. )يأبك السكر، عم 

 ، عماف: مركز دراسات الشرؽ األكسط. 1. ط(14) . العددشيرية الشرؽ األكسط
 (13) العدد. شيرية الشرؽ األكسط المناقشات الداخمية.ـ(. 2010. )يأبك السكر، عم. 

 ، عماف: مركز دراسات الشرؽ األكسط. 1ط
 ( .2003أبك بكر، أميف .)1876ممكية السمطاف عبد الحميد الثاني في فمسطيف )ـ-

 .40-1، (1)17)العمـك اإلنسانية(، المجمد  ـ(. مجمة جامعة النجاح لألبحاث،1937
 ( 28ـ يناير 2006أردكغاف، رجب .) كفازت حماس .. كلكف أم حماس؟. صحيفة

 . (9923) العدد .الشرؽ األكسط
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 ( 2010أردكغاف، رجب .)كممة معالي السيد رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا.ـ 
 (.22ليبيا: مجمس جامعة الدكؿ العربية عمى مستكل القمة، الدكرة العادية )

 ( .2003أكزكاف؛ جنسر، بنجيك؛ أكفرا .)التصكرات العربية لتركيا كانحيازىا إلى ـ
، سمسمة دراسات عالمية "إسرائيؿ" . 1، ط(51) العدد. بيف مظالـ األمس كمخاكؼ اليـك

 ستراتيجية. كز اإلمارات لمدراسات كالبحكث اإلأبك ظبي: مر 
 ( .2010البرصاف، أحمد .)عمى أسطكؿ  اإلسرائيميالتداعيات السياسية لميجكـ ـ

، عماف: مركز دراسات الشرؽ 1. ط(13) . العددالحرية. شيرية الشرؽ األكسط
 األكسط. 

 ( .السياسة اإلقميمية التركية تجاه الخميج العربي ـ2009تكفيؽ، سعد .)2008-2002 .
 .24-1 ،(39-38). العدد المشترؾ جامعة بغداد –مجمة العمـك السياسية 

 ( .2012حسيف، مصطفى .)2010إلى  2002الدكر اإلقميمي التركي لممدة مف ـ .
 .176 -151، (20) العدد .الجامعة المستنصرية -سياسة الدكلية مجمة ال

 ( .ـ2010خمؼ، عارؼ.)  الدكر التركي اإلقميمي. مجمة جامعة تكريت لمعمكـ السياسية
 .37-1، (5العدد ) كالقانكنية.

  مبادئ السياسة الخارجية التركية كمكقفيا السياسيـ(. 2012أكغمك، أحمد )داكد 
 .12-1، (3) العدد .ستراتيجيةاإلقميمي. أكراؽ مركز البحكث اإل

  معالـ السياسة الخارجية التركية في منطقة متغيرة كفي ـ(. 2012أكغمك، أحمد. )داكد
 .20-5، (1)العدد  العالـ. مجمة رؤية تركية.

 ( .1999-ـ1998الزبيدم، مرشد .)الجذكر التاريخية لمتحالؼ التركي الصييكني. ـ
-150، (5 – 4) العدد المشترؾ ، اتحاد الكتاب العرب بدمشؽ.الفكر السياسي مجمة
163. 

 ( .2011الشجيرم، جاسـ .)ضكء القرارات الدكلية ك  في مكقؼ تركيا مف قضية القدسـ
 .94-82، (1العدد ). المؤتمرات اإلسالمية. مجمة جامعة األنبار لمعمـك اإلنسانية

 ( .ـ2001عبد العزيز، ىشاـ .) مجمة جامعة ة. اإلسرائيمي –العالقات العسكرية التركية
 . 13، مجمد (22العدد ). أـ القرل لعمـك الشريعة كالمغة العربية كآدابيا
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 ( .2012عبد العظيـ، خالد .)العثمانية الجديدة: تحكالت السياسة الخارجية التركية في ـ
 . (187)العدد  مؤسسة األىراـ. –الشرؽ األكسط. مجمة السياسة الدكلية 

 ( .2009فشماف، لكيس .)ـ:أعياف فمسطيف في 1911حادثة الحـر الشريؼ عاـ ـ
 . 76-61، (8)العدد . مكاجية اإلدارة العثمانية. مجمة حكليات القدس

 ( .تطكرات السياسة التركية .. كالصمؼ 28أكتكبر  2009قكيدر، رشيد .)اإلسرائيمي .
)اليسار، التحرر، كالقكل اإلنسانية في العالـ(. العدد  . محكرصحيفة الحكار المتمدف

(2813) . 
 ( .ـ يناير2011المباد، مصطفى.) لحزب "العدالة كالتنمية": خمفيات  السياسات اإلقميمية

  .(7)دد الع. . مجمة شرؽ نامةأيديكلكجية أـ مصالح كطنية؟
 ( 2010المكسى، محمد .)عمى أسطكؿ الحرية.  "إسرائيؿ"األبعاد القانكنية ليجكـ ـ

 ، عماف: مركز دراسات الشرؽ األكسط. 1. ط(13)، العدد شيرية الشرؽ األكسط
 ( 2012نكر الديف، محمد .)الدكر التركي تجاه المحيط العربي.  سمسمة أكراؽ عربيةـ .

 مركز دراسات الكحدة العربية.، بيركت: 1. ط(14) العدد
  مرتكزات السياسة التركية تجاه القضية الفمسطينية. ـ(. 2010نكر الديف، محمد. )ربيع

 .32-24، (80)العدد  مجمة الدراسات الفمسطينية.
 ( .2000يافكز، ىاكاف .)ة مف منظكر الجدؿ حكؿ اليكية اإلسرائيمي -العالقات التركية ـ

العدد ستراتيجية. كز اإلمارات لمدراسات كالبحكث اإل، مر دراسات عالمية التركية. مجمة
(29). 

 

 المقابالت والمقاءات: .6
 ( 2013أرنتش، بكلنت .)لقاء مع نائب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.ـ 

ـ. 2013آذار/مارس  22الفمسطيني. بتاريخ  –في إطار برنامج جسر الشباب التركي 
 رئاسة الكزراء التركية. أنقرة: مقر

 ( .2013أقطام، ياسيف .)ب أردوغان مقابمة مستشار رئيس الوزراء التركي رجب طيـ
ـ. أنقرة: معيد 2013آذار/مارس  27، بتاريخ ستراتيجيورئيس معيد التفكير اإل

 ستراتيجي.التفكير اإل

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=10145
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=10145
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=10145
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 ( .2013بكالط، ثريا .)تنسيق مع نائب رئيس الوكالة التركية لمتعاون وال لقاءـ
(TIKA.)  في إطار برنامج جسر الشباب التركي ـ. 2013آذار/مارس  21بتاريخ– 

 (.TIKAالفمسطيني. أنقرة: مقر الككالة التركية لمتعاكف كالتنسيؽ )
 بتاريخ رئيس مجمس إدارة قناة الحوار الفضائيةمقابمة ـ(. 2013. )التميمي، عزاـ ،

 . غزة: فندؽ آركميد.ـ2013شباط/فبراير  28
 مقابمة مدير القسم العربي في وكالة األناضول التركيةـ(. 2013، تكراف. )كشالكجي ،

 . غزة: فندؽ آركميد.ـ2013شباط/فبراير  28بتاريخ 
 ( .2013كيميف، إبراىيـ .)لقاء مع مستشار رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ـ

الفمسطيني. بتاريخ  – في إطار برنامج جسر الشباب التركي لشؤون السياسة الخارجية.
 ـ. أنقرة: مقر رئاسة الكزراء التركية.2013آذار/مارس  22

 ( .2013معركؼ، نبيؿ.)آذار/مارس  27بتاريخ  مقابمة السفير الفمسطيني في أنقرة، ـ
 . أنقرة: السفارة الفمسطينية في أنقرة.ـ2013

 ( .2013ىاشمي، جماؿ الديف .)مع رئيس مكتب الدبموماسية العامة في رئاسة  لقاءـ
 17الفمسطيني. بتاريخ  –في إطار برنامج جسر الشباب التركي  الوزراء التركية.

 ـ. اسطنبكؿ: فندؽ بيميؾ ىكتؿ.2013آذار/مارس 
 ( .2013ىاشمي، جماؿ الديف.)مقابمة رئيس مكتب الدبموماسية العامة في رئاسة  ـ

 ـ. أنقرة: مقر رئاسة الكزراء التركية.2013آذار/مارس  22بتاريخ الوزراء التركية، 
 ( .2013يكسؼ، أحمد .)مقابمة مع القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية حماس ـ

تشريف  27بتاريخ  والمستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء الفمسطيني في غزة.
 النزاعات.ـ. غزة: معيد بيت الحكمة لالستشارات كحؿ 2013أكؿ/أكتكبر 

 

 المواقع اإللكترونية: .7
 ( .2011أراس، بكلنت.)أوغمو والسياسة الخارجية الجديدة لتركيا داوددراسة:  ـ .

الدكحة: مركز الجزيرة لمدراسات. تـ استرجاعو مف مكقع  )ترجمة: الطاىر بكساحية(،
 شبكة حؽ الثقافية عمى الرابط:

http://www.alhak.org/vb/showthread.php?p=250563  

http://www.alhak.org/vb/showthread.php?p=250563
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 ( .2011أراس، بكلنت .)الدكحة: مركز السياسة التركية تجاه القضية الفمسطينيةـ .
 الجزيرة لمدراسات. تـ استرجاعو مف مكقع شبكة حؽ الثقافية عمى الرابط:

http://www.alhak.org/vb/showthread.php?p=250563 

 ( .25ـ نكفمبر 2012الريفي، محمد .).تـ استرجاعو  حرب غزة الثانية نتائج وتداعيات
 عمى الرابط التالي: اإلنترنتمف مكقع دنيا الكطف عمى 

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2012/11/25/277877.html  

 ( 2012الخارجية التركي .)أوغمو وزير الخارجية: آالمكم آالمنا  داودالسيد أحمد ـ
 لتركية عمى الرابط التالي:و مف مكقع كزارة الخارجية اعتـ استرجا ومستقبمكم مستقبمنا.

http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-your-pain-is-our-
pain-and-your-future-is-our-future-ar.ar.mfa 

  عمل قيد مقال: ـ(. 2013فيداف، حقاف. رئيس أجيزة االستخبارات التركية. )ربيع
سياسة )ترجمة شادي عبد الوىاب( مجمة  اإلنجاز: السياسة الخارجية التركية الجديدة.

 عمى الرابط: اإلنترنت. تم استرجاعو من شبكة 1/20الشرق األوسط. 

http://www.baghdadcenter.net/details-165.html 

 ( .2012كيكبيديا، المكسكعة الحرة .)تـ استرجاعو مف  (.2012التصعيد عمى غزة )ـ
 مكقع كيكبيديا عمى الرابط التالي:

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%
B9%D9%8A%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%BA%D8%B2
%D8%A9_(2012) 

 PNN( .2013 4ـ أغسطس .) مصادر دبموماسية مصرية: تأجيل زيارة أردوغان لغزة
تـ استرجاعو مف مكقع شبكة فمسطيف اإلخبارية عمى الرابط بسبب األوضاع األمنية. 

 التالي: 

http://www.alhak.org/vb/showthread.php?p=250563
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2012/11/25/277877.html
http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-your-pain-is-our-pain-and-your-future-is-our-future-ar.ar.mfa
http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu-your-pain-is-our-pain-and-your-future-is-our-future-ar.ar.mfa
http://www.baghdadcenter.net/details-165.html
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%BA%D8%B2%D8%A9_(2012)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%BA%D8%B2%D8%A9_(2012)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%BA%D8%B2%D8%A9_(2012)
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http://arabic.pnn.ps/index.php/pnn-select/62829  

 ( .2013دنيا الكطف .)زيارة أردوغان لغزة لإلشراف عمى رفع  :اإلسرائيميموقع "والال" ـ
 عمى الرابط التالي: اإلنترنتتـ استرجاعو مف مكقع دنيا الكطف عمى شبكة  الحصار.

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/04/15/382538.html  

  لن يثنينا عن دعم القضية  "إسرائيل"اعتذار (. 26ـ مارس 2013أكغمك، أحمد. )داكد
 عمى الرابط التالي: اإلنترنتتـ استرجاعو مف مكقع ككالة أنباء سما عمى الفمسطينية. 

http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=154820  

 ( .24ـ مارس 2013أردكغاف .) تـ استرجاعو مف  أظير نفوذ تركيا. "إسرائيل"اعتذار
 عمى الرابط التالي: اإلنترنتمكقع دغرم خبر عمى شبكة 

http://www.dogruhaberarapca.com/Haber/Haber-3722.html  

 ( .21ـ نكفمبر 2012العربية .)وزوجتو يجيشان بالبكاء عمى ضحايا  أوغمو داود
تـ ة والقدس. غزة. وزير خارجية تركيا يؤكد دعم أنقرة لمفمسطينيين في غزة والضف

 عمى الرابط التالي: اإلنترنتاسترجاعو مف مكقع قناة العربية الفضائية عمى 

http://www.alarabiya.net/articles/2012/11/21/250946.html  

 ( .25ـ يناير 2013فمسطيف .) فمسطين صفة مراقب فرصة ينبغي  أوغمو: منحداود
 عمى الرابط التالي: اإلنترنتتـ استرجاعو مف مكقع حريدة فمسطيف عمى  عدم إىدارىا.

http://felesteen.ps/details/news/85440/%9%87%D8%A7.html  

 ( .28كفمبر ـ ن2012حسيف، مي .)يتوجو إلى نيويورك لبحث إقرار أوغمو  داود
تـ استرجاعو مف مكقع اليكـ السابع عمى شبكة فمسطين كعضو مراقب باألمم المتحدة. 

 عمى الرابط التالي:  اإلنترنت

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=860372&SecID=286&Issue
ID=101  

http://arabic.pnn.ps/index.php/pnn-select/62829
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/04/15/382538.html
http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=154820
http://www.dogruhaberarapca.com/Haber/Haber-3722.html
http://www.alarabiya.net/articles/2012/11/21/250946.html
http://felesteen.ps/details/news/85440/%259%87%D8%A7.html
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=860372&SecID=286&IssueID=101
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=860372&SecID=286&IssueID=101
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 ( .30ـ نكفمبر 2012الحدث نيكز .)الرئيس الفمسطيني بمنح  ئتركيا الرسمية تين
تـ استرجاعو مف مكقع الحدث عضو في األمم المتحدة.  ربالده صفة دولة مراقب غي

 عمى الرابط التالي: اإلنترنتنيكز عمى 

http://www.alhadathnews.net/archives/57063  

 ( . أوغمو يطالب برفع صفة فمسطين في األمم  داود(. 10ـ نكفمبر 2012ركسيا اليـك
تـ استرجاعو مف مكقع ركسيا اليكـ عمى  المتحدة من "مراقب" إلى "دولة غير عضو".

 عمى الرابط التالي: نتاإلنتر 

http://arabic.rt.com/news/599290-%D8%AF%D8%A7%D9%8  

 تركيا اعتماد فمسطين عضو مراقب ليس (. 30ـ نكفمبر 2012ية التركية. )الخارج
تـ استرجاعو مف مكقع شبكة العيف عمى  صدقة بل مسؤولية سياسية وأخالقية.

 عمى الرابط التالى: اإلنترنت

http://www.el3en.com/index.php/component/k2/398.html 

 ( 3إبريؿ  2010نكر الديف، محمد .).صحيفة الخميج اإلماراتية.  تركيا ومسألة القدس
 تـ استرجاعو مف مكقع المركز الفمسطيني لمتكثيؽ كالمعمكمات عمى الرابط:

http://www.malaf.info/?page=ShowDetails&Id=5278&table=ar_document
s&CatId  

 ( .2011شبكة لمسات الشرؽ اإلخبارية .) ممؼ خاص بالشييد 2000كامب ديفيد ،
 عمى الرابط التالي: اإلنترنتالقائد ياسر عرفات. تـ استرجاعو مف مكقع الشبكة عمى 

http://www.radiolamsat.com/arafat/coloection/38.htm  

 ( .24أغسطس  2000صحيفة البياف اإلماراتية .)"مصر وحدىا تتولى حل "إسرائيل :
تـ  دبي.معضمة القدس، اتصاالت بال نتائج في انتظار لقاء كمينتون عرفات. 

 عمى الرابط التالي: اإلنترنتاسترجاعو مف مكقع الصحيفة عمى 

http://www.alhadathnews.net/archives/57063
http://arabic.rt.com/news/599290-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF_%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88_%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B9_%D8%B5%D9%81%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B9%D8%B6%D9%88_/
http://www.el3en.com/index.php/component/k2/398.html
http://www.malaf.info/?page=ShowDetails&Id=5278&table=ar_documents&CatId
http://www.malaf.info/?page=ShowDetails&Id=5278&table=ar_documents&CatId
http://www.radiolamsat.com/arafat/coloection/38.htm
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http://www.albayan.ae/one-world/2000-08-24-1.1087075 

 ( .2012خميؿ، محمد .)تنافس أم تكامل؟ الرىانات التركية عمى التحالف مع مصر ـ
تـ استرجاعو مف مكقع األىراـ  مؤسسة األىرام. –مجمة السياسة الدولية  بعد الثورة.

 الرقمي عمى الرابط:

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/105/2721/%D8.aspx  

 ( .2012العايدم، نفيف .) 25المصرية بعد ثورة  –دراسة: قراءة في العالقات التركية 
 اإلنترنتالقاىرة: مركز المصرم لمدراسات كالمعمكمات. تـ استرجاعو مف شبكة  يناير.

 عمى الرابط التالي:

http://www.almasryalyoum.com/news/details/319487  

 ( .3ـ يكليك 2013نكفؿ، أحمد.) .تـ استرجاعو  الموقف التركي من القضية الفمسطينية
 عمى الرابط التالي: اإلنترنتمف مكقع مؤمنكف بال حدكد عمى 

http://www.mominoun.com/arabic/ar-sa/articles/ 3906  

 ( 4ـ أكتكبر 2012عكض، يكسؼ .).صحيفة  الموقف التركي من القضية الفمسطينية
 اإلنترنتالقدس العربي المندنية. تـ استرجاعو مف مكقع المركز الفمسطيني لإلعالـ عمى 

 عمى الرابط التالي:

http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=122442  

 ( 5ـ سبتمبر 2010السنكسي، السنكسي .)( 1تركيا ما بعد أسطول الحرية.)  تـ
 الرابط التالي:  عمى اإلنترنتاسترجاعو مف مكقع شبكة األلككة عمى 

http://eiefadh.alukah.net/culture/1035/24909/  

 ( 5ـ سبتمبر 2010السنكسي، السنكسي .)( 2تركيا ما بعد أسطول الحرية.)  تـ
  عمى الرابط التالي: اإلنترنتاسترجاعو مف مكقع شبكة األلككة عمى 

http://cp.alukah.net/Culture/0/25127/ 

http://www.albayan.ae/one-world/2000-08-24-1.1087075
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/105/2721/%D8.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/319487
http://www.mominoun.com/arabic/ar-sa/articles/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/3906
http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=122442
http://eiefadh.alukah.net/culture/1035/24909/
http://cp.alukah.net/Culture/0/25127/
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 ( .13ـ يكليك 2013الشيمي، أحمد .) مقال: تركيا والقضية الفمسطينية .. محددات
 . تـ استرجاعو مف مكقع ىدل اإلسالـ عمى الرابط:الدور ومنطمقاتو

http://www.hadielislam.com/arabic/index.php?pg=articles%2Fcateory&id
=1962 

  مقابمة في برنامج  السياسة الخارجية التركية(. 3ـ أكتكبر 2012أكغمك، أحمد. )داكد
ـ مف 2/11/2013طر. تـ استرجاعو في . الدكحة: ققناة الجزيرة الفضائيةبال حدكد. 

   مكقع قناة الجزيرة الفضائية عمى الرابط:

http://www.aljazeera.net/programs/pages/f47932a6-937d-4395-8595-
df12f67b9087 

 ـ(. التقدير 2010. )في المنطقة وتأثيره عمى القضية الفمسطينية الدور التركي
(. بيركت: مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات. تـ استرجاعو مف 22ستراتيجي )اإل

 مكقع مركز الزيتكنة لمدراسات عمى الرابط التالي:

http://www.alzaytouna.net/permalink/4333.html  

 .ـ(. التقدير 2010) أسطول الحرية وكسر الحصار: التداعيات واالحتماالت
(. بيركت: مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات. تـ استرجاعو مف 25ستراتيجي )اإل

 مكقع مركز الزيتكنة لمدراسات عمى الرابط التالي:

http://www.alzaytouna.net/mobile/permalink/4336.html  

  

 ( .أردـ2009فبراير  1صافي، خالد .) غان  وخمفية الدور التركي المتصاعد تجاه و
 تـ استرجاعو مف مكقع دنيا الكطف عمى الرابط التالي: القضية الفمسطينية.

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/02/01/156298.html  

http://www.hadielislam.com/arabic/index.php?pg=articles%2Fcateory&id=1962
http://www.hadielislam.com/arabic/index.php?pg=articles%2Fcateory&id=1962
http://www.aljazeera.net/programs/pages/f47932a6-937d-4395-8595-df12f67b9087
http://www.aljazeera.net/programs/pages/f47932a6-937d-4395-8595-df12f67b9087
http://www.alzaytouna.net/permalink/4333.html
http://www.alzaytouna.net/mobile/permalink/4336.html
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/02/01/156298.html
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 ميل: األسباب التي دفعت "إسرائيل" لالعتذار تح(. 2013مارس  24ف. )فمسطيف اآل
 عمى الرابط التالي: اإلنترنتعمى شبكة تـ استرجاعو مف مكقع فمسطيف اآلف  لتركيا.

http://paltimes.net/details/news/36123.html  

 ( 2013إبريؿ  22األصمعي، خالد .)ي يكشف سر اعتذار "إسرائيل"مقال: مسئول ـ
. تـ استرجاعو مف مكقع األىراـ عمى 46158اليكمي، العدد  األىراـ نتنياىو لتركيا.
 الرابط التالي:

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1261082&eid=234  

 ( 3ـ يكنيك 2013نكفؿ، أحمد .)تـ  التركي من القضية الفمسطينية. مقال: الموقف
 استرجاعو عمى الرابط التالي:

http://www.mominoun.com/english/en- 1297/posts  

 ( 4ـ مايك 2014أردكغاف، رجب .).تـ استرجاعو  القضية الفمسطينية ىي قضية تركية
 بط التالي:عمى الرا

http://www.dogruhaberarapca.com/Form.php?Sayfa=Yazdir&f=1&id=300
6  

  مقال: سياسة تركيا في الشرق األوسط (. 9ـ ديسمبر 2011أكغمك، أحمد. )داكد
تـ استرجاعو مف مكقع مركز الزيتكنة لمدراسات  ة.المصري -والعالقات التركية 

 كاالستشارات عمى الرابط:

http://www.alzaytouna.net/permalink/5649.html  

  سياسة تركيا الخارجية: صفر مشاكل. مقال:(. 9ـ ديسمبر 2011أكغمك، أحمد. )داكد 
تـ استرجاعو مف مكقع مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات عمى  رجمة ديما شريؼ(.)ت

 الرابط:

http://www.alzaytouna.net/permalink/5643.html 

http://paltimes.net/details/news/36123.html
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1261082&eid=234
http://www.mominoun.com/english/en-%201297/posts
http://www.dogruhaberarapca.com/Form.php?Sayfa=Yazdir&f=1&id=3006
http://www.dogruhaberarapca.com/Form.php?Sayfa=Yazdir&f=1&id=3006
http://www.alzaytouna.net/permalink/5649.html
http://www.alzaytouna.net/permalink/5643.html
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 ( .دراسة 2006الصمادم، خميؿ .)ـ استرجاعو . الرياض. تالقدس في العيد العثمانيـ
 ـ مف مكقع مؤسسة فمسطيف لمثقافة عمى الرابط:1/7/2013في 

http://www.thaqafa.org/site/pages/details.aspx?ItemId=4378 

 ( .12ـ يكنيك 2010الخزندار، محسف .)تـ استرجاعو لتركيا ماضي وحاضر ومستقب .
 مف مكقع رابطة أدباء الشاـ عمى الرابط:

http://www.odabasham.net/show.php?sid=36321 

 ( .قتؿ المدنييف في العراؽ ك21ـ مايك 2004أردكغاف، رجب .)"يرقى إلى  "إسرائيؿ
. تـ استرجاعو مف مكقع الجريدة عمى 9306العدد جريدة الشرق األوسط.  إرىاب دكلة.

 عمى الرابط التالي: اإلنترنت

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=9306&article=23
5098&feature  

 مقال: مستقبل العالقات العربية التركية بين المحدد ـ(. 2005. )السممان، أحمد
ستراتيجية، األىراـ. تـ مركز الدراسات السياسة كاإل واالتحاد األوروبي. اإلسرائيمي

 عمى الرابط التالي: اإلنترنتاسترجاعو مف مكقع شبكة األىراـ عمى 

http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/CI2R122.HTM  

 ـ(. مؤسسة شييد فمسطيف. تـ استرجاعو 2009. )تقرير خاص حول اجتياح مدينة رفح
 عمى الرابط:

http://www.shahidpalestine.org/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=100%3A2008-12-17-07-59-39&catid=92%3A2009-02-26-
07-02-30&Itemid=122 

 ( 18ـ يناير 2013عبيد، إسراء؛ ممدكح، محمد .) ىل سنشاىد الحمقة األخيرة؟: دنيا
م حتى 2006الوطن تؤرخ بالصور والفيديو جمسات المصالحة بين حماس وفتح منذ 

http://www.thaqafa.org/site/pages/details.aspx?ItemId=4378
http://www.odabasham.net/show.php?sid=36321
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=9306&article=235098&feature
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=9306&article=235098&feature
http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/CI2R122.HTM
http://www.shahidpalestine.org/index.php?option=com_content&view=article&id=100%3A2008-12-17-07-59-39&catid=92%3A2009-02-26-07-02-30&Itemid=122
http://www.shahidpalestine.org/index.php?option=com_content&view=article&id=100%3A2008-12-17-07-59-39&catid=92%3A2009-02-26-07-02-30&Itemid=122
http://www.shahidpalestine.org/index.php?option=com_content&view=article&id=100%3A2008-12-17-07-59-39&catid=92%3A2009-02-26-07-02-30&Itemid=122
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. تـ استرجاعو مف مكقع دنيا الكطف عمى اليوم.. عشرات الجمسات والنتيجة صفر
 عمى الرابط التالي: اإلنترنت

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/01/18/352188.html  

   ( 23ـ يكنيك 2011العربية .) مبادرة تركية في األفق لتعزيز المصالحة الفمسطينية
. تـ استرجاعو مف مكقع واستكمال الدور المصري بعد استقبال أنقرة لعباس ومشعل

 عمى الرابط التالي: اإلنترنتالعربية عمى 

http://www.alarabiya.net/articles/2011/06/23/154544.html  

  ( .7ـ فبراير 2009فمسطيف اآلف .) وفد تركي إلى دمشق لبحث ممف
تـ استرجاعو مف  نيا جاىزة إلنجازه خالل ساعات.إيط"..وحماس ترحب وتقول "شال

 عمى الرابط التالي: اإلنترنتمكقع باؿ تايمز عمى 

http://www.paltimes.net/olddetails/news/85294  
 ( 6ـ إبريؿ 2009الكحمكت، ضياء .)ائب ىنية: "إسرائيل" أفشمت صفقة بوساطة ن

 . تـ استرجاعو مف مكقع العرب عمى اإلنترنت عمى الرابط التالي:تركية بشأن شاليط

http://alarab.com.qa/details.php?docId=78309&issueNo=469&secId=15  

 ( 10ـ أغسطس 2006الجكىرم، شاكر .) خفايا صفقة تبادل األسرى بين حماس
تـ  طالق الوزراء والنواب.ا  اإلسرائيمي وديعة لدى المصريين و : تسميم األسير "إسرائيل"و

 التالي: عمى الرابط اإلنترنتاسترجاعو مف مكقع دنيا الكطف عمى 

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2006/08/10/52803.html 
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