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 مذكرة لنيل شهادة املاستر في العلوم السياسية

 تخصص : تحليل سياسة خارجية 

 

 : الطالبانإعداد 

 فكرون محمد بوشيبة -

 مبدوعة محمد األمين -

 

 

 

 

 2018-2017: الجامعية السنة

 إشراف الدكتور :

 جداوي خليل -
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مكانة القضية الفلسطينية في السياسة 

 2016-2003الخارجية التركية 
 

 مذكرة لنيل شهادة املاستر في العلوم السياسية

 سة خارجيةتخصص : تحليل سيا

 : الطالبانإعداد 

 ةفكرون محمد بوشيب -

 نــــمبدوعة محمد األمي -

 

 

 

 

 

 

 2018-2017: الجامعية السنة

 إشراف الدكتور :

 جداوي خليل -

 لجنة املناقشة

 ساــرئي ________________________ دــــــــــــمعمري خالالدكتور  -

 مشرفا ومقررا ________________________ لــــــــجداوي خليالدكتور  -

 مناقشا عضوا _______________________ رمضاني مفتاحاألستاذ  -



 

 و الشكر بخالص نتقدم أن سوى  املقام هذا في يسعنا ال      

 بقبول  تفضله على جداوي خليل املشرف األستاذ إلى العرفان

 و القيمة مالحظاته و توجيهاته كل على و مذكرتنا على اإلشراف

 .السديدة

  للدكتور الفاضل خالصة تحية نوجه كما    

 العلوم السياسيةوالى جميع أساتذة قسم  نوري نعاس

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 األنبيدمل  خدملم  علد  والسدة  والصدة  العدملين  رب هلل الحمد         

 وايرسلن 

 لهمض  وأخفض جد"  عد  و  فيهمدمل قدمل  مد  إلد  جه ي ثمر  أه ي  

 ."صغيرا ربي ني كم  ارحمهم  ربي وقل الرحمة من الذل جن ح

والددددددد  جميددددددد  إخدددددددا      إلددددددد  الاالددددددد ظ  الهللادددددددر من     همدددددددمل     

والددد  زددد" مددد  سدددملع و  مددد  قر ددد  أو مددد  واألصددد قمل  وزددد"  مة ددد  

 .بعي  في إكممل  ه ا العم" ايتااض 

 

 مب وعة محم  األمن 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 مدددد  اجوهدددد  وأصددددملب فلدددده أجددددرا ه ومدددد  اجوهدددد  وأخ دددد  فلدددده         

 أجر وا   

الحمددد  هلل الدددني وهبةدددمل وعمدددة العلددد" سدددبحملنه وال دددهللار لددده علددد  

 ز" وعمه وفضله و كرمه.

 مبملرك   ذو الجة  واإلكرا .

 الدددددد     عددددددملل    و    همددددددملاهدددددد ي هددددددنا العمدددددد"  إلدددددد  الاالدددددد ظ  

 د ال مل  ظملسمن  بةتيا  و وجتي و  خا  إ

 

 فهللارو  محم  باشيبة



 

 مقدمـة
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لعالقات الدولية ، حيث ابتعددت القضااي واالهداف الدولية بني الدراسني والباحثني املهتمني      
أصبحت هلذه  وختتلف كل قضية عن األخرى حسب درجة أمهيتها ومدى تعقيدها يف هذا اجملال 

قاس مبدى أصبحت السياسة اخلارجية للدولة ت ومنهالقضااي ترابط بينها وبني سلوكات اخلارجية للدول 
اهتمامها مبوضوع القضية وخاصة يف وسط يتصارع فيه قوى من أجل كسب مكانة إقليمية يف النظم 

 املنتسبة اليه.
ويعد موضوع السياسة اخلارجية الرتكية جتاه أهم قضية تشغل العديد من الدول أال وهي القضية 

لسطينية اليت بدورها رمست معامل الفلسطينية اليت هلا دور ابرز يف رسم سلوكات الدول، فالقضية الف
الصراع يف النظام الشرق االوسطي بني قوى االقليمية ألهنا تعترب منوذج وهدف ألية دولة ، وأبرزها تركيا 

من املعامل الدينية  االيت ترى نفسها هي اجلديرة أبن تتوىل هذه القضية والدفاع عنها من خالل ما يربطه
وصول حزب العدالة والتنمية وتوىل رجب طيب أردوغان زمام احلكم وكان االهتمام هبذه القضية منذ 

 ظهرت تغريات يف السياسة اخلارجية الرتكية جتاه هذه القضية .
فتغري القيادة الرتكية كان هلا دور كبري يف توجه السلوك اخلارجي الرتكي اىل منحى القضية الفلسطينية 

 حيث ظهرت معامل جديدة حول هذه القضية.
سوف يتم التطرق يف هذه الدراسة اىل فهم التوجهات اجلديدة للسياسة  قوعليه من خالل ما سب

اخلارجية الرتكية جتاه القضية الفلسطينية بتفكيك متغريات هذه املشكلة البحثية ايل حماور الدراسة 
 والوصول ايل حتليل السلوك الرتكي اجلديد.
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 أسباب اختيار املوضوع : -1
ان اختياران هلذا املضوع يعود لنقص الدراسات االكادميية حول موضوع السياسة اخلارجية الرتكية جتاه 

 ، ومكانة تركيا علي الساحة الدولية.2002القضية الفلسطينية بعد وصول حزب العدالة والتنمية 
 األسباب الذاتية : -2

ول أردوغان ايل السلطة والتحول يف السياسة اخلارجية الرتكية حيث نظرا للتطور احلاصل يف تركيا منذ وص
أصبحت تركيا دولة فاعلة علي املستوى اإلقليمي والعاملي ، وهذا ما شجعنا للولوج يف السياسة اخلارجية 

 الرتكية جتاه القضية الفلسطينية .
 أمهية الدراسة :  -3
لقضية الفلسطينية ابعتبارها قضية حمورية : يندرج موضوع الدراسة يف موقف تركيا من ا العلمية -أ

يف جمال السياسة اخلارجية وهلا وزن يف العالقات الدولية وخاصة بعد وصول حزب العدالة 
والتنمية والتحول يف السياسة اخلارجية ، دفع ..... من الباحثني ايل حماولة معرفة أسباب 

 .اإلقليميةو وانعكاسات الدولية 

يظهر دورها يف األمهية االسرتاتيجية ملنطقة الشرق األوسط وخاصة : هذه الدراسة  العملية -ب
فلسطني والسياسة اخلارجية الرتكية اجلديدة ، وكذا مكانة تركيا يف الشرق األوسط كفاعل 

 يف املنطقة وابعتبارها جسر بني القارتني

 ونظرا ألمهية املوضوع نطرح اإلشكالية التالية : قمن خالل ما سب اإلشكالية : -4

اهي حدود تغري السياسة اخلارجية الرتكية جتاه القضية الفلسطينية يف حقبة حزب م
 العدالة والتنمية ؟

 التالية:ولتحديد اإلشكالية نطرح الفرضيات 
وهي األيديولوجية عثمانية إسالمية  تتظللها األيديولوجيااألهداف البعيدة اليت ماهي  •

 ؟التارخيي واملشرقي والديينهجينة تتداخل فيها احلداثة الغربية والرتاث 

 ؟مرتكزات واهداف السياسية اخلارجية الرتكية يف ظل حكم حزب العدالة والتنميةما  •

 ؟ والتنميةحمددات السياسة اخلارجية الرتكية يف ظل حكم حزب العدالة ماهي  •

 ؟ ما مستقبل السياسة اخلارجية الرتكية جتاه القضية الفلسطينية •

 ؟املصلحة. علىخلارجية الرتكية جتاه القضية الفلسطينية تقوم السياسة اعلى ماذا  •
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 حدود املشكلة: -5

 : تركز علي القضية الفلسطينية واملنطقة االسرتاتيجية. االطار املكاين -أ

واليت شهدت  2016-2003: تعاجل هذه الدراسة الفرتة املمتدة من االطار الزماين -ب
ذه احلقبة شهدت عدة تطورات وه 2002وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة يف سنة 

يف العامل من بينها احلرب علي العراق ولبنان وسيطرت حركة محاس علي قطاع غزة وكذا 
 2012وعدوان نوفمرب  2009-2008احلروب اإلسرائيلية علي قطاع غزة يف السنوات 

 يوم من القتل والتدمري. 51الذي استمر  2014، وكذا العدوان علي قطاع غزة يف جوان 

: دراسة الدور الرتكي يف الشرق األوسط وسعي تركيا للحصول  طار املوضوعياال -ت
 علي مكانتها يف الساحة الدولية.

 فرضيات الدراسة : -6

 .اإلشكالية احملورية والتساؤالت الفرعية نطرح الفرضيات التالية لتفسري السياسة اخلارجية علىبناء 
 من القضية الفلسطينية.ذاتية قائمة على املصاحل ال السياسة اخلارجية الرتكية •
 التعاون االقتصادي والعسكري يزيد من التعاون السياسي واالسرتاتيجي. •
 السياسة اخلارجية الرتكية تسعى اىل فرض نفوذها من خالل منظمة محاس. •
 القوة االقتصادية للدولة واملكانة تزيد من أتثري الدولة يف النظام الدويل. •
لدول مع سياسة القوى املؤثرة تؤدي هبا يل حتقيق نفوذ التوافق السياسة اخلارجية ل •

 إقليمي وحتقق أهدافها اخلارجية.
 االطار املنهجي : -7

ان أي دراسة علمية ال ختلو من املنهج التارخيي حيث اننا استخدمنا  التارخيي:املنهج  -أ
هدا املنهج من ابراز االحداث التارخيية السابقة وإدخال الظروف السائدة يف تلك 

فرتة اليت عربت تركيا من خالهلا عن موقفها ازاء قيام إسرائيل واعرتافها هبا وهو سبب ال
 ظهور  القضية الفلسطينية

هذا املنهج حيلل العالقات اإلقليمية الدولية يف نظام اإلقليمي  املنهج التحليلي: -ب
ضعيف يسمح ابالنتقال من اجلزء اىل كل من خالل التدرج يف مستوايت التحليل 

ث انطالقا من الدولة اىل املستوي النظام اإلقليمي انتهاء ابلنظام الدويل أي الثال
عالقات املصاحل بني الدول، وهذا يؤدي بنا علي دراسة اتريخ وجغرافية تركيا ملعرفة 

 توجهاهتا يف السياسة اخلارجية ومصاحلها .
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خرى : وصف الظاهرة بصورة دقيقة وارتباطها مع الظواهر األ نهج الوصفيامل -ت
واستخدم يف وصف النظام الرتكي وتغري السياسة اخلارجية حنو القضية الفلسطينية 

 ومعرفة قوة تركيا يف التعامل مع اطراف هذه القضية.

 االطار النظري:  -8

انطلق من نظرايت مهمة يف حتليل العالقات الدولية وتفسري طبيعة التفاعل بني الدول ، 
ى يف العالقات الدولية وهي الواقعية اليت تقوم علي ويف دراستنا اعتمدان علي نظرايت كرب 

أساس القوة يف العالقات الدولية لتحقيق املصاحل الوطنية للدول والتنصل من القيود 
األخالقية فالدول تسعى للحصول علي القوة وزايدهتا واالحتفاظ هبا من خالل تفاعالهتا 

وحيد للسلوك الدولة اخلارجي هو مع النظام الدويل عرب سياستها اخلارجية واملربر ال
 مصلحتها الوطنية وليس االخالق .

وتظهر جليا يف عالقات تركيا مع األطراف الدولية يف السياسة اخلارجية الرتكية نالحظ عن 
 تركيا تسعى لتحقيق مصاحلها وكذلك يف زايدة قوهتا االقتصادية والعسكرية.

وتعترب  أي االخذ مبجموعة من البدائل املتاحةاختاذ القرار  ةومن بني النظرايت اخذان بنظري
وهتتم بتحليل كل العوامل واملؤثرات من اهم النظرايت يف دراسة العالقات السياسة الدولية 

 اليت حتيط بصانعي السياسة اخلارجية يف اختاذهم القرارات معينة .
اليت تلعب دور كبريا  كما اخذان يف هذه الدراسة بعني االعتبار املتغريات الداخلية واخلارجية

يف توجيه صانع القرار الرتكي وما تلعبه الشخصية الكارزمية )اردوغان( يف صناعة القرار 
 السياسة اخلارجية الرتكية اجلديدة.

 الدراسات السابقة : -9

حبث الطالب : ايسر بشري العشي بعنوان السياسة اخلارجية الرتكية جتاه القضية الفلسطينية يف  -
، الذي تطرق فيه للتحول يف السياسة اخلارجية 2013-200عدالة والتنمية ظل حكم حزب ال

الرتكية بعد صعود حزب العدالة والتنمية ايل احلكم وسعي قادة تركيا ايل استعادة دور ومكانة 
تركيا يف القضاء الدويل الذي كان له األثر الواضح يف سياسة تركيا جتاه القضية الفلسطينية 

ات الرتكية مع كل من إسرائيل وامريكا والدول االوربية واعتمدت هذه الدراسة ومعرفة اثر العالق
علي حتليل املعطيات اليت أسهمت يف حتول السياسة اخلارجية الرتكية جتاه القضية الفلسطينية ،  

الفلسطينية تعقيداهتا الشائكة هي املدخل األفضل لرتكيا كما توصلت الدراسة ان القضية 
 ية(.)العدالة والتنم
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حبث الطالب قاسيلي عبد القادر بعنوان : الدور اإلقليمي الرتكي يف منطقة الشرق األوسط  -
وتناول التوجه الرتكي اجلديد يف منطقة الشرق األوسط حيث جتسدت  ،1 2014اىل  1990

إلقامة احتاد مجركي بينها وبني سوراي ولبنان واألردن  2010يف التوقيع علي اتفاقية صيف 
الستمالة تركيا وبذلك الدور والعراق والظروف اليت شهدهتا سوراي العراق ورغبة بعض العرب 

الثورات العربية وتباين املوقف الرتكي وكذا اكتساب تركيا للطاقة  الدور الرتكي يف املنطقة وكذا
 .النووية ضربة قاضية إلسرائيل يف املنطقة

هناك دراسة أخرى من اعداد حمفوظ سعيد عقيل بعنوان السياسة اخلارجية الرتكية : االستمرارية  -
ألقليات مثل االكراد ، حيث ركز يف اتريخ تركيا خالل كل الفرتات وكذلك تكلم عن ا2والتغيري 

 يف السياسة اخلارجية الرتكية .

حبث من اعداد حبيطة خلضر بعنوان السياسة اخلارجية الرتكية جتاه القضية الفلسطينية  -
، حيث تطرق فيه اىل دراسة التوجهات السياسة اخلارجية الرتكية اجلديدة 2002-2009

ائيلية وكذا دور اردوغان يف صياغة السياسة بقيادة حزب العدالة والتنمية والعالقات الرتكية اإلسر 
 اخلارجية الرتكية وتعاطيه مع القضية الفلسطينية وخاصة تدهور العالقات مع إسرائيل.

بعنوان العمق االسرتاتيجي موقع تركيا ودورها يف الساحة الدولية  اوغلودراسة أمحد داود  -
 3صدرت عن مركز اجلزيرة للدراسات والدار العربية 

 الدراسة : تقسيم  -10

ايل غاية  2003طرقنا يف دراستنا هذه ايل مكانة القضية الفلسطينية يف السياسة اخلارجية الرتكية بني 
 وقسمناها ايل ثالث فصول : 2016

حيث يستعرض الفصل األول االطار النظري للساسة اخلارجية الرتكية و حيتوي علي ثالث مباحث 
اما املبحث الثاين  داخلية واخلارجية للسياسة اخلارجية الرتكية ،املبحث األول : ركزان علي احملددات ال

فيتناول عملية صنع القرار يف السياسة اخلارجية الرتكية ودور العوامل الشخصية يف عملية صنع القرار يف 
ما السياسة اخلارجية الرتكية ودور املؤسسات الرمسية واألحزاب يف عملية صنع السياسة اخلارجية الرتكية ، ا

 املبحث الثالث يتناول اهداف وأدوات السياسة اخلارجية الرتكية .

اما بنسبة للفصل الثاين تطرقنا ايل مسات القضية الفلسطينية يف القضااي الدولية وفيه مبحثني ، املبحث 
ث األول مسات القضية الفلسطينية وأتثريها علي السلوك اخلارجي للدول اإلقليمية تركيا وايران اما املبح

                                                 
، مذكرة لنيل شهادة شهادة املاسرت  2014ايل  1990من قاسيلي عبد القادر، الدور اإلقليمي الرتكي يف منطقة الشرق األوسط  1

 ة ، جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة ، كلية احلقوق والعلوم السياسية قسم العلوم السياسيةختصص حتليل سياسة خارجي
 التغيري، املركز العريب لألحباث والدراسات –عقيل سعيد حمفوظ ، السياسة اخلارجية الرتكية االستمرارية 2
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الثاين يتكلم تطرقنا فيه ايل تطور املوقف الرتكي جتاه القضية الفلسطينية والصراع العريب اإلسرائيلي ويتناول 
ابلقضية الفلسطينية وتطور العالقات الرتكية اإلسرائيلية ويتضمن كذلك الصراع  ةعالقة تركيا التارخيي
 .العريب اإلسرائيلي 

كي اجلديد الذي يتحدث عن نشأة حزب العدالة والتنمية ويف الفصل األخري توجهات السلوك الرت 
واالهداف اجلديدة يف القضية  2016ووصوله ايل السلطة ودوره يف رسم السلوك الرتكي اجلديد 

علي الدور الرتكي وموقف تركيا من حركة محاس بعد فوزها يف االنتخاابت وكذا  االفلسطينية وانعكاساهت
يلية علي قطاع غزة وجهودها يف التسوية السلمية للقضية الفلسطينية موقف تركيا من احلروب اإلسرائ

واهنينا دراستنا ابلتطرق للتحدايت اليت تواجه تركيا يف القضية الفلسطينية ومن بينها االنقسام الفلسطيين 
 واالستمرار يف العالقات الرتكية اإلسرائيلية  وحصار غزة .

 االطار املفاهيمي : -11

 السياسة اخلارجية -
والرامي  القرار كن فهم السياسة اخلارجية لدولة من الدول على أهنا النشاط السياسي اخلارجي لصانعمي

جمموعة من األنشطة والتصرفات اليت تقوم هبا دولة ما إزاء  أو أهنا 1إىل التأثري يف البيئة اخلارجية لدولته، 
 2التعامل الدويل وقوة الدولة. ضوء احلدود اليت يفرضها  يف الدول األخرى، بقصد حتقيق أهدافها

أو أهنا سلوك أو جمموعة سلوكيات، يكون مصدرها الدولة، وهذا السلوك يوصف أبنه خارجي، ذلك أنه 
 3موجه إىل الغري ومن وحدات النظام الدويل، إذن جمال حركة هذا السلوك هو البيئة اخلارجية. 

 :لسياسة اخلارجية الرتكية ا -
من  اجي لصانعي القرار والذي يعرب عن إرادة الدولة ومصاحلها جتاه غريههي السلوك السياسي اخلار 

حمددة، وإن هذا السلوك يتأثر ابلعوامل االقتصادية والسياسة  الوحدات السياسية لتحقيق أهداف
 .األمنية واالسرتاتيجية

 القضية الفلسطينية: -

السياسي والتارخيي واملشكلة مصطلح يشار به إىل اخلالف هي أو الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي  
)املؤمتر الصهيوين األول( وحىت الوقت احلايل. وهي تعترب  1897اإلنسانية يف فلسطني بدءًا من عام 

، جزءاً جوهراًي من الصراع العريب اإلسرائيلي، وما نتج عنه من أزمات وحروب يف منطقة الشرق األوسط
اهلجرة اليهودية إىل فلسطني، واالستيطان فيها، ودور يرتبط هذا النزاع بشكل جذري بنشوء الصهيونية و 

                                                 
1Barber،J. P., & Smith،M. H. (1974). The Nature of foreign policy:a reader. Open 

University Press .  P8 
المؤسسةالعسكرية عبيناالصر-(.السيفوالهالل،تركيامناتاتوركالىاربيكان1999هالل،رضا)2

 19ص،مصر:دارالشروق.1واالسالمالسياسي.ط
 23صالوطنية.تبة،عمان:المك1(.نظريةالسياسةالخارجية،ط2009فهمي،عبدالقادرمحمد،)3
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الدول العظمى يف أحداث املنطقة. كما تتمحور القضية الفلسطينية حول قضية الالجئني الفلسطينيني 
وشرعية دولة إسرائيل واحتالهلا لألراضي الفلسطينية بعدة مراحل. وما نتج عن ذلك من ارتكاهبا 

يات املقاومة ضد الدولة العربية، وصدور قرارات كثرية لألمم املتحدة،  للمجازر حبق الفلسطينيني وعمل
 242.1والقرار رقم  194كان بعضها اترخييا؛ كالقرار رقم 

                                                 
 https://goo.gl/xnY58Wموقعويكيبيديا:القضيةالفلسطينية-118



 
 

 الفصل األول :

 
 
 

ماهية السياسة اخلارجية 
 الرتكية
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 سياسة اخلارجية الرتكية ال حث األول: حمدداتاملب

 املطلب األول : احملددات الداخلية للسياسة اخلارجية الرتكية 
وقضاايها، فقد  األوسطابلدور الرتكي يف منطقة الشرق  االهتمامد ايتز  االخريةشهدت السنوات    

قتها اخلارجية يف الدوائر الة تركيا وعحرصت القيادات اجلديدة على أتكيد تبنهم رؤية خمتلفة نوعيا لسياس
كالقضية   املنطقةيف  احملورية، و زايدة حضور الدور الرتكي ونشاطه يف العديد من القضااي املختلفة

العربية الرتكية وهذا ما  العالقاتوقد كان العامل الديين والعامل اجلغرايف أتثري مباشرا على ، الفلسطينية 
 .سوف نتناوله

 ين :احملدد املكا -أ

إن السياسية اخلارجية الرتكية حلكومة حزب العدالة والتنمية تقوم على ما يعرف مبفهوم العمق    
، اليت تفرض رؤية تركيا كوهنا دولة مركزية وليس من دول األبعاد املتعددةوالسياسية  االسرتاتيجي

اخلارجية من  عالقتهان تطور أن تركيا جيب أ األبعاد املتعددة، ويعين أن هذا التصور ابلسياسية األطراف
على الدائرة الغربية إىل عدد أوسع من الدوائر، خاصة الدوائر اليت ترتبط هبا تركيا ثقافيا  االقتصار

 وجيوبولتكيا واترخييا. 
، األوسطبني أورواب وآسيا الوسطى والشرق  االجتاهاتلرتكيا موقع جغرايف متميز، فهي جسر متعددة 

 األساس، فرتكيا كانت حجر إسالميةوالعامل الغريب لكوهنا دولة علمانية  المياإلسوهي تربط ابلعامل 
أعطت لرتكيا دورا إقليميا الذي   املكانةياه الدافئة، فهذه ملالسوفيايت للوصول إىل ا دالحتالوالتصدي 

لدول اب عالقتهاو  اإلقليميعن دورها اضعف مركزها  االبتعادكانت قد ابتعدت عنه، فقد رأت تركيا أن 
.فرتكيا كدولة تتحكم يف مضيقي البسفرو والدردنيل هذا يعطي هلا التحكم مبدخل البحر  األوسطالشرق 
إن تركيا تتطلع إىل  .األوسط، وهذا ما يعطي هلا حرية ومكانة جتاه منطقة الشرق املتوسطوالبحر  األسود

يل اعتداء امن الصعوبة افرتاض تعرضها نها يف احلدود اجلنوبية و مألالدول العربية على افرتاض أهنا حامية 
لتحقيق مصاحلها  املنطقةموقعها يف  استغاللقد يقع من دول اجلوار ووفق ذلك كله ترى تركيا أن عليها 

 :1التالية املبادئوذلك من 
تتحكم يف مواقع اسرتاتيجية للعديد من الدول العربية جغرافيا وأمنيا ومنها العراق وسوراي  -1

  .واربكوهنما دول اجل

 قاتالاليت تؤثر يف الع واألمنيةجانب احلدود حيث تعد احلدود من أهم القضااي السياسية  -2
 *(.سكندرونةاالولواء  املوصل) حولفية الالرتكية العربية، وهناك قضااي خ
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والدويل، فرتكيا حني اجتهت حنو الغرب كانت يف  اإلقليميإن موقع تركيا هو موقع تضارب بني  -3
منه العريب  اإلقليميكتشاف جوارها ال ربة، وحني أن تبنت طمض عالقتها ميةاإلقليمنطقتها 

جيب عليها أن تتحرك حنو انه هلذا رأت تركيا  يبو األور ابلتطلع  عالقتهاوالقوقازي، توترت 
 .الدائرة الغربية، الدائرة القوقازيةو العربية،  ةهبا، منها الدائر  احمليطةمجيع الدوائر 

 ة:املوارد املائيحمدد  -ب

تعترب املياه احد احملددات األساسية للسياسة اخلارجية للدول خاصة يف العصر احلايل، وذلك ملا     
متتلكه الدولة من قوة عند توفرها على منابع األهنار ابإلضافة إىل شاطئها مع البحار واحمليطات 

ا تتبىن سياسة خارجية وتوفرها على مضايق إقليمية ودولية.وكل هذه العناصر توفر للدولة قوة جتعله
 .مميزة وفاعلة

تعترب من أغىن دول   كما سامهت املوارد املائية يف توجيه السياسة اخلارجية الرتكية ،وذلك ألن تركيا
العامل ابملوارد املائية ،مما جعلها تستخدم هذه املوارد كورقة ضغط على الدول العربية اجملاورة هلا واليت 

 .لديها معها أهنار مشرتكة 

تعترب عملية حتكم تركيا يف املوارد املائية لنهري دجلة والفرات من احملددات األساسية للسياسة 
والزالت تركيا تصرح بني احلني واألخر أبن هذين النهرين  اخلارجية الرتكية جتاه كل من سوراي والعراق،

 1مها هنران تركيان.

 

 احملدد الديين: -ت

شرق أوسطية ، فالتيار الديين الذي اضطهد يف الرتكية، ال–عربية ال العالقة اإلسالميلقد أسس الدين     
، فقد عاد مؤخرا وبدأ يشكل واقعا هاما على ساحة همل تتمكن السلطة الرتكية من كبحو بداية الثورة 

ومل تعمل تركيا ، الفعل الرتكي الداخلي. وإذا كانت تركيا دولة علمانية فإن شعبها يف الوقت نفسه مسلم 
صدير مبادئها ومنها العلمانية وقد ظلت يف حدودها وضمان عقيدهتا يف إطار معني من على ت

 1995عام  الربملانية االنتخاابتحينما أسفرت  التيار الديينقوة  أبرزذلك النمط الذي و الدميقراطية، 
رتكية يف قات العربية الالوعند احلديث عن الع األصواتأبكرب نسبة من  اإلسالميالرفاه  2عن فوز حزب

 :جيب أن نركز على اإلسالمي اإلطار
  .اإلسالميقة اليت تربط احلقل اجليوسياسي العريب والرتكي ابلعامل الفهم أبعاد الع •

                                                 
،   حممد عريب الدمي املركز الدميقراطى العرىب، موقع لسياسة اخلارجية الرتكية جتاه املشرق العريب بعد احلرب الباردة :احملددات واالبعاد ا 1
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  .ومؤسساته اإلسالميالعريب والرتكي يف بناء التاريخ  بانحجم الدور الذي قام به الشع •

 .إقليمية ةسرتاتيجياالذي حتتله كل من تركيا والدول العربية كمناطق  املوقع  •

من منظور العقيدة  األوسطالرتكية ابلدول الشرق  العالقاتالرتكية و  -قات العربيةالإن إمجال الع    
 :وهي العالقاتيقتضي أن نلمح ولو بصورة موجزة إىل أهم العوامل اليت أقرت تباين هذه 

 املستشرقوناليت رمسها  املقلوبةة والعرب الصور  األتراكفقد التقط بعض الكتاب  واملبشرون املستشرقون 
.كذلك الصهيونية اليت كانت على  راألخالذين استطاعوا أن يصفو كل طرف بصفات معادية للطرف 

وهي الفرتة اليت شهدت  1902-1896 األعوام خاللمع الدول العثمانية وخاصة  ف كبريالخ
           طرف القومي الذي يغذيه الغرب يف تيودور هرتزل إنشاء دولة يهودية يف فلسطني. وكذلك الت حماوالت

قي الالدين كفارق بدل أن يكون هامش ت استغالل هؤالءسبيل متزيق اللحمة بني الطرفني وقد أحسن 
خاصة أن تركيا تعيش حالة تغريب من عدم القدرة على فهم انتماءاهتا العقائدية فهي دولة علمانية ولكن 

 .معظم سكاهنا مسلمون
 اسي :احملدد السي -ث

السياسية النسبية  األوزانازدواجية تعددية تعكس طبيعة  نعربت السياسة اخلارجية الرتكية على الدوام ع
ابلتناقض الذي  االزدواجيةيف عملية صنع هذه السياسة. وقد ارتبطت هذه  واملتداخلة املشاركةللقوى 

  :ينيملستو يف ما خيص السياسية اخلارجية نتيجة  اكتنف عملية صنع القرار
لعملية صنع السياسية اخلارجية حيث وقفت  االزدواجية: يرتبط مبا يسمى الطبيعة األول املستوى

بريوقراطية الدولة العتيقة اليت تسيطر على هواجسها علمانية الدولة ومبادئ أاتتورك الستة، وهذا فيما 
السياسية والثقافية  عاداألبالنخب السياسية احلكومية اليت تسيطر عليها  اآلخروقفت على اجلانب 

نية ، وهذا ما جعل توجهات السياسية اخلارجية تنعكس على عملية صنع السياسية اخلارجية الرتكية يوالد
 1.إقليميا ودوليا

 انطالقايرتبط مبا اتسمت به عملية صنع السياسة اخلارجية الرتكية من تعقيد وازدواجية  الثاين: املستوى
اتتوركية وجغرافيتها بني الشرق والغرب االدرة على حتديد وحسم هوية الدولة عدم القو من الشعور الدائم 

اجلغرافية. وقد نتج عن هذا التعدد  واملعطياتعلى مدى عقود مما أدى إىل خلق فجوة بني الصفوة 
كواحدة   الو  األوسطالفكري هوية تركيا وانتمائها اجلغرايف ظاهرة عدم قبول تركيا كواحد من دول الشرق 

 .األوربية اجملموعةبلدان  من
بدون استثناء وهذا من أجل إعادة الدور  تجتاهااال وز مرحلة الثنائيات انفتحت تركيا على مجيعاولتج

، العاملية املؤمترات، فقد أصبحت تركيا مركز اإلقليميالدويل أو  املستوىالرتكي إما على  اإلقليمي
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الدويل وأمناطه، فرتكيا أصبحت  نالتعاو بسائر أشكال اليت تتعلق  العاملية األحداثيستضيف كل أنواع 
 املعادلة وبسب تغري .والعاملي يف إهناء الصراعات أو التخفيف منها اإلقليميعبا أساسيا على الصعيد ال

الرتكية الداخلية بتغليب اجلانب السياسي على العسكري الذي كان عكس ذلك من قبل، ترافق هذا 
 األوروبيةالعتبات  والسياسية فلم تعد ترتبط مبحورية اجتياز األمنيةتركيا التحول إعادة تعريف مصاحل 

ابلدول العربية  عالقتهامع إسرائيل و أيضا اجتهت تركيا بتغري  عالقاهتادد الرئيسي لصوغ الذي كان احمل
 .ف إسرائيلالوإيران على خ

 
 احملدد االقتصادي: -ج

 هاما يف دورا يلعبوة الدولة فالعامل االقتصادي تعترب القوة االقتصادية عنصرا مهما من عناصر ق
 السياسية اخلارجية مما السياسية اخلارجية، فإذا كانت البنية االقتصادية متوازنة انعكس ذلك اجيابيا على

وتعتمد التحوالت احلاصلة يف السياسات اخلارجية  .جيعل الدولة تلعب دورا مؤثرا يف العالقات اخلارجية
واالقتصادي يف تركيا، فصناع السياسية الرتكية يرون أن  والسياسي ى االستقرار الداخليالرتكية أساسا عل

االقتصادية يف الداخل أعطى تركيا مزااي مكنتها من تنفيذ  والقدرات بني التنمية السياسية االزدواجية
 1اإلقليمي ويف املناطق األخرى ، أيضا كآسيا وإفريقيا.  سياسات نشطة ومأثرة يف حميطها

 الدخل القومي والفردي:

الدخل القومي أحد املؤشرات على قوة الدولة، فكلما زاد الدخل القومي تعاظمت قوة الدولة، واالقتصاد 
الرتكي يلعب دورا هاما يف قوة تركيا ويف سياستها اخلارجية، فبعد أن بلغت نسبة الرتاجع يف إمجايل الناتج 

، وهي أكرب نسبة تراجع وتقلص يف 1998ارنة بعام مق 1999% يف سنة  6.4القومي غري الصايف 
االقتصاد الرتكي منذ مخس ومخسني سنة، حيث كان أكرب تراجع وتقلص شهده االقتصاد الرتكي يف 

ولكن منذ فوز حزب  %15.3، وقد بلغت نسبة التقلص آنذاك 1945العهد اجلمهوري كان يف عام 
غدا االقتصاد الرتكي يف متام عافيته وصعوده، وأصبح يعترب العدالة والتنمية وتسلمه السلطة يف تركيا فقد 

 وترتيبمن االقتصادايت العشرة الصاعدة يف العامل، وأصبح االقتصاد الرتكي السابع عشر يف العامل، 
 .2أورواب اقتصاد السادس يف 
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الدخل ، وحسب مؤسسة اإلحصاء الرتكية فإن  1ويبلغ دخل تركيا سنواي حنو سبعمائة مليار دوالر 
، 1998القومي للفرد قد تضاعف مرتني ونصف يف غضون األعوام العشرة األخرية اعتبارا من عام 

، وقد أصبح نصيب الفرد من الدخل القومي 2دوالر  300آالف و  4حيث كان الدخل القومي للفرد 
 دوالر.  12090يبلغ  2007اإلمجايل يف عام 

 الناتج احمللي اإلمجايل :
نتجات الرتكية من أهم مصادر الدخل القومي الرتكية، إضافة للمصادر األخرى وأهم تعترب صادرات امل

الصناعات يف تركيا هي املنسوجات، وأمهها السجاد، واملواد الغذائية واملشروابت والكهرابئيات والسيارات 
النبايت واحلديد والكيمياوايت. أما أهم الثروات املعدنية اليت متتلكها تركيا فهي الفحم احلجري والفحم 

والرصاص واخلارصني والنحاس والفضة، كما أن تركيا من أكرب منتجي معدن الكروم يف العامل. كما 
يشكل القطن والشاي والتبغ والزيتون والعنب واحلمضيات واخلضروات أهم احملاصيل الزراعية يف البالد، 

كيا موردا مهما حيث تدر عليها هذه وتركيا من أكرب منتجي البندق يف العامل، كما توفر السياحة لرت 
 3الصناعة حوايل مثانية مليارات دوالر سنوية.

قام زعماء احلزب إىل تقوية عالقات تركيا خاصة  وبزايدة احلاجة الرتكية إىل األسواق والطاقة أيضا،
إىل وبوصول حكومة العدالة والتنمية  عالقات االقتصادية مع الدول اليت كانت يف املاضي ليس معها

وعة من املبادئ مغريت احلكومة جم زهاتياجوال احلكم البالد كانت تعاين من أزمة اقتصادية حادة،
لعالج االقتصاد الرتكي على سبيل املثال ترك  وصفته األساسية اليت اعتمد عليها صندوق النقد الدويل يف

اد على استثمارات القطاع الصرف املرن، واالعتم العمل بنظام الصرف الثابت واالنتقال لألخذ بنظام
الكثري من مشكالته، فقد وضعت احلكومة هدفا  اخلاص الذي اهتمت به احلكومة، وعملت على حل

الناتج القومي اإلمجايل وحددت العديد من  % من 3يتمثل يف جتاوز معدالت االستثمار نسبة 
 :اإلجراءات اليت يتعني اختاذها لتحقيق هذا اهلدف منها

 .خفض النفقات بشكل مباشرزايدة التقشف و  •

 . أتمني الطاقة وضماهنا أبسعار اقتصادية على املستوى البعيد •

 .إصالح التعليم املهين وحل مشكلة نقص األيدي املاهرة وحتسني بيئة العمل •

 .صالح اجلهاز اإلداري للدولة وضمان الشفافية واملراقبة واحملاسبة •

اخلصخصة،  والتنمية على أهنا ترتبط أبساس خطواتتصورات االقتصادية لدى حزب العدالة الولفهم 
العدالة والتنمية  اليت أدت إىل خلق طبقة متدينة من رجال األعمال اليت اتسعت يف فرتة حكم حزب

                                                 
 omar.Timeturk.c،  2008-10-21دخول املنتدى العاملي من بوابة الدور اإلقليمي ،   هشام منور ،  1
 ar.timeturk.com،  16/10/2008، سلسلة مقاالت من بوابة الدور اإلقليمي ،  تركيا ايل أينمهدي كاكه ىي ،  2
 ، تركيا ايل أين . نفسهمهدي كاك ىي ، مرجع  3
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تنشط يف اجملال  وامتلكت نفوذا كبريا فهذه الطبقة البورجوازية ال تسعى فقط إىل كسب املال ولكنها
الرتكية ذلك أهنا منطقة  الطبقة أثرت يف توجهات السياسية اخلارجية السياسي ويف اجملال العام. فهذه

 .ولكن جوهره اقتصادي الشرق سوقا اقتصاداي كبرية، وهذا التوجه يتضح يف توجهات تركيا السياسية
 احملدد األمين : -ح

 ة السابقةلعبت احملددات األمنية دورا أساسيا يف تشكيل معامل السياسية اخلارجية الرتكية يف الفرت      
من  على وصول حزب العدالة والتنمية، غري أن قادة احلزب صاغت مفهوم مغاير لألمن الرتكي، ينطلق

املشرتك  أن اجلوار اإلقليمي ليس بضرورة مصدر لتهديدات األمن القومي الرتكي، وإمنا قد يكون التعاون
 واالستقرار الرتكي ر على سالمة األمنمع دول اجلوار سبيل التعامل مع كافة التهديدات اليت ميكن أن تؤث

وقد لعبت العوامل األمنية دورا أساسيا يف حتديد املقاربة الرتكية حيال الثورات العربية، حيث انطلقت 
تركيا من قناعة مؤداها أن استمرار حالة االحتجاجات والثورات قد تؤثر يف مستقبل استثماراهتا السياسية 

قد خيدم املصاحل والسياسات اإلسرائيلية، ويرفع من التكلفة األمنية الخنراط  واالقتصادية يف املنطقة، مبا
 .1تركيا يف تفاعالت منطقة الشرق األوسط

تطوير  إن احلزب احلاكم يؤكد استعمال األدوات الناعمة بدل القوة اخلشنة، فرتكيا سعت إىل عدم
األمن  العسكرية، فقد أكد أغلو أن اخلارجية ابالعتماد على األحالف واحملاور والتكتالت سياستها

تستطيع أن جتد حلول لعديد من املشكالت  الوطين يبدأ من خارج حدود الدولة أي يعين أن تركيا ال
واملخدرات واإلرهاب إال إذا أتبعت سياسية اجلبهة  األجنبية، وهتريب البشر احلدود، التهديداتمثل أمن 

 .املتقدمة
 األمن املشرتط الذي يقوم على افرتاض وجود مصلحة مشرتكة لدول وتركيا تبين رؤيتها على مفهوم

 بناء الثقة املتبادلة تاسرتاتيجيااإلقليم يف جتنب الصراعات واحلروب والنزعات وأن ذلك ممكن عرب 
 خلفض مستوايت املواجهة ومع ذلك فإن سيادة مفهوم األمن املشرتك، لدى القيادة الرتكية ال يعين

وعلى  ت الدفاعية، أو عن تطوير القوات املسلحة، وإمدادها أبحدث األسلحة العامليةالتخلي عن القدرا
التحليل  الرغم من أن تركيا تسعى إىل حيازة قوة عسكرية فاعلة يرتبط بكوهنا قوة إقليمية، إال أن

 السياسي لألحداث، يؤكد أن ذلك أييت يف إطار تطلع تركيا إىل أن تغدو العبا قواي على الساحة
 ، وكما دعمت الصناعة 135 -لدولية. فهي أصبحت تنتج اإلصدار اجلديد من حمرك طائرات أف ا

 يار" أنكا " وحتصلت على تقنية تطويرطصنيع طائرات بدون تت تركيا بحالعسكرية ، يف هذا اإلطار جن
كم من طرف الصني، وتتطلع إىل أن تنتج   300و  150صناعة صواريخ ابليستية يرتاوح مداها 

                                                 
  واالسرتاتيجية،تركيا والثورات )الربيع العريب(، حممد عبد القادر خليل، مركز االهرام للدراسات السياسية  1

http://acpss.ahram.org.eg/News/5313.aspx 
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يف املستقبل. فهي تسعى إىل تنويع شركائها يف جمال العسكري، فنجدها تقوي عالقتها مع  اصاتغو 
 .روسيا

اتضح ذلك  وتكشف هذه التطورات أن احملدد األمين مازال ضلعا رئيسا يف السياسة اخلارجية الرتكية قد
 .شعبيةأيضا من طبيعة املواقف املتباينة اليت تبنتها أنقرة من الثورات العربية ال

 للسياسة اخلارجية الرتكية اخلارجية: احملددات  الثايناملطلب 

لقد انتهج حزب العدالة والتنمية يف تركيا سياسة خارجية جديدة قوامها احلفاظ على التعاون مع 
الوالايت املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب وحلف مشال األطلسي، من موقع القوة اإلقليمية الصاعدة 

ريد أن حتافظ على قدر من االستقاللية واملسافة مع الغرب، ويف الوقت ذاته تعميق الفجوة مع اليت ت
إسرائيل يف سياق مسار تصادمي صعدت إليه الدولتان الرتكية واإلسرائيلية، وإعادة مت وضع تركيا يف 

اية القرن احلادي مشهد جغرايف أوسع، أي العودة إىل العاملني العريب واإلسالمي، ميكن مالحظته منذ بد
والعشرين، حىت صار احلديث عن تصاعد الدور اإلقليمي الرتكي، وانبعاث ما ميكن تسميته ب)العثمانية 

 اجلديدة( حديث األوساط األكادميية واإلعالمية. 

ويقوم هذا املنظور اجلديد للسياسة اخلارجية الرتكية بصورة أساسية على ما يسمى مببدأ )العمق 
(، وهو املبدأ الذي صاغه رئيس الوزراء احلايل )أمحد Stratejik Derinlikابلرتكية ) االسرتاتيجي (

داود أوغلو( حتت عنوان )العمق االسرتاتيجي. موقع تركيا الدويل(، ويبدو املتأمل يف دراسة التوجهات 
ثرة بنظرية )صراع اجلديدة للسياسة اخلارجية الرتكية، إن رئيس الوزراء احلايل )أمحد داود أوغلو(، كان متأ

احلضارات( اليت وضعها املفكر األمريكي )صموئيل هانتنغتون( يف بداية عقد التسعينات من القرن 
املاضي، وما أاثرته هذه النظرية من جدل فکري وثقايف وحضاري بني العاملني العريب اإلسالمي والعامل 

 الغريب.. وتقوم الرؤية الرتكية اجلديدة على ما أييت:
 1صياغة اهلوية الوطنية الرتكية : إعادة  -1

كانت تركيا الدولة العلمانية اليت متلك روابط قوية مع أورواب، واملشاركة األساسية يف حلف مشال 
األطلسي، واملنتقلة منذ هناية احلرب الباردة من اهلامش إىل الواجهة يف موضوع األمن يف منطقة أوراسيا، 

 . ألورويبتطمح إىل أن تصبح عضوا يف االحتاد ا
ان يف السياسة اخلارجية إلجياد الدعم حنول قبول تركيا يف عضوية االحتاد األورويب وكذلك غسعى اردو 

يف  اإقليمي دوراوأن تؤدي  2 ،لتطوير العالقات السياسية واالقتصادية مع الوالايت املتحدة وأورواب 
من أزمة يف هويتها الوطنية، اليت مل  جنوب شرق أورواب، والشرق األوسط والقوقاز، بيد أن تركيا تعاين

                                                 
  23، ص  2016،دار االكادمييون ، األردن ، حتليل السياسة اخلارجية الرتكية وفق منظور املدرسة العثمانية اجلديدة، فراس حممد الياس  1
حلوان وجامعة بريطانيا ، ص  السياسة الدولية واإلقليمية مقدمة يف الدراسات االسرتاتيجية الشرق أوسطية، د. جاهد عودة، جامعة 2

547. 
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على يد )مصطفى كمال  1923تكن حمل إمجاع يف البالد منذ إعالن اجلمهورية الرتكية احلديثة عام 
أاتتورك( وحىت اليوم، وتعد اهلوية ابعتبارها إدراك الدولة لنفسها يف مواجهة حميطها اجلغرايف، من أهم 

ليمية للدول، وابلرغم من دورها األساسي يف رسم السياسات العوامل احلاكمة يف رسم السياسة اإلق
اإلقليمية واخلارجية، فإن اهلوية الوطنية ال ميكن حساهبا ابلطرق االعتيادية املتبعة يف قياس قوة االقتصاد 
ومدى ارتباطه ابالقتصاد العاملي، أو قياس نسبة الصادرات إىل الواردات، وغري ذلك من املعايري الثابتة، 

لك فمن الطبيعي أن ختتلف مدرکات هذه اهلوية من حزب إىل آخر ومن فصيل سياسي إىل غريه من لذ
الفصائل خصوصا يف دول العامل الثالث، وهذا االختالف يقود إىل اعتماد الربانمج السياسي لألحزاب 

 .يف القضااي املختلفة ومنها طبعة السياسات الداخلية واخلارجية ابعينه یاحلاكمة على رؤ 
 ياميكن لرتكيا البلد العلماين الكبري، أن يشكل جسرا بني العامل الغريب والشرق األوسط، جغراف وال

واقتصادية وثقافية، إال إذا متكن من حل معضلة اهلوية الوطنية بداللة اهلوية التعددية القائمة على أتسيس 
والتعددية الدينية والفكرية  سلطةالالعالقة املمكنة بني اإلسالم والدميقراطية، وعلى القبول مبدنية 

 والسياسية وحقوق األقليات واحلرايت العامة واخلاصة ضمن السياق االجتماعي.
الشك أن التطبيق امليكانيكي والتسلطي للشعارات العلمانية لفرتة زمنية طويلة يف تركيا هو الذي أوجد 

لفئات االجتماعية، خصوصا الطبقات حالة من االغرتاب الثقايف وخلق أزمة هوية شعرت هبا خمتلف ا
الوسطى والكادحة، وهو عامل ساعد على توليد آليات ضغط شعيب للمطالبة بتوسيع نطاق احلرايت 
الدينية والسماح هلا مبمارسة الشعائر اإلسالمية، وال جدال يف أن وجود هذه احلال اجملتمعية الرافضة 

والدينية مهد يف ما بعد القيام أحزاب سياسية ذات مرجعية  لالغرتاب والراغبة يف استعادة هويتها الثقافية
، حني قام )جنم الدين أربكان( 1970إسالمية، على رغم من أن هذه األحزاب مل تبدأ ابلظهور إال عام 

ا بتأسيس "حزب النظام الوطين"، ومعىن ذلك أن تيار اإلسالم السياسي يف تركيا يعد يف الواقع تيار 
قورن ابلدول العربية واإلسالمية األخرى، وهو ما من شأنه طرح تساؤالت عديدة  حديث النشأة إذا ما

 1حول أسباب النجاح املذهل الذي حققه يف تلك الفرتة الوجيزة نسبية واليت ال تزيد عن ثلث قرن.
 مركزية الدولة الرتكية -2

التنمية أن يدرك بشكل التحول النوعي يف السياسة اخلارجية الرتكية، يكمن يف استطاعة حزب العدالة و 
متميز اهلوية الوطنية لرتكيا، من حيث هي أوروبية وشرق أوسطية أيضا، وأن يبلور األسس اجلديدة 
للسياسة اخلارجية الرتكية، اليت تستند على الركائز املعروفة يف العلوم السياسية مثل: التحالفات الدولية 

ة، فضال عن الروابط التارخيية لرتكيا يف حميطها اإلقليمي واملوقع اجلغرايف واإلمكاانت البشرية واالقتصادي
 والدويل، ودورها الكبري يف رسم السياسة اإلقليمية لرتكيا .
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ويرجع )أوغلو( کون تركيا "دولة مركزية" إىل موقعها اجلغرايف الفريد عندما يقول:)) جغرافيا تركيا تعطيها 
ة األخرى، فعلى سبيل املثال تعترب أملانيا دولة مركزية يف حال دولة مركزية فريدة ختتلف عن الدول املركزي

أورواب ولكنها بعيدة جغرافية عن إفريقيا وآسيا، وروسيا أيضا دولة مركزية يف أورواب ولكنها بعيدة جغرافيا 
يا عن إفريقيا، وإيران دولة مركزية يف آسيا لكنها بعيدة جغرافيا عن أورواب وإفريقيا، وبنظرة أوسع، فإن ترك

حتتفظ ابملوقع األفضل فيما يتعلق بكوهنا دولة أوروبية وآسيوية يف الوقت عينه، كما أهنا قريبة من أفريقيا 
دولة مرکزية حتتفظ مبوقع متميز هكذا ال ميكن هلا أن تعرف  اأيضا عرب شرق البحر املتوسط، ومن مث فإهن

قطتني فحسب، وال دولة طرفية، أو  نفسها من خالل سلوك، وال جيب النظر إليها كدولة ممر تربط ن
. وفقا هلذا املنظور، بلور حزب العدالة والتنمية 1کدولة عادية تقع على ختوم العامل اإلسالمي أو الغرب((

األسس اجلديدة للسياسة اخلارجية الرتكية املوجهة لكل منطقة مع التكامل بني أبعادها، وتقوم هذه 
اخلارجية الرتكية مبا يتفق وطبيعة تركيا كدولة ذات )عمق األسس على ضرورة تعدد أبعاد السياسة 

 2اسرتاتيجي( مستمد من وقوعها يف قلب العامل .

من هنا، شكلت املقاربة اجلديدة للسياسة اخلارجية الرتكية خروج عن اإلطار القدمي املألوف زمن احلرب 
األوىل من خالل بسيكولوجيا وفهم سياسة خارجية منغلقة، فرتكيا تتصرف للمرة  هالباردة، الذي تسود في

وثقة تعكس حقائق مرحلة ما بعد احلرب الباردة، وإذا كانت هناك شعوب وبلدان ال تزال تعيش يف عامل 
الديناميات والتوازانت اليت كانت سائدة يف مرحلة احلرب الباردة، فإن تركيا تنطلق بسرعة كبرية جدا يف 

على تنويع سياستها اخلارجية املتحركة يف اجتاهات متعددة  القرن احلادي والعشرين، جلهة اعتمادها
تركيا تسعى  حبسب ما متليه عليها جغرافيتها واترخيها، واملنطلقة أيضا من خدمة مصاحلها الوطنية.

اىل انه مل يتحقق هلا هدا اهلدف نظرا للظروف جاهدة اىل تطبيق هدفها صفر مشاكل مع دول املنطقة 
 ر لرتكيا وبتحديد إسرائيل .اإلقليمية لدول اجلوا
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 25ص  حتليل السياسة اخلارجية الرتكية وفق منظور املدرسة العثمانية اجلديدة سابق ،مرجع   2
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 املبحث الثاين: عملية صنع القرار يف السياسة اخلارجية الرتكية
املطلب األول : دور العوامل الشخصية يف عملية صنع القرار يف السياسة اخلارجية 

 الرتكية
ل أوضاع أييت يف مقدمة الفاعلني األساسيني يف عملية صنع القرار يف تركيا رئيس الدولة، وخاصة يف ظ

معينة تبيح له ممارسة دور أوسع من نطاق اختصاصاته الدستورية، وقد هتيأت مثل هذه األوضاع بدرجة  
كبرية للرئيس األسبق )توركوت اوزال(، وخلفه )سليمان دمرييل، بينما كان احلال خمتلفة مع الرئيس 

األساس على عدة اعتبارات  )کنعان افرين(، ويعتمد دور القيادة يف النظام السياسي الرتكي ابلدرجة
واقعية، وال يتوقف دور رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء على ما تقره النصوص الدستورية من صالحيات 

 1وسلطات فقط، ومن بني هذه االعتبارات : 
العامل السمات  الشخصية القيادية )الكاريزما( لرئيس الدولة، أو رئيس احلكومة، ويشمل هذا .1

ودوره السياسي واألسلوب  والسلوكية، واالنتماء االجتماعي واملهين للقائد،الشخصية والنفسية 
ان شخصية القيادة سواء كان املقصود هبا رئيس الدولة او رئيس الذي يتبعه يف القيادة. 

أعلي يكون من سلطته اختاذ القرار ، ويشمل هذا العامل السمات الشخصية  داحلكومة كقائ
، ومدى تعبريه عن سلوكه ودوره السياسي عن منط معني للقيادة،  والنفسية والسلوكية للقائد

 2فضال عن األصول واالنتماءات االجتماعية واملهنية للقائد.
تكوين حزب  . اخلربة السياسية والتدرج يف تويل املناصب القيادية، واملكتسبة من دور القائد يف .2

محافظة على متاسکه ووحدته، وتويل سياسي، والسيطرة على الصراعات الداخلية فيه بفاعلية لل
 الدولة.  هذا القائد زعامة احلزب ورائسة احلكومة ومنصب رائسة

أهداف تتعلق  متتع القائد بدعم ومساندة قوى ومجاعات مؤثرة، وطموحه الشخصي لتحقيق  .3
 كثرية على ذلك.  ابملصاحل القومية الرتكية، ولعل احلياة السياسية الرتكية شهدت أمثلة

 
 يف عملية صنع السياسة اخلارجية الرتكية.واألحزاب املؤسسات الرمسية  ب الثاين : دوراملطل

 : ألحزاب السياسيةدور  .1
األحزاب دور يف احلياة السياسية ال تقل أمهية عن أدوار املؤسسات السياسية األخرى يف الدولة سواء  

رايت العامة، خاصة حرية الرأي كانت رمسية أم غري رمسية، والرتباط النشاط السياسي لألحزاب ابحل
أسلوب ممارسة  والتعبري وحرية االعتقاد السياسي، ازداد دورها وأتثريها يف توجيه الرأي العام، ويف

                                                 
 64مرجع سابق ، حتليل السياسة اخلارجية الرتكية وفق منظور املدرسة العثمانية اجلديدة ص  1
  23لوحدة العربية ، ص الرتكية ، د. جالل عبد هللا مموض ، مركز دراسات ا –صناعة القرار يف تركيا والعالقات العربية  2
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السلطات العامة يف الدولة، فهي قوة سياسية متتلك القدرة على منع احلكومة من إساءة استخدام 
السياسي من جمتمع آلخر، ألنه يعكس واقع  السلطة يف الدول الدميقراطية، وخيتلف مفهوم احلزب

اجتماعية معينة، فهو يضم أفراد جتمعهم وحدة فكر وهدف يسعون لتحقيقه، واحلزب منظمة غايتها 
الوصول إىل السلطة، عرب املشاركة يف احلمالت االنتخابية إليصال مرشحيها إىل مواقع وظيفية تفضي إىل 

بعد حصوهلم على أتييد ومساندة الناخبني الذين يصوتون  1.سيطرهتا على املؤسسة السياسية الرمسية
 2لصاحل مرشحي احلزب .

ولطبيعة وشكل النظام السياسي اثر يف عملية صنع القرار يف السياسة اخلارجية والنظام الربملاين )كما هو 
الواحد، إذ  احلال يف تركيا( يعين املشاركة الواسعة، على عكس النظام السياسي الذي يعتمد نظام احلزب

 يكون للحزب احلاكم الدور األساس يف صنع القرارات، ولألحزاب وظائف تؤثر على صياغة السياسة 
 3:اخلارجية، وميكن إمجال هذه الوظائف ابآليت 

 حکومي وظيفة ذات طبيعة إعالمية، فهي تؤثر على الرأي العام، وتدفع املواطنني لتأييد قرار     −
وسيلة االتصال  كان ال يتوافق مع مصاحلهم، ألهنا تكون مبثابةمعني، أو الوقوف ضده إذا  

 بني احلكام واحملكومني. 

أعضاؤها  تقوم األحزاب بدور يف التكوين السياسي من خالل أيديولوجياهتا اليت يؤمن هبا −
ومؤيدوها، ويكون هلذه األيديولوجيات اثر على القرار السياسي اخلارجي عند وصول 

 النتخاابت.ا إىل السلطة ومراكز القرار بعد فوزهم يفمرشحي هذه األحزاب 

 .السياسية املعارضة بدور تقوم عندما للحكومة السياسي السلوك مراقبة −
 وتقوم بني احلزب احلاكم، أو االئتالف السياسي احلاكم )يف حالة تشكيل احلكومات االئتالفية(،    
باين وجهات نظر هذه األحزاب فيما يتعلق أحزاب املعارضة عالقات متبادلة، رغم اختالف وت وبني

 4:القرارات يف السياسة اخلارجية، وتشمل هذه العالقات اآليت  بصنع
 

ابملصاحل  وحدة موقف األحزاب السياسية إزاء موضوعات السياسة اخلارجية يف حالة تعلقها .1
 املواقف. القومية، وتؤدي هذه احلالة إىل وحدة الداخل، خاصة عند االتفاق على

                                                 
 3، ص  1999اوسن رين ، سياسة احلكم ترمجة علي حسون الذنون ، بغداد املكتبة االهلية ،   1
 65حتليل السياسة اخلارجية الرتكية وفق منظور املدرسة العثمانية اجلديدة، مرجع سابق ، ص  2
 377-376 ، ص 2001، جامعة بغداد  السياسة اخلارجيةأمحد نوري النعيمي ،   3
 .66، مرجع سابق ، ص حتليل السياسة اخلارجية الرتكية  4
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 األعضاء توظف األحزاب السياسية موضوعات السياسة اخلارجية بوصفها وسيلة لكسب .2
 األساسية يف الربامج السياسية واملؤيدين لتوسيع قاعدهتا اجلماهريية، فضال عن كوهنا من املسائل

 لألحزاب.
قف موا تيولتثب يوظف رؤساء األحزاب تصرحياهتم املتعلقة ابلسياسة اخلارجية ألغراض الدعاية، .3

 توصف أبهنا وطنية على صعيد السياسة اخلارجية.
ساد يف تركيا يف بداية قيام اجلمهورية رأي مفاده أن تعدد األحزاب يؤدي إىل االنقسام والتفكك  لقد    

وإضعاف الدولة، مث احنسرت هذه النظرة بعد إقرار التعددية احلزبية، وحلت حملها نظرة اجيابية ترى يف 
وأصبح لألحزاب  الربملاين،ة لتنظيم احلياة السياسية على وفق النظام الدميقراطي وجود األحزاب ضرور 

الرتكية دورا حموراي يف العملية السياسية، وان كانت هناك قيود على سلوكها وتوجهاهتا بفعل الضغوط اليت 
نشاط األحزاب  تفرض عليها التقييد مببادئ الكمالية اليت تعتمدها الدولة عقيدة سياسية هلا، ومل يتعرض

، وقد عاودت األحزاب عملها 1980إال بعد انقالب  مهوريةالسياسية للتوقف يف تركيا منذ قيام اجل
، ومنعت النقاابت 1983جديدة يف أاير  بعد السماح بتأسيس أحزاب أبمساء جديدة، وحتت زعامات

جل إعادة احلياة احلزبية ، وأل1982والتنظيمات املهنية من مزاولة أي نشاط سياسي مبوجب دستور عام 
وت اوزال( بتشكيل أربعة أحزاب جديدة هي:"احلزب الشعيب كتور ) إىل حالتها الطبيعية، مسح

الدميقراطي" و"حزب الطريق الصحيح" و"حزب اليسار الدميقراطي" و"حزب الرفاه"، إلضفاء شرعية 
س الوطين الرتكي الكبري، مث اکرب على احلكومة وإظهارها مبظهر دميقراطي من خالل تعزيز دور اجملل

أعقب ذلك قرار احلكومة الرتكية برفع احلظر عن األحزاب السياسية اليت منعت من مزاولة النشاط 
، وبلغ عدد األحزاب السياسية الرتكية العاملة بشكل 1991السياسي، وقد صدر ذلك القرار يف نيسان 

 23ي الذي قررت احملكمة الدستورية غلقه يف حزاب، عدا احلزب الشيوعي الرتك21رمسي بعد هذا القرار 
، إذ عدته حزاب غري شرعي لتعارض مبادئه مع مبادئ الدستور الرتكي على وفق ما جاء 1991متوز 

 . ويتوقف دور وأتثري األحزاب السياسية يف تركيا على عوامل عدة هي:1بقرار احملكمة الدستورية

 وجود األحزاب يف احلكومة أو يف املعارضة.  .1
 مدى توافق توجهات األحزاب أو تعارضها مع رؤية املؤسسة العسكرية الرتكية. .2

اکرب يف رسم السياسة العامة للدولة يف حال توافقه مع املؤسسة العسكرية، ويضعف  اويكون للحزب دور 
الدليل  1995كانون األول   24هذا الدور إذا ما اختلف مع هذه املؤسسة وقدمت نتائج انتخاابت 

حني فاز" حزب الرفاه" أبغلبية مقاعد اجمللس الوطين الرتكي الكبري، ومت تشكيل حكومة  على ذلك،
ائتالفية من "حزب الرفاه" و"حزب الطريق الصحيح"، وكان واضحا منذ البداية عدم قدرة )جنم الدين 
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ة، بسبب جوهرية يف مالمح السياسة اخلارجية الرتكي اربکان( رئيس احلكومة األسبق على إجراء تغيريات
القيود اليت وضعت على ذلك االئتالف، وبعد أقل من سنة من البقاء يف السلطة أجربت املؤسسة 
العسكرية )اربکان( على االستقالة، ومل تكن استقالته انمجة عن ضغوط هذه املؤسسة واألحزاب 

إسقاط احلكومة العلمانية فقط رغم دورمها األساس، إذ كان للرئيس األسبق )سليمان دميرييل( دور يف 
االئتالفية، إذ كلف زعيم املعارضة )مسعود يلماز( بتشكيل حكومة جديدة، واستبعد السيدة )اتنسو 
شيلر( شريكة )اربکان( يف االئتالف، رغم عدم متتع )مسعود يلماز( يوم تكليفه بتشكيل احلكومة 

دستورية اليت متنحه ذلك احلق، وكان أبغلبية برملانية، وكانت احلجة اليت تذرع هبا )دميرييل( الصالحيات ال
دافعه احلقيقي الختاذ ذلك القرار إرضاء املؤسسة العسكرية اليت كانت مستاءة من طريف االئتالف )جنم 
الدين اربکان والسيدة اتنسو شيلر(. ومن املالحظ على األحزاب السياسية الرتكية اتفاقها على موقف 

ينبع هذا املوقف من اتفاقها على حتقيق املصاحل القومية الرتكية، موحد فيما يتعلق ابلسياسة اخلارجية، و 
وتعد هذه األحزاب القرارات املتعلقة ابلسياسة اخلارجية مبثابة قرارات قومية، وترى أن االختالف وعدم 
االتفاق حول هذه القرارات يلحق الضرر ابملصاحل الرتكية، وقد تعرض هذا املوقف لبعض التغيري بعد 

 1964.1، وبعد تصاعد األزمة القربصية عام 1960أاير  27انقالب 

إن مدى أتثري األحزاب السياسية يف عملية صنع القرار السياسي اخلارجي يتضح من خالل دورها يف 
اختيار صانعي القرارات، وإيصاهلم إىل مناصبهم عن طريق الرتشيح واالنتخاب، لذلك يتأثر صناع القرار 

ب الذي رشحهم، وألحزاب املعارضة أتثري على السياسة اخلارجية من خالل ابلربانمج السياسي للحز 
توظفه كمنرب لعرض أفكارها وبراجمها السياسية،  النقد الذي متارسه يف اجمللس الوطين الرتكي الكبري الذي

 ومن بينها ما يتعلق ابلسياسة اخلارجية وتستثمر األحزاب هذه العملية التعبئة الرأي العام لصاحلها
استعدادا خلوض االنتخاابت الالحقة، كما تقوم أحزاب املعارضة بدور يف احملافظة على دميومة النظام 
السياسي واستمراره، وتساهم يف حتقيق االستقرار السياسي واالجتماعي، فعندما يدافع حزب ذو توجه 

ن وجهة نظر هذا إسالمي على سبيل املثال، عن مطالب التيار اإلسالمي، فهو يؤدي دور املدافع ع
التيار ومطالبه أمام احلكومة، وحتقق هذه العملية دمج التيار اإلسالمي مع النظام السياسي، وحتول بينه 
وبني سلوك سبل العنف، وهبذه الوسيلة حتفظ أحزاب املعارضة النظام السياسي وتندمج معه بوصفه 

ومي على ضرورة حتقيق أهداف الدولة جزءا مكمال للحياة السياسية وليس جزءا رافضا ، واإلمجاع الق
ومصاحلها يف تركيا يدفع احلزب احلاكم، أو األحزاب املؤتلفة يف احلكم وأحزاب املعارضة لالتفاق على  
كيفية صنع السياسة اخلارجية وتنفيذها، ويتيح هذا االتفاق لألحزاب السياسية بشكل عام ممارسة قدر 
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نا فإن األحزاب السياسية ترتبط ابلسياسة اخلارجية سواء كانت من التأثري يف السياسة اخلارجية، ومن ه
 . يف السلطة أو يف املعارضة

 

 :دور املؤسسات الرمسية  .2

يتطلب إدراك وتفهم عملية صنع السياسة اخلارجية الرتكية البحث يف بنية نظامها السياسي، واألطر     
وغري الرمسية اليت تساهم يف هذه العملية بشكل القانونية والدستورية اليت حتكم أداء املؤسسات الرمسية 

مباشر أو غري مباشر، لتأثري هذه املؤسسات على رؤية صانعي القرارات لكيفية حتقيق تركيا ملصاحلها، و 
إدارهتا لعالقاهتا السياسية على الصعيدين اإلقليمي والدويل، وتتغري هذه الرؤية طبقا للتغريات احلاصلة 

حلكومة، أو رئيس الدولة، أو نتيجة لوقوع أحداث کربی مثل حرب اخلليج الثانية داخل ترکيا، کتغري ا
، ويضاف إىل ذلك مواقف أطراف دولية  2003، وتعرض العراق لالحتالل يف عام 1991عام 

 1كالوالايت املتحدة األمريكية، ودول االحتاد األورويب إزاء مطالب معينة لرتكيا.
حدودها السياسية بغية حتقيق هدف، أو أهداف سياسية خارجية، إن حركة أي دولة وسلوكها خارج 

يعکسها أو يعرب عنها سلوك أشخاص تناط هبم دستورية وظيفة متثيل هذه الدولة والتصرف أبمسها من 
خالل املؤسسات السياسية الرمسية اليت يكلفون إبدارهتا، وهكذا يرتبط سلوك الدولة بسلوك صانعي 

ملام ابخللفية االجتماعية واملهنية، واخلربة السياسية واخلصائص النفسية والسلوكية قراراهتا، مما يتطلب اإل
لصانعي القرارات، مع معرفة طبيعة النخبة السياسية، واملؤسسات الرمسية املعنية بصنع القرار يف تركيا هي 

را مهما يف هذه السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فضال عن املؤسسة العسكرية اليت تلعب دو 
 العملية 
I- )السلطة التشريعية )اجمللس الوطين الرتكي الكبري 

تتألف السلطة التشريعية من جملس واحد هو اجمللس الوطين الرتكي الكبري، وتشمل اختصاصاته مبوجب 
 2األيت : 1982دستور 
 سن القوانني وتعديلها وإلغائها.  .1
 طين الرتكي الكبري.تعديل الدستور مبوافقة ثلثي أعضاء اجمللس الو  .2
إذ  2007 انتخاب رئيس اجلمهورية. مت تعديل هذه املادة مبوجب التعديل الدستوري يف عام .3

بطريقة االنتخاب  أصبحت عملية انتخاب رئيس اجلمهورية تتم من قبل الشعب مباشرة أي
 املباشر(.

 1:اإلشراف على جملس الوزراء، وتتم عملية اإلشراف من خالل الوسائل التالية  .4
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 االستفسار، ويتم عن طريق توجيه طلب للمعلومات للحصول على إجابة −
 شفهية أو مكتوبة من قبل رئيس الوزراء.  −
 التحقيق الربملاين، والغاية منه احلصول على معلومات تتعلق مبوضوعات حمددة.  −
 املناقشات العامة، وهتدف إىل النظر يف قضااي معينة تتعلق بنشاطات احلكومة. −
 والتحري... الرقابة املالية. االستجواب −
املسائل يف حاالت  ختويل جملس الوزراء سلطة إصدار قرارات حكومية هلا قوة القانون يف بعض .5

 الطوارئ، أو أثناء فرتة سراين القوانني العرفية.
 مناقشة وإقرار امليزانية العامة للدولة. .6

املتعلقة بصك  واختاذ القراراتالتصديق على االتفاقيات واملعاهدات الدولية، وإعالن احلرب،  .7
العملة، وإقرار إرسال القوات املسلحة الرتكية إىل بلدان أجنبية، والسماح بتواجد اجليوش 
األجنبية على األراضي الرتكية، وقد وضعت هذه الفقرة موضع التنفيذ أابن حرب اخلليج الثانية 

كت يف احلرب على العراق يف ، إذ مسح بتواجد القوات املسلحة األجنبية اليت شار 1991عام 
قواعد: "اجنرليك"، و"ابطمان" و"سلويب"، وكان جتديد فرتة بقاء هذه القوات يتم كل ستة 

 2.الوطين الرتكي الكبري أشهر بقرار من اجمللس

 التصديق على أحكام اإلعدام الصادرة من احملاكم. .8
انئبا مبوجب التعديل  450عدد إىل انئب، مث زيد ال400كان اجمللس الوطين الرتكي الكبري يتألف من 

الربملانية، ومدة العضوية  1995انئب اثر انتخاابت 550، وأصبح عدد النواب 1987الدستوري لعام 
يف اجمللس مخس سنوات، وينعقد اجمللس حبضور ماال يقل عن ثلث عدد األعضاء، وتتخذ قراراته 

إمجايل األعضاء مضافا إليه صوت واحد،  ابألغلبية املطلقة للحاضرين، على أن ال تقل عن ربع عدد
ومناقشات اجمللس علنية، وتنشر يف اجلريدة الرمسية، وتبدأ الدورة األوىل للفصل التشريعي للمجلس كل 

عام يف األول من شهر أيلول، وال تتجاوز إجازته التشريعية ثالثة أشهر يف السنة، وجيوز دعوته لالنعقاد 
رئيس اجلمهورية مبفرده، أو جملس الوزراء، أو رئيس اجمللس مبفرده، أو  خالل تلك الفرتة بناء على طلب

طلب مکتوب من قبل مخس عدد األعضاء، وتتكون رائسة اجمللس الوطين الرتكي الكبري من رئيسه 
ووكالئه وأعضاء أمانة اجمللس، واألعضاء اإلداريني املنتخبني من بني أعضائه، وتعكس هذه التشكيلة 

 . لألحزاب السياسية املمثلة يف اجمللسالتمثيل النسيب
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II- السلطة التنفيذية 

 مؤسسة الرائسة )رئيس اجلمهورية( -1
يعد رئيس اجلمهورية ممثال للدولة ووحدة األمة والضامن لتنفيذ الدستور وانتظام العمل يف أجهزة الدولة، 

رائسيتني مدة الواحدة مخس ويتم انتخابه من قبل اجمللس الوطين الرتكي الكبري من بني أعضائه لفرتتني 
، على أن ال يقل عمره عن أربعني سنة، وان يكون قد 2007سنوات مبوجب التعديل الدستوري لعام 

أهنى تعليمه العايل، وقد ينتخب من بني املواطنني ممن يتوفر فيهم هذان الشرطان، وهلم أهلية الرتشيح 
يقل عن مخس عدد أعضاء اجمللس ترشيحه لعضوية اجمللس، مع شرط إضايف يتمثل يف اقرتاح ما ال 

ملنصب رائسة الدولة، ويتوجب على الرئيس املنتخب االستقالة من حزبه أن كان عضوا يف حزب 
 1سياسي. وتشمل مهام وصالحيات رئيس اجلمهورية مبوجب الدستور ما يلي :

 2: الفقرات املتعلقة ابلتشريع وتتضمن .أ
 نعقاد، وعند الضرورة. دعوة اجمللس الوطين الرتكي الكبري لال −
 إلقاء خطاب افتتاح اجمللس الوطين يف بداية الدورة التشريعية.  −

حق مطالبة اجمللس الوطين إبعادة النظر يف القوانني، واملطالبة إبجراء استفتاء عام بشأن  −
 قوانني تعديل الدستور.

القانون على  ا قوةدعوة احملكمة الدستورية إللغاء القوانني، أو القرارات احلكومية اليت هل −
( هذه الصالحية نيأساس عدم دستوريتها، وقد استخدم الرئيس األسبق )کنعان افر 

عندما اعرتض على قانون أصدره اجمللس الوطين الرتكي الكبري مسح فيه ابرتداء 
احلجاب يف اجلامعات من قبل الطالبات، على أساس تعارض ذلك مع الدستور 

 آذار يف الدستورية إلغاء هذا القانون احملكمةوقررت ومبادئ الكمالية والعلمانية، 
1989.3 

 :الفقرات املتعلقة ابلوظائف التنفيذية وتشمل .ب
 تعيني رئيس الوزراء، وقبول استقالته، وتعيني الوزراء وإقالتهم بناء على اقرتاح −

 الوزراء. ب. دعوة جملس الوزراء لالنعقاد برائسته عند الضرورة. رئيس −

 الدول عيني ممثلي تركيا لدى الدول األخرى، وقبول أوراق اعتماد ممثلياملوافقة على ت  −
 لدى تركيا.  األخرى
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 التصديق على االتفاقيات الدولية. −

 تويل منصب القائد العام للقوات املسلحة الرتكية نيابة عن اجمللس الوطين الرتكي −
  .العامة  رئيس األركانواختاذ القرارات املتعلقة ابستخدام القوات املسلحة، وتعيني الكبري،

 دعوة جملس األمن القومي لالنعقاد برائسته.  −

 إعالن األحكام العرفية، وحالة الطوارئ، وإصدار قرارات هلا قوة القانون، مبا يتفق -
 جملس الوزراء املنعقد برآسته، والتوقيع على القرارات.  وقرارات

 ة واملرض والعجز الدائم.ختفيف، أو إلغاء العقوابت اجلنائية يف حاالت الشيخوخ  −

العايل،  تعيني رئيس اجمللس االستشاري للدولة، وتعيني أعضاء اجمللس األعلى للتعليم −
 ورؤساء اجلامعات.

 :الفقرات املتعلقة ابلسلطة القضائية وتشمل .ج

العام وانئبه  االدعاءورئيس % من أعضاء جملس الدولة، 25تعيني أعضاء احملكمة الدستورية، و
الستئناف العليا، وأعضاء حمكمة االستئناف العسكرية العليا، وأعضاء احملكمة يف حمكمة ا

 1العامني.  واملدعني اإلدارية العسكرية العليا، وأعضاء اجمللس األعلى للقضاء

 : من صالحيات رئيس اجلمهورية .د

يف االنتخاابت الربملانية بتشكيل  ابألغلبية تكليف شخص آخر غري رئيس احلزب الفائز
 :الفقرات املتعلقة ابلوظائف التنفيذية وتشملومة، وهذا ما قام به الرئيس احلك

الربملانية عندما حتالفت  1995كانون األول   24األسبق )سليمان دمرييل( يف أعقاب انتخاابت 
أحزاب اليمني واليسار العلمانية ملنع"حزب الرفاه" من الوصول إىل السلطة، ويقضي الدستور الرتكي 

لة إخفاق قادة األحزاب السياسية بتشكيل حكومة خالل مخسة وأربعني يوما، فأن رئيس أبنه يف حا
الدولة خيتار أحد األشخاص لتشكيل حكومة ال يتم االقرتاع عليها ابلثقة يف اجمللس الوطين الرتكي 

 د، وحد2الكبري، الن هدفها حمدد وهو إعداد البالد النتخاابت برملانية جديدة خالل ثالثة أشهر
أسلوب ضمان التوازن بني رئيس اجلمهورية، وجملس الوزراء، واجمللس الوطين الرتكي  1982دستور 

الكبري، إذ يتمتع األخري حبق إسقاط احلكومة عن طريق سحب الثقة هبا يف حال نشوب خالف 
الرتكي  ينطبينه وبني جملس الوزراء حول القائمة اليت تتضمن أمساء الوزراء، واليت تقدم إىل اجمللس الو 

الكبري، ولرئيس اجلمهورية احلق يف ظل ظروف معينة الدعوة إىل إجراء انتخاابت عامة جديدة، 
حق النقض على التغيريات املقرتحة على الدستور،  ( صالحيةنيومنح الرئيس األسبق )کنعان آفر 
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لس الوطين وهي صالحية مؤقتة مل متنح ملن أتى بعده إىل السلطة، وميكن ألغلبية من أعضاء اجمل
 سي( مل يعد رئني( جتاوز حق النقض هذا، وبعد انتهاء فرتة رائسة )كنعان افر 75%الرتكي الكبري )

إجراء  إىل الدولة ميتلك حق ممارسة النقض على التعديالت الدستورية، ولكن له احلق يف الدعوة
 .استفتاء عام حول التعديالت 

 ويعني يرتأسه، الذي الوزراء جملس قرارات مع يتماشى امب القانون قوة هلا قرارات يصدر الرئيس كما
 والتحقيقات االستطالعات إبجراء نفسه اجمللس ويبلغ ورئيسه للدولة االستشاري اجمللس أعضاء

 اجلمهورية رئيس يصدر اجلامعات ورؤساء العايل التعليم جملس أعضاء تعيني عن فضا  . والتفتيش
 من%  25 و الدستورية احملكمة أعضاء تعيني رارق 1982 دستور من  104  املادة مبوجب
 حمكمة أعضاء وكذلك العليا االستئناف حمكمة يف وانئبه العام االدعاء ورئيس الدولة، جملس أعضاء

 األعلى اجمللس أعضاء عن فضا العليا العسكرية اإلدارية احملكمة وأعضاء العليا العسكرية االستئناف
 1.النيابة ووكالء للقضاء

 الوزراء:جملس  .1
جملس الوزراء من رئيس الوزراء والوزراء، ويقوم رئيس اجلمهورية بتعيني رئيس الوزراء، ويكون  يتكون

على األغلب رئيس احلزب احلائز على أغلبية مقاعد اجمللس الوطين الرتكي الكبري، ويقوم رئيس 
عليها،  الغالبيوافق يف الوزراء ابختيار الوزراء وعرض قائمة أبمسائهم على رئيس اجلمهورية الذي 

وقد ال يكون هؤالء أعضاء يف اجمللس الوطين الرتكي الكبري، وقد يطلب رئيس اجلمهورية يف بعض 
األحيان إدخال بعض التغيريات على القائمة، وطبقا للدستور ينبغي أن يقوم رئيس الوزراء املكلف 

الدستور لرئيس  أجازد بدقة، و بتشكيل احلكومة بتقدمي هذه القائمة خالل فرتة معقولة مل حتد
اجلمهورية الدعوة إىل إجراء انتخاابت جديدة يف حال عدم تشكيل حكومة خالل مخسة وأربعني 
يوما كما أسلفنا، وبعد موافقة رئيس اجلمهورية على القائمة تقدم إىل اجمللس الوطين الرتكي الكبري، 

ثقة اجمللس الوطين الرتكي  لىالتصويت عليبدأ جملس الوزراء مبمارسة وظائفه دون انتظار نتيجة 
 2.الكبري به 

الوظيفة األساسية جمللس الوزراء يف صنع السياستني الداخلية واخلارجية وضمان تنفيذها،  وتتمثل
 3.وتطبيق القوانني، واقرتاح مشروعات القوانني 
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 السلطة القضائية 

ور الرتکی. وإضافة إىل الوظائف يعد استقالل السلطة القضائية من املبادىء األساسية للدست
القضائية املألوفة : أي تسوية املنازعات، تتوىل هذه السلطة إدارة االنتخاابت واإلشراف عليها 

ومن املعلوم أن اجلمهورية الرتكية استمدت قوانينها اجلديدة من القانون املدين  1لضمان نزاهتها.
 جاري األملاين.السويسري وقانون العقوابت اإليطايل والقانون الت

ومتارس هذه السلطة وظائفها عن طريق عدة حماكم مدنية وإدارية وعسكرية، ومن أهم احملاكم العليا: 
احملكمة الدستورية، وحمكمة االستئناف وجملس الدولة، واحملكمة العسكرية لالستئناف، واحملكمة 

كمة احملاسبات. وابالقتصار يف العسكرية اإلدارية العليا، وحمكمة تنازع االختصاصات القضائية وحم
 2:هذا الصدد على األوىل منها )احملكمة الدستورية(، يالحظ أهنا ختتص مبا يلي 

الفصل يف دستورية القوانني والقرارات اليت هلا قوة القانون من حيث الشكل واملضمون،  .1
 بينما تبت احملكمة يف دستورية التعديالت الدستورية من حيث الشكل فقط.

ف والرقابة املالية على األحزاب السياسية، وتقرير حلها بناء على دعوی مکتب اإلشرا .2
 املدعي العام.

النظر يف التماس أي انئب ابلربملان إبلغاء قرار حصانته الربملانية، وقد تقرر احملكمة إلغاء  .3
 هذا القرار يف حالة تعارض مع الدستور أو القواعد اإلجرائية للربملان .

اي املرتبطة بوظائف رئيس اجلمهورية وأعضاء جملس الوزراء وأعضاء اهليئات النظر يف القضا .4
 القضائية العليا.

وأحكام هذه احملكمة هنائية، وال ميكن نشر قراراهتا إبلغاء قوانني معينة يف اجلريدة الرمسية، دون إيراد 
 3تقرير مکتوب أبسباب اإللغاء.
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 جية الرتكيةالسياسة اخلار  وأدوات : أهدافاملبحث الثالث
 املطلب األول : اهداف السياسة اخلارجية الرتكية

لقد انتهجت تركيا بعد وصول حزب العدالة والتنمية إىل السلطة سياسة خارجية سلمية واقعية 
متجانسة تتماشى مع مبدأ السالم يف الوطن والسالم يف العامل، وهتدف تركيا إىل إقامة عالقات ودية 

لعامل ويف مقدمتها جاراهتا، والتعاون الدويل، وحل اخلالفات ابلطرق ومتالئمة مع كافة دول ا
السلمية، واإلسهام يف السالم واالستقرار على املستوى اإلقليمي والدويل، وتعمل تركيا من خالل 

 سياستها اخلارجية على حتقيق جمموعة مرتابطة من األهداف وكما يلي:

 احلفاظ على األمن القومي: .1
ن القومي بشكل عام إىل اهتمام الدولة ابلقضااي األمنية والعسكرية ومحاية الدولة يشري مفهوم األم

من أي اعتداء داخلي أو خارجي، وتوفري مجيع املستلزمات اخلاصة بذلك ومنها القوة العسكرية 
القادرة على مواجهة التحدايت ومصادر التهديد احملتملة سواء كانت مصادر هتديد داخلية أو 

 .كن لدى القيادة الرتكية مفهومة آخر لألمن القومي متعدد املعاينخارجية، ول
واالمن القومي عبارة عن جمموعة اإلجراءات اليت تتخذها الدولة لتحقيق مصاحلها الداخلية  

واخلارجية مبا حيقق أهدافها وغاايهتا القومية ، وهو يف جوهره مفهوم عسكري ينبع من خصائص 
القومي ، يتحول لصياغة تنظريية حبيث يصري قواعد للسلوك اجلماعي األوضاع الدفاعية لإلقليم 

 1والقيادي ، بداللة سياسية وجبزاء ال يقتصر علي التعامل الداخلي
ال يقتصر على األمن فقط بل يتعداه ليشمل قضااي اجتماعية واقتصادية ويصل إىل قضااي سلوكية  

غطاء الرأس واحلجاب فضال عن مسائل أخرى وثقافية ومنها مسائل مثل اللغة الكردية وارتداء 
ختتص مطالب لبعض شرائح اجملتمع ومنها االعرتاض على حماولة اللحاق بركب االحتاد األوريب، هذه 
القضااي تثري مشاكل من وجهة نظر القيادة الرتكية تدخل يف صلب األمن القومي للبالد، وقد 

تعرب عن قضااي األمن القومي وأن مفهومها لألمن  اعتربت املؤسسة العسكرية هي اجلهة الوحيدة اليت
 2يشمل بصورة خاصة وحدة الوطن وسالمة أراضية والدفاع عن مبادئ أاتتورك العلمانية".

وطبقا ملصلحة األمن القومي الرتكي فقد اختذت الدولة الرتكية مسار بناء حتالفات عسكرية ابتداء 
مع اجلار اإلقليمي إسرائيل، وكانت الغاية من وراء ذلك مع الوالايت املتحدة األمريكية والغرب، مث 

العمل على معاجلة املشاكل الداخلية املؤثرة على األمن القومي الرتكي، ومنها على سبيل املثال ما 
يتعلق ابملسألة الكردية واإلسالم السياسي، وهو ما جعل تركيا شبه معتادة على تدخل املؤسسة 
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ياسة وإدارة البالد، وقد جتلى ذلك بوضوح يف تدخل اجليش بتوجيه العسكرية بشكل مباشر يف الس
 إنذار وبشكل مباشر إىل حكومة العدالة والتنمية بصدد االنتخاابت الرائسية

 التكامل الداخلي : .2

يتعلق األمر بسياسات الداخل، والقدرة على مواجهة ما يفرتض أنه مصادر هتديد داخلية، سواء ما 
االجتماعي، أو التكوين الدويل، أو العالقة بني اجملتمع والدولة، أو سياسات ارتبط منها ابلتكوين 

اهلوية. وهذه مفردات تتطلب سياسات كربى"، وهو ما حيدث ابلنسبة إىل معظم الدول، اليت 
هدفا من أهداف  1 تتفاوت يف أدائها، ومن مث يف النتائج املتحصلة لديها كما يعد التكامل الداخلي

القومي، والسياسة اخلارجية تعزز ذلك من خالل زايدة تفاعالهتا اخلارجية هبدف سياسة األمن 
احلفاظ على وحدة تركيا من انحية جغرافية ومن انحية اجتماعية، فالتخوف من أي انقسامات يف 
التكوينات االجتماعية يشكل هاجسا لدى صانعي السياسة اخلارجية الرتكية، خاصة يف ظل وجود 

وميثل احلفاظ على التماسك االجتماعي، وحتقيق التكامل  2 ومطالبهم ابالنفصالمشكلة األكراد 
الداخلي بني القوى والتكوينات السياسية واالجتماعية هدفا رئيسا للسياسة العامة يف تركيا اليت 
استطاعت أن تواجه حتدايت البناء الداخلي والتكامل القومي من خالل فكرة الدولية"، وهي فكرة 

يف األيديولوجيا "األاتتوركية"، ومتضمنة يف الدستور، ومن مث فهي مقولة مؤسسة ذات طابع مركزية 
وجودي يف تركيا الراهنة، أي وجود الدولة اهلادفة هلندسة تكوين اجتماعي، أو جمتمع ابملعىن الدارج، 

السيادية"، ويتمحور هدف السياسة اخلارجية هنا حول "وحدة الدولة" جتاه النزاعات االنقسامية أو 
ورمبا السياسات اإلثنية لتكوينات أخرى تبدو أقل نشاطا، وهوية الدولة جتاه النزاعات العابرة هلا مثل 
"العثمنة" و "األسلمة" وكذلك "الطورانية" ... إخل. والواقع أن بني هذه وتلك احتماالت، ورمبا 

لي، وكثريا ما حيدث ذلك نزعات، جدية لالنقسام االجتماعي والسياسي، وأحياان العنف الداخ
 3مبواجهة الدولة، وأحياان حيدث حتت نظرها، ورمبا بتدبري منها 

 املكانة اإلقليمية الدولة النموذج": .3
املوقع اجلغرايف لرتكيا جعل أهم أهداف السياسة اخلارجية الرتكية من وجهة نظر مهندسي هذه 

 إقليمية ودولية مؤثرة. السياسة أن تصبح تركيا دولة منوذجة، وأن يصبح هلا مكانة
وقد ذكران سابقا وجهة نظر وزير اخلارجية الرتكية أمحد داود أوغلو حول مكانة تركيا خالل احلرب 
الباردة، حيث كانت تركيا دولة طرفية ضمن اإلطار اإلسرتاتيجي حللف مشايل األطلسي "الناتو"، 

سرتاتيجي للناتو تطور خالل فرتة ما تعتمد على احمليط اجلغرايف للتحالف الغريب. لكن املفهوم اإل
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بعد احلرب الباردة، وكذلك فعلت حساابت تركيا لبيئتها اإلسرتاتيجية. والوجود الرتكي يف أفغانستان 
والنموذج هنا هو نظام  1، إشارة واضحة على هذا التغيري، حيث مل تعد تركيا دولة طرفية بعد اآلن

اسة تركيا الراهنة لدى اآلخرين، وليس لدي أهلها، وإن  قيمي ومعياري ملا جيب أن تكونه صورة وسي
كان ذلك ضرورية أو واجبة بكيفية أو أبخرى. ويبدو أن النموذج" رسالة مزدوجة يف السياسة 

 2اخلارجية الرتكية موجهة إىل اجتاهني 
 : إىل املنطقة اإلسالمية يف الشرق األوسط وآسيا الوسطى وجنوب القوقاز والبلقان كبديلأوال

وتراه الدول  للنماذج السائدة لديها أو املقرتحة حملية كوهنا نظما متأخرة بشكل عام على ما تراه تركيا
املتقدمة، فتكون تركيا منوذجا هلم يف االجتاه حنو الغرب، ذلك أن الدول اليت جتد يف مسار التطور 

 ارهبا.على الطريقة الغربية، ترى يف تركيا حالة ميكن دراستها واإلفادة من جت

: رسالة حنو الغرب الذي يرى ضرورة للتغيري يف املنطقة اإلسالمية، ويتخوف من البدائل اثنية
الراديكالية اليت هتدده، أو تطرح حتدايت حمتملة ملصاحله اإلسرتاتيجية يف العامل اإلسالمي، فتكون 

لوحيدة اليت تشهد جتربة تركيا دولة منوذج للغرب جتاه الشرق، ذلك أن الغرب يعدها الدولة املسلمة ا
دميقراطية، وتداوة سلمية للسلطة، وانفتاحة ثقافية وتكنولوجية على الغرب، ولذلك يفرتض األتراك 
أن حيافظ الغرب على دعم التجربة الرتكية مقابل شرق أوسط وآسيا وسطی يعانيان االضطراب 

 .لعنفل السياسي واالجتماعي، واالنغالق الثقايف، واالجتاهات املتزايدة
وهنا يذكر داود أوغلو أن تركيا وضعت سياستها اخلارجية على أساس من القيم. لتحمل ما يرتتب 
على أية جهة عاملية فاعلة من مسؤوليات، وقد وضعت نصب أعينها هدفا وهو أن تعد من البلدان 

مثل منع  احلكيمة يف اجملتمع الدويل. حيث إن احلاجة لقيام البلدان احلكيمة ابملهام األساسية
الصراعات والوساطة وتسوية النزاعات أو تقدمي املساعدة اإلمنائية تتضح خاصة يف أوقات األزمات، 
مثل األزمة االقتصادية اليت مير هبا العامل اليوم، أو التحول السياسي الذي متر به املنطقة. وتركيا 

تعزيز قدرهتا على رسم  تطمح إىل -أي عضو مسئوال يف اجملتمع الدويل  -بصفتها بلدا حكيما 
 مسار التطورات من حوهلا، وتقدمي مسامهة قيمة يف حل القضااي اإلقليمية والدولية 

والواضح على الساحة السياسية اإلقليمية والدولية أن تركيا "العدالة والتنمية" سعت بشكل كبري 
ا يف مفاوضات غري وواضح إىل لعب دور إقليمي مميز، لفرض مكانتها اإلقليمية، ومن ذلك توسطه

 -مباشرة بني سوراي و "إسرائيل"، وكذلك حماوالهتا للعب دور فاعل يف الصراع الفلسطيين 
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"اإلسرائيلي"، حيث فرضت نفسها على "إسرائيل" ابلشراكة مع مصر يف العدوان األخري على غزة 
 ني.الفلسطيني م، رغم رفض "إسرائيل" قبل ذلك، لتدخل تركيا كوسيط بينها وبني2012

 االقتصاد السياسي للسياسة اخلارجية أتمني املوارد واإلمكاانت:

ميثل االقتصاد السياسي واحدة من املداخل املهمة يف حتليل السياسة اخلارجية الرتكية؛ ويعين البعد 
االقتصادي للسياسة اخلارجية الرتكيز على دورها يف حصول الدولة على الريع" املتمثل ابملوارد املادية 

عنوية، أي الريع االقتصادي والسياسي يف املقام األول. وهكذا تصبح السياسة اخلارجية وسيلة وامل
لتعظيم املكاسب االقتصادية والتفاعالت التجارية، واحلصول على الربيع، ووسيلة لتأمني املدخالت 

 .1السياسية واألمنية للدولة 
ضع االقتصادي على مدار اخلمس سنوات وقد اهتم حزب "العدالة والتنمية" اهتمامة مركزية ابلو 

م، فثمة إحساس ابلتغري الذي يشهده العامل، 2002األوىل منذ توليه احلكم يف تشرين اثين/ نوفمرب 
ابالجتاه صوب الواقعية العملية، واالقتصاد هو قلب هذه الواقعية، ولعل االهتمام ابالقتصاد كان 

م، ووصلت 2000ئلة بدأت يف تشرين اثين/ نوفمرب منطقية؛ ألن تركيا قد مرت أبزمة اقتصادية ها
%  4.9م، وكان أبرز مالحمها اخنفاض الناتج القومي اإلمجايل بنسبة 2001ذروهتا يف شباط/فرباير 

 .2م 1945م، وهو ما كان أسوأ أداء لالقتصاد الرتكي منذ عام 2001خالل عام 
انفتاح وإصالح اقتصادي وإداري  لذلك شرعت حكومة حزب "العدالة والتنمية يف تنفيذ سياسات

ومايل، بل تغيري العديد من األطر اإلرشادية واملبادئ التوجيهية للعملية االقتصادية ودور الدولة يف 
االقتصاد، وقد انعكس ذلك على احلياة االقتصادية زايدة يف اإلنتاج والصادرات، وحتسنا كبرية نسبيا 

مليار دوالر  25كيا على دعم احتياطي خارجي بلغ يف مؤشرات االقتصاد الرتكي، كما حصلت تر 
 .3لدعم برانمج اإلصالح، وقد حققت بذلك منوا اقتصادية مستمر 

ويشري رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء الرتكي إىل أن "االقتصاد أصبح اآلن هو املوجه للسياسة، 
زت السياسة اخلارجية بعد أن كانت العالقات االقتصادية ختضع لالعتبارات السياسية" وقد متي

الرتكية بفك االرتباط النسيب بني السياسة واالقتصاد جلهة أن التوتر يف العالقات السياسية مل يكن 
ينعكس على العالقات االقتصادية، وهو ما لوحظ يف العالقات بني تركيا وسوراي خالل عقود النزاع 

 .اق وإيران الطويلة بينهما. وينسحب ذلك على عالقة تركيا بكل من العر 
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كذلك فإن حكومة حزب العدالة والتنمية" أقرب إىل تبين "االقرتاب الوظيفي" يف تعاملها مع قضااي 
السياسة اخلارجية واألمنية، حيث تعطي األولوية لتطوير العالقات االقتصادية مع األطراف األخرى، 

ألمنية، وافساح اجملال ملعاجلة خللق أساس متني يشكل مقدمة لتطوير العالقات الثنائية السياسية وا
النزاعات ابألساليب الدبلوماسية، بل وتعزيز قدرات تركيا وإطالق قدراهتا الكامنة املعطلة مبا يدعم 
مكانتها اإلقليمية، وقد ظهرت تطبيقات هذا املبدأ يف حرص حكومة حزب "العدالة والتنمية" على 

دول اجلوار وغريها تقوم السياسة اخلارجية الرتكية،  تطوير العالقات االقتصادية والتجارية لرتكيا مع
إذن، بتحقيق أهداف ذات طابع اقتصادي، وتتمثل ابلقيام ابلتفاعالت السياسية اليت تضمن للدولة 
الرتكية احلصول على "الريوع" االقتصادية املتمثلة ابلقرض، واالستثمارات اخلارجية، واملساعدات، 

الت، واملستوردات بشروط خاصة ... إخل. وتنتهج السياسة اخلارجية واهلبات االقتصادية، والتسهي
 :الرتكية مناهج شتی بغرض احلصول على تلك املكاسب على النحو التايل 

أتكيد الروابط مع االحتاد األورويب، والسعي احلثيث إىل التوافق مع املعايري االقتصادية األوروبية ملا  -
 اد الرتكي.لذلك من أتثريات جدية يف االقتص

التحالف مع الوالايت املتحدة، ويتأتى عنه تسهيالت متعددة ومساعدات خمتلفة، ومنها  -
 املساعدات العسكرية والتكنولوجية.

التحالفات اإلقليمية ذات الطابع األمين مثل التحالف مع "إسرائيل"، والتنسيق األمين مع سوراي  -
 .خالل العقد األول يف القرن احلادي والعشرين

التفاعالت اإلقليمية املتعددة مثل العالقات مع كل من سوراي والعراق والفلسطينيني واإلسرائيليني  -
وإيران ودول اخلليج العريب... إخل، هبدف تعظيم فرص التبادل التجاري، واالستثمارات املشرتكة، 

 والتسهيالت االقتصادية، واملعامالت التفضيلية... إخل.
 ات السياسة اخلارجية الرتكيةاملطلب الثاين : أدو 

يتطلب حتقيق أهداف السياسة اخلارجية استعمال جمموعة من األدوات، وتعبئة جمموعة من املوارد 
واملهارات املناسبة لتحقيق تلك األهداف. وتكمن أمهية أدوات السياسة اخلارجية من كوهنا عامال 

د تعددت التقسيمات األدوات تنفيذ وق 1مؤثرة وحمددة ملسار ومعامل السياسة اخلارجية نفسها
السياسة اخلارجية، فهناك من يقسمها إىل ست قنوات، وهي األداة الدبلوماسية، والعامل 
االقتصادي، واإلكراه النفسي، واحلرب النفسية، والتفتيت الداخلي، واحلرب. فيما تكلم آخرون عن 

وات الدبلوماسية، واالقتصادية، أدوات أخرى حيث قسمها "هريمان" إىل أدوات حمددة وهي: األد
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فيما تضع تركيا نفسها فيما مساه وزير خارجيتها أمحد  1 والعسكرية، والسياسية الداخلية، والرمزية
داود أوغلو ب "عملية التحول التارخيي العظيم"، حيث تسعى ألن تصبح بال حكيما، وهذا يستلزم  

ا السياسة اخلارجية التقليدية لرتكيا. لذلك كثرية من التوقعات، ويتطلب أدوات جديدة تفتقر إليه
على تركيا االعتماد على قدرهتا، أفرادة وأمة ودولة، حلشد املوارد الالزمة لتحقيق أهداف سياستها 
اخلارجية. وإذا افتقرت إىل أدوات حمددة لتلبية املتطلبات اجلديدة هلذه األهداف، فالبد من تطوير 

 2 أهداف السياسة اخلارجية بكل ثقة هذه األدوات وحتسينها للوصول إىل
لذلك بعيدا عن التقسيمات النظرية ألدوات السياسة اخلارجية، وكون الباحث يدرس السياسة 

فإنه سيدرس هذه األدوات اجلديدة اليت  -يف ظل حكم حزب "العدالة والتنمية" -اخلارجية الرتكية 
 ار يف تركيا. يطرحها مهندسو السياسة اخلارجية الرتكية وصانعو القر 

 . التوجه املتكامل للسياسة اخلارجية:1
تعتقد تركيا أهنا حباجة إىل وضع سياسة تقوم على دمج قضااي السياسة اخلارجية يف إطار واحد 
لصياغة السياسات. وال ميكن لرتكيا أن تدير ظهرها لبعض املناطق أو تفاديها مثلما فعلت يف 

ددة، ومن مث هلا القدرة على اتباع سياسة خارجية متكاملة املاضي، فهي متلك هوايت إقليمية متع
إلدراج قضااي متعددة يف نفس اإلطار، من مسار السالم يف الشرق األوسط إىل االستقرار يف 

 القوقاز، مع منح األولوية للقضااي امللحة دون أن تتجاهل االنشغاالت السياسة اخلارجية األخرى 
شأن االحتاد األورويب وقربص كان على األجندة يف النصف األول على سبيل املثال، فإن اخلالف ب

م، وركزت السياسة اخلارجية على العراق يف النصف الثاين منه، بينما جاءت 2004من العام 
م. ومثلما يقول داود أوغلو، من اخلطأ اإلبقاء على 2008مأساة غزة على رأس األجندة يف أواخر 

قة بعينها، وبدل ذلك ينبغي أن يبقى االخنراط الرتكي متجذرا يف أولوية ما بصورة مصطنعة يف منط
بصورة مالئمة على التغيريات اليت  مبادئ العمق اإلسرتاتيجي اليت ال تزال سلسة ومرنة مبا يكفي للرد

حتدث يف أي وقت. ويف سياق هذا النقاش أيضا يعارض داود أوغلو فكرة أن تكون تركيا مذنبة 
لسياسة اخلارجية. وعلى سبيل املثال ميكن أن يعترب املرء أن اهتمام تركيا كان منصبا بتغيري احملاور يف ا

م، أو على الشرق األوسط إذا ما نظر إىل نشاطاهتا 2004على قربص إذا ما نظر إىل نشاطها يف 
كما تسعى تركيا وراء سياسة متكاملة جتمع كل جماالت   الدبلوماسية الكثيفة خالل احلرب على غزة 

سياسة اخلارجية وقضاايها يف صورة واحدة لصياغة السياسة. ويرفض داود أوغلو فكرة أن تركيا ال
حتولت من حمور الغرب إىل حمور شرق أوسطي، مؤكدا أهنا حتتل مقعدا غري دائم يف جملس األمن، 
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وعضو نشط يف جمموعة العشرين، كما أهنا حتتفظ بكامل التزامها مبسار العضوية يف االحتاد 
ورويب. وتعد هذه االلتزامات املستمرة ابالخنراط مع الغرب، إىل جانب العالقات الوطيدة مع األ

الشرق، معامل مقاربة تشكل السمات املميزة لتوجه السياسة اخلارجية املتكاملة لدى تركيا ويذكر داود 
ظ على التوازن أوغلو أن تركيا ويف ظل مرور املنطقة بعمليات حتول دميقراطي، ستواصل سعيها للحفا

 بني تعزيز القيم الدميقراطية، والدفاع عن مصاحلها الوطنية تطبيقا السياسة خارجية متكاملة 
 . اعتماد السياسة اخلارجية على دبلوماسية متوازنة )األداة الدبلوماسية(:2 

سي الرتكي يف املستوى املتدين سابقة لالخنراط الدبلوما االسرتاتيجيينتقد داود أوغلو يف كتابه العمق 
منظمة املؤمتر اإلسالمي، ويعزو ذلك إىل الفرصة اليت ضيعتها تركيا يف إبراز مرشح تركي يف موقع 

م. ومن هنا وجهت تركيا سياستها اخلارجية إىل مستوى عايل من 2000األمني العام للمنظمة عام 
خاب أكمل الدين م. وكانت النتيجة انت2004االشرتاك يف انتخاب أمني عام املنظمة يف عام 

 1إحسان أوغلو لشغل هذا املنصب من خالل التصويت الدميقراطي ألول مرة يف اتريخ املنظمة 
كما شهدت عواصم املناطق اجملاورة لرتكيا زايرة أكرب عدد من السياسيني األتراك يف السنوات القليلة 

املشاكل مع جريان تركيا، مث  األخرية، وقد هدفت الدبلوماسية املبادرة هذه إىل بلوغ حالة "انعدام
 -يف أول مؤمتر صحفي له كوزير للخارجية  -انطلقت إىل املرحلة التالية اليت مساها داود أوغلو 

من منتدى املياه  الدولية رئيسية للمنظمات ا"احلد األقصى للتعاون"، حيث حتتضن تركيا اليوم قمم
أيضا حماداثت مباشرة بني أطراف النزاع يف والبلدان أقل منوا من اجملتمع الكارييب كما تستضيف 

 2.وابكستان  نالشرق األوسط ايل سهول اوراسيا ومثال ذلك بني إسرائيل وسوراي وبني أفغانستا
 . التواجد الدائم يف امليدان احلضور على األرض:3

سيما يف تعتقد تركيا أهنا البد أن تظل موجودة وحاضرة دائما على الساحة اإلقليمية والدولية، وال
أوقات األزمات، فمثلما يقول داود أوغلو: البد لرتكيا أن تكون يف امليدان سواء كان ذلك يف 

 االحتاد األورويب أو الشرق األوسط أو القوقاز، ومبنظورها ورؤيتها الرتكية
كما أشار الرئيس الرتكي عبد هللا غول إىل أن تركيا ال ميكن أن تبقى حمصورة داخل األانضول، ففي 

 ظل التحوالت اإلقليمية والدولية اخلطرية، يصبح من اخلطأ أن تبقى أنقرة متفرجة

على ما جيري حوهلا، وهي جزء يتأثر مبا جيري يف حميطها وتؤثر به، ولعل غزو العراق كان منوذجة 
لذلك. كما أطلق أردوغان شعار أن تركيا ال ميكن أن جتلس يف املدرجات وتتفرج على اللعبة، بل 

ن تكون العب على أرض امللعب وقد نفذت هذه اآللية يف عدة حاالت، كان آخرها األزمة جيب أ
م، حيث زار رئيس الوزراء رجب 2012اجلورجية، وأزمات قطاع غزة وخصوصا عام -الروسية 
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طيب أردوغان جورجيا وأذربيجان وروسيا قبل أي زعيم آخر يف املنطقة ويف أورواب، وعرضت تركيا 
ار، وأدارت حبذر أزمة حمتملة بني الناتو وروسيا يف البحر األسود. كما زار رئيس أرضية لالستقر 

الوزراء الرتكي رجب طيب أردوغان أربعة بلدان عربية يف أعقاب هجوم "إسرائيل" على قطاع غزة 
م مباشرة، وقاد فريق تركي برائسة داود أوغلو، وزير اخلارجية، دبلوماسية مكوكية بني 2008عام 

إضافة إىل اجلهود الكبرية لرتكيا ابلتعاون مع مصر وقطر يف العدوان ، القاهرة خالل األزمة دمشق و 
م، حيث زار داود أوغلو شخصية غزة أثناء العدوان مع وفد جامعة الدول 2012األخري عليها عام 

 العربية.
 . سياسة متساوية األبعاد وحمتوية للجميع:4 

مجيع األطراف، حيث ترى تركيا أنه ينبغي عليها ضم مجيع  مبعىن الوقوف على مسافة متساوية من
الالعبني الفاعلني ذوي العالقة يف ائتالف واسع حلل املشاكل وصياغة املبادرات، وهبذا تواصل تركيا 
دبلوماسيتها بعناية واعتدال، وحيافظ صانعو السياسة األتراك على مسافة متساوية من مجيع 

يف أي حتالفات أو تكتالت إقليمية، وتستجيب سياسة تركيا الشاملة،  الالعبني، ويتجنبون االشرتاك
وهذه السياسة متساوية األبعاد احملتوية للجميع تطمئن الالعبني اإلقليميني، وتؤكد هلم على طبيعة 

 1.الدور البناء للسياسة الرتكية 
 . األداء الشامل يف السياسة اخلارجية:5

 احلكومية احمللية واإلقليمية والدولية، حيث عملت على إشراك سعت تركيا إىل توظيف املنظمات غري
املنظمات احمللية غري احلكومية، واهليئات االقتصادية، واملنظمات املدنية يف الرؤية اجلديدة للسياسة 
اخلارجية، وسعت حلفز دعمهم للخط النشط اجلديد يف السياسة اخلارجية. وقد أدى التأثري اإلجيايب 

املؤسسات واملنظمات يف صناعة  به السياسة اخلارجية اجلديدة إىل اتساع دور هذهالذي تتمتع 
السياسة اخلارجية، وأصبح هذا الدور اجلديد هلذه املؤسسات جزء من فكرة األداء الشامل والكلي 
للسياسة اخلارجية الرتكية، ابملقارنة مع املاضي الذي كان ال يسمح فيه هلذه املنظمات ابملشاركة يف 

كما أدركت تركيا أمهية دور املنظمات اإلقليمية يف تعزيز االستقرار ،  عملية صنع السياسة اخلارجية 
والتعاون يف حميطها اإلقليمي. ورغم كوهنا يف األساس عضوا يف املؤسسات الغربية إال أن تركيزها كان 

ة اإلسالمية، والسيما بعد منصبة على تفعيل منظمة املؤمتر اإلسالمي، نظرا ألمهية األوضاع يف املنطق
غزو العراق وأفغانستان. وجتلی كما ذكران سابقا إيالء تركيا أمهية ملنظمة التعاون اإلسالمي يف سعيها 
النتخاب تركي ألمانتها العامة. كذلك شاركت تركيا يف جمموعة من املنظمات الدولية واإلقليمية 
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م يف جملس األمن التابع لألمم املتحدة، وعضوية مراقب يف كل حصلت تركيا على مقعد غري دائ -
 من االحتاد اإلفريقي واجلامعة العربية واحتاد الدول الكاريبية ومنظمة الدول األمريكية 

كما أهنا من مؤسسي ملتقى حتالف احلضارات ابلشراكة مع إسبانيا، ومل تتخلف تركيا عن   -
 14ملتوسط" الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي يف املشاركة يف االحتاد العام من أجل ا

 م.2009متوز/يوليو 
املشاركة يف قوات حفظ السالم، حيث مل ترتدد تركيا يف أن يكون هلا حضور فاعل يف بعض  -

م، 2006مناطق التوتر، حيث شاركت يف قوات اليونيفيل يف جنوب لبنان بعد عدوان متوز/يوليو 
ة يف قوات سالم إىل الصومال. كما أعلنت عن استعدادها للمشاركة بل رمبا قيادة وتستعد للمشارك

 أية قوة مراقبني يتفق عليها يف غزة من أجل وقف دائم إلطالق النار.
 . االنفتاح االقتصادي "األداة االقتصادية":6

االقتصادية للدولة أو تشمل األدوات االقتصادية األنشطة اليت تستعمل للتأثري يف إدارة وتوزيع الثروة 
ألي وحدات دولية أخرى. وتشمل تلك األنشطة إنتاج وتوزيع واستهالك البضائع واخلدمات. ومن 
أمثلة تلك األنشطة إعطاء وطلب املساعدات االقتصادية، والتفاوض حول تنظيم املعامالت 

طعات االقتصادية، واعطاء واملقا التجارية والتعريفات اجلمركية، وأدوات احلماية التجارية، والعقوابت
 1أفضليات جتارية، وأدوات حتديد سعر صرف العملة الوطنية

وقد لعبت العوامل االقتصادية دورا كبريا يف تشغيل السياسة اخلارجية الرتكية، ونظرا ألن تركيا 
م، فإهنا 2023وضعت لنفسها هدفا أن تكون من أكرب عشر اقتصادايت يف العامل حبلول عام 

 2العالقة بني االقتصاد والسياسة يف العالقات الدولية  تدرك جيدة
وقد برز الدور الرتكي صاعدة بقوة على الصعيد االقتصادي، وعلى الرغم من أن احملور األساسي 

% تقريبا من حجم جتارهتا اخلارجية، 52لالقتصاد الرتكي بقي هو االحتاد األورويب، حيث بلغ 
صعيد الدول، فإن حجم التجارة بني تركيا والدول العربية تنامي وروسيا شريكها التجاري األول على 

بشكل قوي يف عهد حزب "العدالة والتنمية" أكثر من ثالث مرات. وبرز يف ذلك حجم 
االستثمارات العربية يف تركيا على صعيد االتصاالت، واملواصالت، والطاقة، والعقارات، وقطاع 

ائي مع معظم الدول العربية، وكذلك مع منظمات إقليمية عربية البناء. ووقعت تركيا اتفاقية تعاون ثن
م. وقد شهد امليزان 2008مثل مذكرة التعاون اليت وقعتها مع جملس التعاون اخلليجي يف العام 
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م جتاوز 2008التجاري الرتكي انفجار كبرية يف حجم الصادرات والواردات مع العامل يف هناية 
 م 2001ركيا أبسوأ أزمة اقتصادية يف العام مليار دوالر، بعدما مرت ت 300

كما أن لرتكيا مشاركة فعالة يف املساعدات اإلمنائية الدولية، حيث جتاوزت املساعدة اليت تقدمها 
على أهنا  م، وبدأت تربز يف األمم املتحدة2008مليون دوالر أمريكي عام  700تركيا للتنمية 

 املساعدات اإلمنائية واضحة جلية على مستوى القضية واحدة من الدول املاحنة وآاثر املشاركة يف
الفلسطينية، فاملشاريع التنموية الرتكية يف الضفة الغربية وقطاع غزة كثرية، ويف مقابلة للباحث مع 
السفري الفلسطيين يف أنقرة السيد نبيل معروف، أكد السفري التعاون الكبري واملستمر للجمهورية 

لقضية الفلسطينية على مجيع األصعدة. وقد حضر الباحث مع جمموعة من الرتكية يف هذا اجملال ل
م للسيد ثراي بوالط انئب رئيس 2013آذار/مارس  22الناشطني الفلسطينيني حماضرة بتاريخ 

الوكالة الرتكية للتعاون والتنسيق يف أنقرة، أثناء زايرة شبابية لرتكيا، استعرض بوالط  -مؤسسة تيكا 
يف هذا اجملال، كما استعرض جمموعة من  للقضية الفلسطينيةالرتكية  احلكومة خالهلا آليات دعم

املشاريع التنموية اليت نفذهتا وتنفذها احلكومة الرتكية يف أراضي السلطة الفلسطينية، واليت من بينها 
 املستشفى الرتكي ابلتعاون مع اجلامعة اإلسالمية بغزة.

الرتكية خالل فرتة حكم حزب "العدالة والتنمية" يف ثالث وأخريا، ميكن حتليل السياسة اخلارجية 
 1:فرتات خمتلفة، بناء على ثالثة حتدايت إقليمية ودولية يف العقد األخري 

منذ حكم حزب العدالة والتنمية"، تبنت النخب السياسية اجلديدة منوذج سياسة  الفرتة األوىل
ون مع الدول اإلقليمية، خاصة يف جماالت خارجية جديدة تعطي األولوية القصوى للتكامل والتعا

االقتصاد والدبلوماسية اليت ستحول السياسة اإلقليمية من التفاهم املدفوع ابملصاحل األمنية املشرتكة 
إىل عالقة أكثر مرونة ذات قيم مشرتكة. لقد كانت سياسة التصوير املشاكل" يف هذه الفرتة مبثابة 

جية الرتكية، فأعادت صياغة أنشطتها اإلقليمية يف الشرق حجر األساس يف منهج السياسة اخلار 
األوسط، وتراجعت تدرجييا عن اخلطاب السياسي التقليدي للنخب البريوقراطية "األاتتوركية". ومع 

م حتدية مباشرة ألولوايت السياسة اخلارجية اإلقليمية اليت 2003ذلك، مثلت حرب العراق يف 
الصفرية، فقوضت أعمدة خطاهبا السياسي بشأن النظام  تشكلت يف ظل مبدأ سياسة املشاكل

اإلقليمي، ومن خالل استخدام الدبلوماسية متعددة املستوايت واألبعاد على املستوى اإلقليمي 
والدويل، ساندت تركيا ابستمرار التكامل اإلقليمي للعراق، وحاولت بناء تفاهم مشرتك وآلية 

خالل االبتعاد عن التدخل بقيادة الوالايت املتحدة، وستعت دبلوماسية مجاعية الحتواء أزمته. ومن 
 تركيا عالقاهتا مع دول املنطقة بقدر ابلغ من العناية.
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من حقبة حزب العدالة والتنمية"، ومع تزايد قوة تركيا االقتصادية ودورها كوسيط سالم  الفرتة الثانية
سط. وتزايدت "االستقاللية اإلسرتاتيجية" يف املنطقة، بدأت أنقرة يف تعميق عالقاهتا مع الشرق األو 

لرتكيا يف هذه الفرتة تدرجييا بفضل تنويع أنشطة السياسة اخلارجية مع خمتلف املناطق، ومع ذلك 
وجه احللفاء الغربيون انتقادا ل "سياسة االخنراط اجلديدة اليت اتبعتها تركيا، فضال عن االنتقاد 

جتاه ما اعتربته تغيريا يف "احملور اجليوسرتاتيجي" وانصرافا عن املستمر الذي وجهته املعارضة احمللية 
التحالف الطويل املنتظم مع الغرب. وأدى انتقاد تركيا الرمسي إلسرائيل"، وموقفها اإلسرتاتيجي 
املختلف يف املسألة النووية اإليرانية، وعالقتها الوثيقة مع محاس، إىل زايدة حدة انتقاد سياسة التغيري 

كشريك للغرب يف الشرق األوسط، أم أهنا متنح   اإلسرتاتيجي"، وما إذا كانت تركيا تعملاحملور 
أولوية للشرق األوسط على توجهها الغريب. وابلرغم من االنتقادات احلادة من جانب أطراف داخلية 
وخارجية لتغيري أنقرة بوصلة سياستها اخلارجية، إال أهنا حافظت بنجاح على سياسة املشاكل 

 فرية كمحدد رئيس األنشطة سياستها اخلارجية.الص

من حقبة حزب "العدالة والتنمية"، حدث تغري يف كل من السياسة اخلارجية الرتكية  الفرتة الثالثة
والدور الذي تلعبه أنقرة يف السياسة اإلقليمية. فمبدئيا، كانت تركيا ختطط لتكثيف عالقاهتا مع 

"التكامل اإلقليمي". وكان ذلك جليا يف أنشطة أنقرة اليت هتدف الدول العربية، وحتاول حتقيق منوذج 
إىل املزيد من التكامل يف املنطقة، مثل إلغاء أتشريات الدخول مع عدد من الدول العربية، وأتسيس 
"جمالس تعاون إسرتاتيجي رفيعة املستوى" مع الدول اإلقليمية الرئيسة، وتكثيف التعاون الثقايف يف 

تركيا هتدف من خالل هذه األنشطة إىل إحداث تغيري يف سياسة "األمر الواقع" يف  املنطقة. وكانت
م حتداي حقيقيا اإلسرتاتيجية السياسة اخلارجية الرتكية؛ 2011وقد شكل الربيع العريب يف  1اإلقليم.

السبب فقد كانت الثورات يف العامل العريب مرغوبة، ولكنها غري متوقعة ابلنسبة ألنقرة. وكان هذا هو 
يف أن حكومة أردوغان يف البداية مل تكن حامسة بشأن كيفية االستجابة هلذه االنتفاضات الشعبية، 
مثلها يف ذلك مثل حكومات معظم دول العامل. ومع ذلك، كان هناك شيء واحد واضح، أال وهو 

ر هذه طريقة إظها الوقوف يف صف املطالب الشعبية املشروعة يف هذه الدول. ومع ذلك، اختلفت
املساندة من حالة األخرى. وكان هذا يوضح كيف استجاب أردوغان فعال للتحدايت اليت واجهت 
سياسته اخلارجية يف املنطقة نتيجة الصحوة العربية، حيث احناز إىل الشعوب اليت كانت تثور ضد 

 الديكتاتورايت املدعومة عرب عقود طويلة.
 

                                                 
 4، مرجع سابق ص  اإلقليميةالسياسة اخلارجية الرتكية يف ظل التحوالت يشيلطاش ،  1



 
 الفصل الثاين :

 
أمهية القضية الفلسطينية 
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علي السلوك اخلارجي للدول  وأتثريهامسات القضية الفلسطينية  املبحث األول :
 االقليمية

 املطلب األول : القضية الفلسطينية وأتثريها علي السلوك اخلارجي إليران
تتكون اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية من قوميات وأداين وطوائف متعددة وهلا مصاحلها القومية       

ا أنتج خليطاً بني املصاحل القومية واالعتبارات اإلسالمية، انعكس على التوجهات السياسية وتطلعاهتا، مم
وأنتج تيارات خمتلفة ممتدة ما بني )احملافظ التقليدي، حمافظ أصويل ثوري، إصالحي معتدل، وإصالحي 

صاحل الوطنية متطرف(، لذا فإيران حتوي كل ألوان الطيف السياسي املمتدة ما بني أقصى التمسك ابمل
القومية دون االعتبار للمبادئ الدينية واملذهبية، وأقصى احلماسة لالعتبارات املذهبية والدينية دون إعطاء 

 1املصاحل القومية االهتمام الكايف .
العالقة بني إيران وتعقيدات القضية الفلسطينية ختضع لعاملني رئيسيني ميثالن جوهر السياسات اإليرانية  

ية الفلسطينية، مها ثوابت الثورة، ومصاحل الدولة "األمن القومي"، وهذا ما مثَّل معضلة للتعامل جتاه القض
فإيران جتد صعوبة يف اجلمع بني الثوابت الثورية ومصاحل الدولة؛ ألن النظام مع القضية الفلسطينية، 

 2إلضرار مبصاحله القومية.اإليراين يريد صك معادلة تبقيه العباً أساسياً يف القضية الفلسطينية دون ا
 ثوابت الثورة .1

 :الثورة اإلسالمية وثوابتها تتعامل مع فلسطني وقضيتها وفق ثالثة مرتكزات أساسية
 تتعامل الثورة اإليرانية مع قضية فلسطني ابعتبارها أهم قضااي العرب واملسلمني ابملعىن -

قدسية قضية فلسطني،  ي جناداالسرتاتيجي ، وقد أثبتت تصرحيات الرئيس اإليراين حممود أمحد
ظلم عرفه التاريخ ، وأكد  ففي أحد تصرحياته اعتربها القضية األهم يف هذا العصر، وهي أكرب

كله، وأن القضية الفلسطينية وغزة أهم قضية يف   جناد أن الصهيونية تشكل خطراً كبرياً على العامل
 3. عامل اليوم للمسلمني وجلميع الشعوب

 ينية يشكل مصدراً مهماً جداً من مصادر مشروعية الثورة اإلسالميةدعم القضية الفلسط -
السياسة اخلارجية  فإن أي تغيريات إسرتاتيجية على أهدافوشرعية نظام احلكم يف إيران 

األمريكية يف الشرق  اإليرانية جتاه القضية الفلسطينية يف ظل غياب أي حتول يف السياسات
اإلسالمية يف خطر أخالقي  إلسالمية معناها ويضع اجلمهوريةاألوسط من شأنه أن يفقد الثورة ا

أكد املتحدث ابسم وزارة اخلارجية اإليرانية أن  فقد مما سيعيد إيران هلويتها أثناء حكم الشاه
                                                 

 .53ص  2011،  سياساتاملركز العريب ألحباث ودراسة ال ، الدوحة ، إيران واألمن القومي العريب إدريس، حممد. 1
 . طافش عبد القادر، إيران والقضية الفلسطينية: الوقاع واملتغريات، الدوحة: مركز اجلزيرة للدراسات 2

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/12/2012121373958469610.html 

 نفس املرجععبد القادر طافش ،  3
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على أساس رفض االضطهاد  "دعم الشعب الفلسطيين هو أحد سياساتنا اخلارجية
مريكي ، بل اعتربت الوالايت املتحدة وقد رفعت شعارات ترفض فيها التدخل األ والتسلط،

 االمريكية هي "الشيطان األكرب" 
 القضية الفلسطينية ستبقى ضمن اهتمام وتركيز السياسة اخلارجية اإليرانية ما دامت إسرائيل -

قائمة، وأن حل القضية يكون إبهناء إسرائيل من خارطة الشرق األوسط، وذلك لن يتم إال 
والسالح ابعتباره واجبة إسالمية مقدسة، ولذلك تربعت القضية بدعم الفلسطينيني ابملال 

الفلسطينية على قمة اخلطاب الثوري اإليراين قبل جناح الثورة إبزالة نظام الشاه، فكانت دعوات 
اخلميين لتحرير إيران من االستعمار متزامنة مع شعارات ثورية تدعو التحرير فلسطني فقد رفع 

فتوى  1968شهر أكتوبر  لسطني"، وهلذا الغرض أصدر اخلميين يفشعار "اليوم إيران وغدا ف
دينية بشأن ختصيص جزء من اخلمس )وهي ضريبة زكاة دينية( املساعدة املقاتلني الفلسطينيني، 

الفلسطينية ومل يكونوا من الشيعة أو  وكان املستفيد من هذه الفتوى ينتمون إىل منظمة التحرير
 1تيار إسالمي 

 
اد الثورية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية تضع فلسطني وقضيتها، ودعم املقاومة، يف مقام إذا فاألبع 

اسرتاتيجي مهم، مما جعل القضية حتتل مكانة مميزة يف سياسة إيران اخلارجية على مستوى منظومة القيم 
دفع إيران األيديولوجية، وعلى مستوى السياسات واألدوات املستخدمة للتعامل معها، األمر الذي 

املعارضة عمليات التسوية؛ فأصبحت معارضة رئيسية يف اإلقليم للعالقات مع إسرائيل اليت ال تعرتف 
مما سبق يظهر لنا أن سياسة إيرانية اخلارجية، وبسبب أتثري ثوابت الثورة عليها؛ ستتوجه يف ، بوجودها 

 التعاطي مع فلسطني وقضيتها يف اجتاهني:
دمي الدعم املايل والعسكري والسياسي ملن ميثل مشروع املقاومة كطريق التحرير : يقتضي ضرورة تقاألول

أرض فلسطني التارخيية، وهذا ما جعل إيران عرضة للمكائد، فقد ظهر ذلك بوضوح خالل االضطراابت 
 وتبني أهنا نشبت يف جزء كبري منها تنفيذا ملخطط أمريكي 2009اليت اندلعت عقب انتخاابت عام 

تصاعدت شعارات التربؤ  حيث شهدت الساحة اإليرانية توجها غري مسبوق من املعارضة فقد2إسرائيلي
تلك الضغوط الشعبية  من املقاومة يف لبنان وفلسطني بدعوى تغليب املصاحل الوطنية، إال أنه وبرغم

                                                 

دراسة.املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات:  . لسطينية: األيديولوجيا واألمن القومي وأمن اهلويةالتزام إيران ابلقضية الف، غريب أمل 1
 65، ص  2011 الدوحة

 67غريب أمل ، نفس املرجع ، ص 2
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ع احلريب وترية التصني للمعارضة مل تتغري وجهة القيادة اإليرانية من القضية الفلسطينية، بل تصاعدت
 1واملناورات اليت هتدف إىل حتقيق الردع جتاه أي عدوان إسرائيلي متوقع 

 ،2: فيتمثل يف رفض مشروع التسوية السياسية واملفاوضات مع إسرائيل أما الثاين
 وبرغم أن ذلك يعرض إيران للتهديدات األمنية اخلارجية واالضطراابت الداخلية على املدى املتوسط

ها اإلسرتاتيجية على املدى القصري، إال أن الوفاء ابملبادئ األيديولوجية للجمهورية ويقوض بعض مصاحل
جيعلها جتين املكاسب على املدى الطويل، وذلك أن اتريخ إسرائيل يف التدخل ابلشؤون اإليرانية جيعلها 

تحدة بشأن يف مقام التهديد املستمر ألمن إيران القومي، كما أن طهران ترى يف مقايضة الوالايت امل
فلسطني وسيلة للحفاظ على أمنها القومي من االضطراابت الداخلية وضمان لتحقيق أهدافها 

، وهذا ما يفسر لنا احتضان إيران للمقاومة الفلسطينية خصوصا حركيت 3اإلسرتاتيجية من دون قيود 
قة مع السلطة محاس واجلهاد اإلسالمي، على الرغم من اختالف البعد املذهيب وتوتر وأتزم العال

 الفلسطينية يف بعض املراحل.
 مصاحل الدولة األمن القومي: .2

اضطرت إيران الدولة للنزول بسقف توجهاهتا وتعاملها مع القضية الفلسطينية، على قاعدة أن التعامل يف 
ة علم السياسة أييت ضمن دائرة املمكن، وليس ضمن دائرة التنظري الفكري واملعريف والثوري  وأن لكل دول

مصاحلها القومية اليت تتحكم فيها عوامل كثرية، منها أن إيران بسعيها كدولة إقليمية يستوجب عليها 
التكيف مع املعطيات السياسية اإلقليمية والدولية وهذا قد يضفي بعد أكثر توازنة وواقعية يف تعامل إيران 

ية وحماولة التعامل مع الكل مع القضية الفلسطينية وعدم غلق أبواب التعامل مع السلطة الفلسطين
 الفلسطيين الذي ميثله الشعب الفلسطيين.

تكمن مصاحل إيران اإلسرتاتيجية وأمنها القومي يف احلفاظ على نفوذها يف املنطقة، وبقاء واستمرار القوة 
اإليرانية، وفرض إرادهتا كطرف رئيسي يف معادلة توازن القوى وصياغة شكل نظام األمن اإلقليمي، ومن 
أهم ما حيقق ذلك هو االستمرار يف تطوير برانجمها النووي، والثبات على سياساهتا جتاه إسرائيل املتمثلة 

 4يف االستمرار بدعم حركات املقاومة اإلسالمية يف لبنان وفلسطني 
فاملواقف اإليرانية مل تنبع من منطلقات إسالمية فحسب، بل إن إيران سعت ومن خالل قضية الصراع 

اإلسرائيلي إىل أن تكون أحد أطراف هذا الصراع حىت وإن كان بشكل غري مباشر، والبحث  -العريب 
عن موقع ودور إقليمي هلا يف املنطقة حبكم صراعها مع الدول الغربية ويف مقدمتها الوالايت املتحدة، 

                                                 

 32، ص  . بريوت: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات 2009التقرير االسرتاتيجي الفلسطيين لسنة ، إسحق، جاد 1
 مرجع سابق، إيران والقضية الفلسطينية: الوقاع واملتغريات ،عبد القادرطافش   2
 .28مرجع سابق ، ص  التزام إيران ابلقضية الفلسطينية، غريب أمل 3
  2013،  ابريس: ميشالون .قطر اليوم: املسار الفريد إلمارة غنية، عبيدي، حسين 4
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تتوافق مع وربط قضاايها اخلالفية مع الغرب مع هذه القضية وقضااي أخرى يف املنطقة، إلجياد حلول 
 1املصاحل اإليرانية القومية 

يف واشنطن من خالل تقرير القناة  2007ويف هذا السياق جيدر اإلشارة إىل ما طرح يف هناية ديسمرب 
ال يب يب سي ومسي ب "الصفقة الكربى"، اليت تشمل حصول طهران على ضماانت أبن الوالايت 

 دف إىل تغيري النظام يف إيران، مقابل ختليها عناملتحدة األمريكية ستمتنع عن القيام أبي نشاط يه
 التزامها ابلقضية الفلسطينية، وعن دعمها حلركات املقاومة الفلسطينية وحزب هللا، وغريها من التنازالت

)فرتة حكم التيار  2003، إال أن إيران نفت ما جاء يف التقرير، الذي جاء فيه: أن إيران منذ عام 2
والايت املتحدة وقف مساعداهتا حلزب هللا وحركة محاس، وكان ذلك وفق اإلصالحي( عرضت على ال

القناة عرب رسالة سرية أرسلت إىل اإلدارة األمريكية، من خالل املمثلية السويسرية يف طهران، وقد 
تضمنت هذه الرسالة أيضا قبول إيران ابملبادرة للسالم، وإقناع محاس وحزب هللا بوقف العمليات ضد 

يف إسرائيل؛ مقابل إبطال الوالايت املتحدة لكل العقوابت ضد إيران، واالعرتاف حبقها يف املدنيني 
امتالك تكنولوجيا نووية وبيولوجية وكيميائية سلمية بدون قيود، واالعرتاف مبصاحل إيران املشروعة يف 

 3املنطقة، والتوقف عن حماوالت اإلطاحة ابلنظام 
يرانية تسعى للتوصل إىل عقد صفقة كربى مع الوالايت املتحدة فمن إذا كانت اجلمهورية اإلسالمية اإل

شأن ذلك أن يفقد اجلمهورية هويتها األيديولوجية كوطن مستقل يسعى لتحقيق العدالة، ألن اهلوية 
السياسية هي العنصر املهم يف بقاءها، هذه اهلوية القائمة على أيديولوجيا ثورية، مما يؤدي لزوال هذا 

 .األيديولوجية الثورية حىت لو حافظ على كيانه السياسي التنظيمي الكيان ذي 
 

 ارتكيلاخلارجي علي السلوك  أتثريها والقضية الفلسطينية املطلب الثاين : 
عرف املوقف الرتكي من القضية الفلسطينية تطورا ملحوظا . فقد كان املوقف الرتكي من القضية      

ف األساسي بني العرب و تركيا خاصة بعد احلرب العاملية الثانية و الفلسطينية مثار جدل و منشأ اخلال
ذلك ابملوازاة مع اشتداد التقارب الرتكي اإلسرائيلي الرمسي مباشرة بعد قيام الكيان الصهيوين واعرتاف 

و من أهم املواقف اليت أاثرت اجلدل بعد اعرتاف تركيا إبسرائيل تصويتها إىل جانب  1949تركيا به عام 
و افتتاح سفارة هلا يف  1948الذي يدعو إىل أتليف جلنة توفيق يف فلسطني عام  3- 194قرار رقم ال

، ووقوف تركيا إىل جانب الغرب حمتجة على قرار مصر منع مرور 1950مارس /آذار  9تل أبيب يف 

                                                 

  عبيدي، حسين، قطر اليوم، مرجع سابق 1
 81،مرجع سابق ،    تزام إيران ابلقضية الفلسطينيةغريب أمل، ال 2
 14ص  .. بريوت: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات 2007مشعل، أمحد،  التقرير االسرتاتيجي الفلسطيين لسنة  3
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ند ريس .و خطاب رئيس الوزراء الرتكي آنذاك عدانن م1951السفن اإلسرائيلية عرب قناة السويس عام 
 1يف واشنطن و الذي جاء فيه لوم للعرب و قال فيه لقد حان الوقت لالعرتاف حبق إسرائيل يف احلياة 

و لكن بعد إعدام عدانن مندريس و يف فرتة الستينات السبعينات و الثمانينات عرف املوقف الرتكي جتاه 
م املتحدة ووقفت ضد االحتالل العرب و القضية الفلسطينية حتوال إجيابيا فقد احتجت تركيا يف األم

خاطب وزير اخلارجية الرتكي "إحسان  1967جوان /حزيران  22اإلسرائيلي لألراضي العربية و يف 
صربي جاغليا نفيل" اهليئة العامة لألمم املتحدة قائال إن احلكومة الرتكية تعلن أنه ال ميكن قبول 

األمم املتحدة على االنسحاب من األراضي اغتصاب األراضي عن طريق القوة و من الضروري أن تصر 
 2 "اليت احتلتها

القضية الفلسطينية و هو إقامة حكومة   ويف هناية السبعينات اختذت تركيا موقفا سجل هلا يف التاريخ من
عالقات مع منظمة التحرير الفلسطينية و مسح هلا  1979"بولنت أجاويد" يف تشرين األول /نوفمرب 

و بعد حنو تسعة أشهر احتجت تركيا بشدة على ضم إسرائيل للقدس احملتلة و  بفتح مكتب يف أنقرة
. إن هذا 3سحبت القائم أبعماهلا من تل أبيب و أبقت التمثيل الرمسي على مستوى السكرتري الثاين

 املوقف كان أهم العوامل اليت سامهت يف التقارب الرتكي العريب بعد عدة عقود من القطيعة.
بني الدول العربية و الكيان الصهيوين  1991ر مدريد للسالم يف تشرين الثاين )نوفمرب إثر انعقاد مؤمت

من نفس الشهر هبذا املؤمتر، واعتربه خطوة هامة يف طريق  23رحب بيان لوزارة اخلارجية الرتكية يف 
نسحاب السالم، و أكد البيان على أنه ال ميكن أتسيس سالم عادل و دائم يف املنطقة دون حتقيق اال

و دون االعرتاف ابحلقوق الكاملة و املشروعة للشعب  1967اإلسرائيلي من األراضي العربية احملتلة عام 
الفلسطيين ابإلضافة إىل أتسيس الدولة الفلسطينية مع اإلقرار حبق إسرائيل يف الوجود و العيش ضمن 

 حدود آمنة.
حيا إثر زايرة الراحل ايسر عرفات إىل مسامهة تركيا مبليوين دوالر لصاحل صندوق إعمار غزة أر  -

بعد االعرتاف املتبادل بني إسرائيل و منظمة التحرير  1993أيلول سبتمرب  26-25أنقرة يف 
 .1993أيلول/سبتمرب  16الفلسطينية يف 

و استمرارا لتبلور املوقف الرتكي أكثر فأكثر جتاه القضية الفلسطينية زار الرئيس الرتكي "سليمان 
و أجري مباحثات مع الرئيس الراحل ايسر عرفات و أكد  16/07/1993غزة يف دميرييل "

                                                 

عات للنشر م ، بريوت شركة مطبو 2000-1950وليد رضوان،تركيا بني العلمانية واإلسالم يف النصف الثاين من القرن العشرين  1
 108، ص 2005والتوزيع 

 98ص   1993روبينس  فيليب ،تركيا والشرق األوسط . ترمجة : ميخائيل جنم الدين. قربص:دار قرطبة للنشر والتوزيع،  2
الرتكية  -قات السوريةيف العالقات العربية  الرتكية العال وليد،العالقات العربية الرتكية، دور اليهود والتحالفات الدولية واإلقليمية و رضوان  3

 108، ص  2006منوذجا.بريوت: شركة املطبوعات للنشر والتوزيع، 
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"دميرييل" خالل هذه الزايرة أمهية حتقيق السالم الشامل و العادل يف املنطقة من خالل حل 
القضية الفلسطينية و استئناف املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، يف حني شدد الرئيس 

ى أمهية الدور الرتكي يف عملية السالم و أن "دميرييل" يقوم الفلسطيين "ايسر عرفات" عل
 .1شخصيا بدور فعال للحفاظ على املسرية السلمية....

إن حرص تركيا على أن تكون على املسافة واحدة نني أطراف النزاع جيعلها من حني اآلخر تتبىن مواقف 
ديقة من جهة ،ومن جهة أهم، لصاحل القضية الفلسطينية و ذلك إلسرتضاء األطراف العربية الص

 إسرتضاء عامة الشعب الرتكي املسلم الذي طاملا عرب عن مواقفه جتاه القضية الفلسطينية.
أبدت احلكومة الرتكية تعاطفا كبريا مع الفلسطينيني و يف مطلع  2000و خالل انتفاضة األقصى عام 

ل حيث قام رئيس الوزراء اإلسرائيلي واصلت تركيا تنسيقها و تعاوهنا العسكري مع إسرائي 2001العام 
إال أن لقاءه مع الرئيس الرتكي امحد جندت أوت  أرايل شارون بزايرة إىل أنقرة يف األسبوع األول من

أحدا من البشر ال ميكنه قبول قتل  "سيزر محل له بعض املفاجئة حيث خاطبه سيزر بنربة حادة قائال: 
 2"ا لقتل األطفالاألطفال الفلسطينيني و جيب وضع حد خصوص

كما أن رئيس احلكومة الرتكي "بولنت أجاويد" دافع عن "عرفات" حني رفض اهتام شارون له ابلوقوف 
 3وراء ما حيدث من أعمال يقول شارون أهنا إرهابية  .

كان تصرف أجاويد" حادا و خمجال لشارون و الدافع الرئيسي هلذا التصرف الضغط الشعيب على 
مانية على اختاذ مواقف واضحة من اجلرائم اإلسرائيلية ضد املدنيني األبرايء وخاصة حكومة أجاويد العل

 أن تلك الفرتة كانت تركيا تستعد لالنتخاابت الربملانية.

                                                 

 333، ص  وليد ضوان مرجع نفسه  ،  1
يف العالقات العربية  الرتكية العالقات السورية_الرتكية  العالقات العربية الرتكية، دور اليهود والتحالفات الدولية واإلقليمية ومرجع سابق ،  2

 362، ص  منوذجا
 362املرجع نفسه ،  3
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 –: تطور املوقف الرتكي جتاه القضية الفلسطينية والصراع العريب الثايناملبحث 
 اإلسرائيلي 

زت بعدة مراحل بدايتا من قيام إسرائيل واحلروب العربية اإلسرائيلية عالقة تركيا ابلقضية الفلسطينية متي   
 وتغري املواقف من مرحلة اىل أخرى حزب الظروف 

 : املطلب األول: عالقة تركيا التارخيية ابلقضية الفلسطينية
، كما مسح 1917، خضعت فلسطني إىل حكم األتراك العثمانيني حىت عام 1516 منذ سنة    

 .    1ملسلمني واليهود أن ميارسوا معتقداهتم الدينية بكل حرية وحصلوا على كل حقوقهم املدنيةألهلها من ا
يف عهد السلطان سليم وابنه خلفه امللقب يب  اجنازات كثرية يف العامل اإلسالمي آنذاك،عدة حتققت 
دس وجتديد وحظيت مدينة القدس ابهتمام خاص حيث قام السلطان سليمان بتجديد سور القالقانوين 

عمارة قبة الصخرة وإعادة تبليطها، كما قام ببناء جدران احلرم وأبوابه، ومل يقف االهتمـام والتجديد على 
السلطان ووزرائه بل قامت زوجته الروسية األصل إبنشاء التكية املعروفة بتكية خاصكي سلطان، اليت 

س ، كما عمل العثمانيون على تطوير للفقراء من مدينة القد آوت طالب العلم، وقدمت وجبات الطعام
املدينـة، وتسهيل تواصلها مع ابقي مدن وموانئ فلسطني حيث متت إضاءهتا وأنشئت الطرقات ورصفت 
شوارعها الداخلية ،كما حفرت اجلور االمتصاصية لتصريف مياه األهنار ومث مد خط سكة حديد سنة 

التلغراف مع مصر وبريوت وأوراب وزودت  بني القدس وميناء ايفا، كما ربطت القدس خبطوط 1892
 . 19142سنة  ابلكهرابء

دفع الدولـة العثمانية  االمر الذي. 1897بعد عقد املؤمتر الصهيوين األول يف مدينة ابل السويسرية سنة 
، وكان اجمللس 1863للقيام بعدة إجراءات قبل املؤمتر وبعده، ومنها: إنشاء جملس بلدي يف القدس سنـة 

،  1872الذي تشكل بعد جملس بلدية اسطنبول وجعل فلسطني والية مستقلة عن سوراي سنة  الثاين
، وضم قضاء الناصر إىل متصرفية 1874كما مت تثبيت القدس كمتصرفية مستقلة عن والية سوراي سنة 

القدس، وفصل عن والية بريوت وذلك بسبب استخدام رؤساء اليهود والسماسرة الطريق لتهريب اليهود 
 .3ملهاجرين غري القانونيني الواصلني إىل ميناء بريوتا

                                                 

، أنظر:   04/03/2009مسرية سليمان ، إمرباطورية دان هلا العامل وخذهلا السالطني ، شبكة اإلعالم العربية ) حميط ( ،  -1
https://goo.gl/Cb88vw 

 خليل الصمادي ، القدس يف العهد العثماين ، موقع مؤسسة فلسطني ، أنظر : -2
 https://goo.gl/WrxoQ4 

 العلوم السياسية و  يف  ، مذكرة لنيل شهادة ماجستري2009-2002، السياسة اخلارجية الرتكية جتاه القضية الفلسطينية  حبيطة خلضر  3
 .106، ص  2012دايل براهيم ،  03ختصص دبلوماسية وتعاون دويل ، جامعة اجلزائر العالقات الدولية 
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حاول اليهود اهلجرة إىل بيت املقدس، ولكنهم كثريا ما كانوا يصطدمون مبوقف السلطات العثمانية اليت  
كانت حائال دون أطماعهم، وعلى الرغم من تعاطف العثمانيني مع اليهود الناجني من املذابح 

كن يف أي البالد، إال أهنم منعوهم من دخول األراضي املقدسة يف مكة االسبانية، والسماح هلم ابلس
املكرمة واملدينة املنورة والقدس الشريف..وعلى الرغم من االهتمام العثماين وحرصهم على ارض فلسطني 
والقدس حتديدا، فان جمرى األحداث يف الدولة العثمانية أسهم إىل حد ما يف زايدة عدد املهاجرين اليهود 

ىل فلسطني وحيازة األراضي. إذ دفع الفساد اإلدارة يف اسطنبول ويف املصرفيات، عالوة على الظروف إ
االقتصادية واالجتماعية، يف دفع البعض لبيع أجزاء من أراضيهم وممتلكاهتم. ولكن يف املقابل تصدى 

 .1واألجانب بعض رجال اإلدارة لوقف تيار اهلجرة والتشدد يف مراقبة انتقال األراضي لليهود
شبتاي تزيف  عىعلى يد يهودي تركي يد 1665سنة كانت دعوة يهودية إىل فلسطني  ان اول 

shabfetae tzvi  الذي بدا جبمع اليهود وتنظيمهم وتنبيههم إىل اهلجرة حنو فلسطني، وعندما أمر
عمل بسرية لتحقيق السلطان العثماين ابلقضاء على هذه احلركة أمر شبتاي أتباعه ابلتظاهر ابإلسالم وال

أهدافهم وعرفوا ابسم يهود الدومنة، ومع مرور الزمن وصلت أعداد منهم إىل مناصب رافعة يف الدولة 
 .                                      2واجليش، هيأت هلم ما كانوا يصبون إليه، والسيما يف عهد الضعف الذي مر على الدولة العثمانية

اثرة اسكان وتوظيف املهاجرين اليهود يف فلسطني يف إبعبد احلميد الثاين  طانلقد سبب رفض السل    
.                                            تعاين منها إىل الدولة العثمانيةكانت كانت تريد تصدير مشكلة اليهود اليت    حيثأوراب ضده، 

نية إقناع الدولة العثمانية ببيعه مؤسس احلركة الصهيو  theodor hertzlحاول ثيودور هرتزل  و
ذايت  حتت السيادة العثمانية، وفتح أبواب اهلجرة اليهودية إليها مقابل ال همفلسطني وإعطاء اليهود حكم

مغرية، كانت الدولة العثمانية يف أمس احلاجة إليها، إال أن السلطان عبد احلميد وقف سدا جد عروض 
 تزل قائال:ضد رغبات اليهود، ورد على اقرتاح هر 

أنصحه أال يسري أبدا يف هذا األمر ال اقدر أن أبيع ولو قدما واحدا من البالد، ألهنا ليست يل بل  
لشعيب ولقد حصل شعيب على هذه اإلمرباطورية إبراقة دمائهم، وقد غذوها فيما بعد بدمائهم، وسوف 

فإذا أقسمت اإلمرباطورية فقد نغطيها بدمائنا قبل أن نسمح ألحد ابغتصاهبا من ...ليحتفظ اليهود: 
حيصل اليهود على فلسطني دون مقابل، إمنا لن تقسم إال على جثتنا ولن أقبل بتشريكنا ألي غرض  

. بعد هذا املوقف أكد هرتزل أنه يفقد األمل يف حتقيق أمال اليهود يف فلسطني، وأن اليهود لن 3كان
                                                 

 .  20 – 19حممد صاحلية ، مرجع سابق ، ص ص .   - 1
 خليل الصمادي ، مرجع سابق . - 2
 -  : للمزيد من التفاصيل: مصطفى عاشور ، عبد احلميد الثاين وجدل مل ينته ، موقع إسالم أون الين ، أنظر

https://archive.islamonline.net/?p=9082 
 30( ، ص.  2002،  2ملبور : فجر أولونغ ، ط.) كواال  2001حممد صاحل ، القضية الفلسطينية : خلفياهتا وتطوراهتا حىت سنة  - 3
.  
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بد احلميد قائم يف احلكم لذلك سعى لإليقاع يدخلوا األرض املوعودة )فلسطني( طاملا أن السلطان ع
                                                 1.ابلسلطان عبد احلميد وكتشويه صورته يف أثناء حكمه وكذلك يف كتب التاريخ

كما كان لليهود الدور البارز مسحت لليهود ابهلجرة    1908اوت  23بعد حكم مجعية تركيا الفتاة يف  
 .هناء اخلالفة اإلسالمية وحتويل تركيا إىل دولة علمانيةيف إ

رغم ذلك كان موقف تركيا اجيابيا من القضااي العربية، والسيما يف هناية األربعينيات من القرن املاضي. 
وهو ما يؤكد موقف تركيا من اقرتاع اجلنة اخلاصة مبشروع قرار عريب ينص على إنشاء حكومة مركزية تقوم 

كم يف فلسطني بصورة مؤقتة حىت انسحاب بريطانيا بعد سنة واحدة من قيام هذه احلكومة إبدارة احل
حيث كانت تركيا من بني الدول االثنتا عشر املؤيدة هلذا القرار مقابل رفض تسع وعشرين دولة يف 

اهلند مقدمتها الوالايت املتحدة واالحتاد السوفيايت ويف هذا اجملال عرض كل من االحتاد السوفيايت و 
مشروع دولة دميقراطية مستقلة يف فلسطني، أيدته تركيا مع ابقي األقطار العربية. إضافة لذلك فان تركيا 
صوتت مع األقطار العربية ضد مشروع قرار التقسيم عند عرض املشكلة الفلسطينية يف اجلمعية العامة 

عور اإلسالمي لرتكيا واجته وقد فسر البعض هذا التصويت ابلش 1947نوفمرب  29لألمم املتحدة يف 
البعض األخر للقول أن املوقف الرتكي مل يكن سوى حتت الضغوط السوفياتية آنذاك. وأتييدا لرغبة 

 .2االحتاد السوفيايت يف رعاية هذا الكيان
انقشت اجلمعية العامة لألمم املتحدة تقريرا أللكونت براندوت الوسيط العام يف فلسطني  1948عام يف 

عرب فلسطني مل يغادروا دايرهم طوعا واختيارا بل نتيجة للعنف الذي مورس ضدهم من قبل  تضمن ابن
اإلسرائيليني وان احلل ال يكون إال بعودة الالجئني إىل دايرهم وممتلكاهتم و على هذا األساس مت تشكيل 

ملرحلة جديدة من  جلنة للتوفيق تضم الوالايت املتحدة وفرنسا وتركيا وكانت هذه العضوية لرتكيا بداية
الفتور يف عالقاهتا العربية ومل يعد مبقدور تركيا مساندة املوقف العريب والفلسطيين وأصبحت على اخلط 

 . 3 1947الغريب سيما بعدما أصبحت جزءا من مبدأ ترومان 
ويف هذه الفرتة أخذت تركيا تبحث عن االعرتاف ابلكيان الصهيوين حيث قال جنم الدين ساداك وزير 

دولة اعرتفت هبا وان العرب يف  30إن إسرائيل أصبحت حقيقة وأن أكثر من  "ارجية تركيا آنذاك:خ
حالة تفاوض مباشر معها ويف ظل هذه الظروف جيب علينا أن ال نغري من موقفنا من جلنة التوفيق بشان 

 .4"على خري ما يرام فلسطني التابعة لألمم املتحدة وعلينا أداء واجبنا يف هذه اللجنة
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  44 – 43( ، ص ص . 1998أمحد النعيمي ، تركيا والوطن العريب ) طرابلس : أكادميية الدراسات العليا والبحوث االقتصادية ،  - 2
 109، مرجع سابق ، ص  2009-2002حبيطة خلضر ، السياسة اخلارجية الرتكية جتاه القضية الفلسطينية  3
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وهي بذلك أول دولة مسلمة تعرتف هبذا الكيان على  1949وقد اعرتفت تركيا إبسرائيل يف مارس 
نوفمرب  29الرغم من أهنا صوتت ضد قرار تقسيم فلسطني الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 

 الدول العربية كما شاركت تركيا إىل جانب فرنسا والوالايت املتحدة األمريكية ابلوساطة بني  1947
 . 1ضد إسرائيل  1948املشاركة يف حرب 

ومت تعيني الياهو صاصون   1950واعرتفت احلكومة الرتكية قانونيا بقيام دولة إسرائيل مع بداية سنة 
ويف تلك الفرتة وما  1952كأول وزير مفوض لبالده يف تركيا ومت تبادل السفراء بني الدولتني سنة 

إىل حلف الشمال األطلسي  1952عالقاهتا مع الغرب إذ انضمت يف سنة بعدها أخذت تركيا توطد 
2 north atlantic treaty organization(NATO) 
  

 قبل وصول حزب العدالة  املطلب الثاين :تطور العالقات الرتكية اإلسرائيلية
 ميكن تصنيف العالقات الرتكية اإلسرائيلية منذ نشأهتا إىل ثالث مستوايت:   

 :ى السياسياملستو  .1
التعاون بني األتراك واإلسرائيليني  أخذ 1949بعدما كانت تركيا أول دولة مسلمة تعرتف إبسرائيل سنة  

يزداد تدرجييا مع قيام إسرائيل بتوفري فرص العمل والتدريب التقين االستخباري لوحدات األمن املخابرات 
مطلع اخلمسينيات وابلتحديد بني جهازي  الرتكية حيث ظهر هذا التعاون الوثيق بني الطرفني بدا من

مقابل تزويد إسرائيل  1951املوساد اإلسرائيلي واألمن الرتكي إذ وقع البلدان اتفاقيات أمنية يف صيف 
تركيا مبعلومات عن منظمات املعارضة الرتكية خاصة املنظمات الكردية واألرمينية إضافة إىل النشاط 

 .3اليوانين مبنطقة البحر املتوسط
حيث زار رئيس الوزراء اإلسرائيلي ديفيد بن توطدت العالقات بني إسرائيل وتركيا خالل مخسينيات 

وطرح عليه فكرة إقامة حلف إقليمي، يهدف   غوريون  تركيا سرا و التقى بنظريه الرتكـي عدانن مندريس
وإيران وتركيـا واشرف بن  إىل تقوية التحالف االسرتاتيجي واالستخبـاري واالقتصادي بني إسرائيل وإثيوبيا

غوريون ووزير خارجيته غولدا مائري على تنفيذ هذه الفكرة بدعم وتشجيع من الرئيس األمريكـي دوايت 
 4treaty the peripheral pact إيزهناور ومت التوقيع  على ميثاق معاهدة حزام احمليط 

                                                 

 أنظر : 27/12/2009بشري عبد الفتاح ،تركيا وإسرائيل ، توتر يغذي هواجس عدم الثقة ، اجلزيرة نت  - 1
https://goo.gl/WUjz4Y 

، 13رتكية اإلسرائيلية، " جملة جامعة القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية ،م .هشام عبد العزيز ، " العالقات العسكرية ال -2
 .  17( ، ص.  2001) ماي  22ع.
أنظر :  16/06/2010غازي السعدي ، هل هذه هناية العالقات اإلسرتاتيجية بني تركيا وإسرائيل؟ ، موقع العربية للصحافة  - 3

https://goo.gl/SfgA83 
 110، مرجع سابق ، ص  2009-2002، السياسة اخلارجية الرتكية جتاه القضية الفلسطينية  رحبيطة خلض 4
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تمرت العالقات الرتكية اإلسرائيلية . ومنذ تلك الفرتة اس1958ني إسرائيل وتركيا وإثيوبيا يف أوت ب
بتحسن يف خمتلف اجملاالت التجاريــــة واالقتصادية والعسكرية واألمنية وكانت تطرأ عليها يف بعض 
األحيان منحنيات صعود وهبوط وفقا للظروف اإلقليمية والدولية اليت كانت أمهها األوضاع يف املناطق 

 .1الفلسطينية
-1963سرائيلية بعض التوتر بعد حدوث األزمة الرتكية القربصية األوىل وشهدت العالقة الرتكية اإل

حيث أيدت تركيا املوقف  1967حيث اختارت إسرائيل الوقوف مع اليوانن وبعد حرب  1964
، كما 2العريب من احلرب وطالبت بضرورة االنسحاب الكامل من األراضي العربية اليت احتلتها إسرائيل 

سبتمرب  25املتحدة ضد إحلاق شرقي القدس إداراي إبسرائيل غري أهنا عارضت يف  صوتت تركيا يف األمم
قرار منظمة املؤثر اإلسالمي الذي طالب بقطع العالقات الدبلوماسية مع إسرائيل وذلك ردا  1969

ا على إحراق املسجد األقصى املبارك.    ومل تسمح تركيا للوالايت املتحــدة األمريكية ابستخدام قواعده
لتزويد إسرائيل ابلسـالح ومسحت للطائرات السوفيايت  1973يف احللف األطلسي خالل حرب 

 ابستخدام جماهلا اجلوي عند رجوعها إىل مصر لتجديد إثناء احلرب. 
الذي  3379ملصلحة قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  1975نوفمرب  10كما صوتت تركيا يف 

من أشكال العنصرية والتمييز، واستقبلت وفدا من منظمة التحرير عرف الصهيونية أبهنا شكل 
 3، واعرتفت هبا على أسـاس أهنا املمثل الشرعي والوحيـد للشعب الفلسطيين1976الفلسطينية سنة 

 . 1979.ومسحت بفتح مكتب دبلوماسي ملنظمة التحرير سنة 
وإسرائيل قامت تركيا إبغــالق قنصليتها ومع بداية عقد الثمانيات تقلص النشاط الدبلوماسي بني تركيا 

ابلقدس، وقامت بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي يف سفارهتا يف تل أبيب من قـائم أعمال إىل 
 30، وكان القيام هبااتن اخلطواتن كرد فعل عــلى قرار الكنيست يف 1980أوت  28سكرتري اثن يف 

ملها هي عاصمة إلسرائيل، لكن سرعان ما عادت الذي اعترب أن القدس املوحدة بكا 1980جويلية 
. حيث 19804سبتمرب  12العالقات بني البلدين إىل طبيعتها بعد االنقالب العسكري يف تركيا يف 

تطورت العالقة بصفة جذرية بعد تشكيل احلكومة بزعامة تورجون اوزال  . ومتيزت هذه املرحلة ابلزايرات 
دبلوماسي والعسكري، وأبرزها زايرة وفد إسرائيل رفيع املستوى يف أوت املتالحقة واملكثفة ذات الطابع ال

إىل أنقرة إلجراء حماداثت بشان التعاون بني البلدين، وزايرة أريل شارون وزير الدفاع اإلسرائيلي  1980
                                                 

( ) األردن : مركز دراسات الشرق  2009 – 1996ران مخاش ، العالقات الرتكية اإلسرائيلية وأتثريها على املنطقة العربية )  - 1
 .  25 .( ، ص 2010األوسط ، 

  12 .( ، ص 2009) فيفري  32ول اإلسرتاتيجي وردود الفعل اإلقليمية والدولية، " جملة الفكر احلر،ع.حيي بوزيدي ، " تركيا التح - 2
 . 13، ص.  نفسهحيي بوزيدي ، مرجع  - 3
أنظر :  2002عماد الضمريي ، تركيا والشرق األوسط  ، مركز القدس للدراسات السياسية ،  - 4
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للتباحث مع املسؤولني األتراك لزايدة مستوى التمثيل الدبلوماسي بني الدولتني.   1984السابق سنة 
قام وفد تركي غري رمسي يضم أربعة نواب من حزب الشعب اجلمهوري املعارض بزايرة إسرائيل يف  كما

.                                                                                              1991، ومث رفع التمثيل الدبلوماسي بني البلدين ملستوى السفراء سنة 1984سبتمرب 
أبهنا مرحلة بناء العالقات السياسية واالقتصاديـــة والعسكرية  1996و  1991ومتيزت الفرتة بني سنيت 

وجه الرئيس الرتكي سليمان دميرييل دعوة رمسية لنظريه  1994جانفي  24بني تركيا وإسرائيل، ففي 
 اإلسرائيلـــي عريزا وايزمان لزايرة تركيا، وهي الدعوة اليت متت تلبيتها.

مكملة لزايرة وايزمان، حيث التقى  1994أفريل  10 تلتها زايرة وزير اخلارجية مشعون برييز ألنقرة يف مث
. ووزير خارجية تركيـا حكمت جيتني وعدد tansu sillerابلرئيس دمييويل ورئيسة وزرائه اتنسو تشيلر 

 .1أخر من الوزراء ورؤساء األحزاب السياسية واجلمعيات 
ت املتكررة للمسئولني اإلسرائيليني لرتكيا، قامت رئيسة الوزراء الرتكية تشيلر بزايرة إسرائيل وردا على الزايرا

، وهي أول زايرة يقوم هبا مسؤول تركي على هذا املستوى إىل إسرائيل. وتطورت 1994يف نوفمرب 
قتصادية منها اتفاقية عسكرية وسياسية وا 22من خالل توقيع  1996العالقات الرتكية اإلسرائيلية سنة 

تدريب الطيارين واجلنود االسرائيليني يف تركيا وحتديث املقاتالت والدابابت الرتكية يف إسرائيل. إضافة إىل 
تبادل املعلومات األمنية واالستخبارية، وحتسنت هذه العالقات لتشمل إقامة مراكز اإلنذار والتنصت 

راق، وتواجد طائرات مقاتلة إسرائيلية على داخل األراضي الرتكية للتجسس على إيران وسوراي والع
األراضي الرتكية وقيام تركيا بزايرة عدد امللحقني العسكريني األتراك يف سفارهتا إبسرائيل من ملحق واحد 

 .                       2إىل ثالثة 
 : على املستوى العسكري .2

العسكري الرتكي اإلسرائيلي وتعد يعد التعاون العسكري واألمين من أهم جماالت التعاون والتحالف 
االتفاقية العسكرية بني البلدين اكرب اتفاقية عسكرية يف املنطقة فهي بني بلدين ميلكان اكرب جيشني يف 

طائرة عسكرية من  25أرسلت تركيا  1956.  يف أفريل عام 3املنطقة من حيث العدة والعتاد والتطور
أقامت إسرائيل وتركيا حتالفا  1958حها ويف سنة إىل إسرائيل هبدف إصال dakotaطراز داكوات 

عسكراي حتت ما يسمى االتفاق الطارئ. يف إعقاب قيام الوحدة بني مصر وسوراي، وتضمن بنودا 
للتعاون العسكري، وتبادل املعلومات والتدريب املشرتك، ومسامهة اإلسرائيليني يف بناء بعض املطارات 

، "الرمح الثالثي "ية للتعاون األمين بني إسرائيل وتركيا وإيران مسيت الرتكية ويف نفس العام وقعت اتفاق

                                                 
 .  29 .مخاش ، مرجع سابق ، صران  - 1
( ،  1999) القاهرة : مركز الدراسات السياسية واإلسرتاجتية ،  1998التقرير اإلسرتاتيجي العريب وحيد عبد اجمليد ) حمرر ( ،  - 2

 . 195 .ص
 . 45 .مخاش ، مرجع سابق ، صران  - 3
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نصت على تبادل املعلومات األمنية، وعقد اجتماعات دورية بني رؤساء األجهزة االستخبارية الثالث 1
ا ومبوجبها أسس جهاز املوساد اإلسرائيلي مركزا استخباراي يف تركيا مقابل التقنية االستخبارية اليت قدمته

. ويف السبعينات أخذت إسرائيل تزود تركيا ابألسلحة كما عينت تركيا مستثمرا عسكراي 2إسرائيل لرتكيا
هلا يف إسرائيل لتوطيد العالقات العسكرية كما اتفق اجلانبان على تعزيز التعاون األمين ملراقبة الوضع يف 

، ملراقبة 1982رائيلي للبنان سنة لبنان. ومت تعاون امين استخباري بني البلدين بعد االحتياج اإلس
، حيث قدمت إسرائيل لرتكيا واثئق سرية تشري لوجود تعاون عسكري بني منظمة 3األوضاع يف لبنان 

التحرير الفلسطينية ومنظمات تركية يـسارية وأرمينية وكردية ابإلضافة إىل تسليمها انشطني أتراك موجودين 
 .  4يف خميمات فلسطينية داخل لبنان 

إبنشاء حمطات للتجسس األمين واالستخباري على الدول اجملاورة  1990حت تركيا إلسرائيل سنة ومس
مسحت تركيا للطائرات اإلسرائيلية  1991وخاصة العراق وسوراي وإيران، وأثناء حرب اخلليج الثانية سنة 

ع على وثيقة مت التوقي 1992ابستخدام مطاراهتا العسكرية إلغراض التجسس على العراق. ويف عام 
بشان مبادئ للتعاون بني وزارة الدفاع الرتكية ووزارة احلزب اإلسرائيلية، وقامت الدولتان يف أكتوبر 

بتوقيع مذكرة تفاهم إلنشاء جلان مشرتكة لكبار املسئولني يف جمال مجع املعلومات االستخبارية  1993
لبلدان الثالثة. وتوج التعاون الرتكي اإلسرائيلي عن سوراي وإيران والعراق وتعزيز قدراهتا العسكرية يف وجه ا

يف اجملاالت األمنية والعسكرية وتبادل املعلومات بزايرة رئيسة الوزراء الرتكية اتنسو تنشيلر يف نوفمرب 
إلسرائيل حيث أفضت هذه الزايرة لعدة اتفاقيات بني البلدين، ومهدت لتوقيع اتفاقية التعاون  1994

. أثناء زايرة انئب رئيس األركان الرتكي تشيفيك بري إلسرائيل ومل 51996يفري ف 23االسرتاتيجي يف 
، وقد اشتمل هذا 1996يتم اإلعالن عن هذا االتفاق إال بعد زايرة الرئيس دميرييل إلسرائيل يف مارس 

 االتفاق على عدة بنود أمهها: 
*  .f4 phantom فانتوم 4 -قيام إسرائيل بتحديث وتطوير مقاتالت تركية من طراز أف •

السماح للطائرات اإلسرائيلية ابلقيام بطلعات تدرجيية يف مساء تركيا ملدة أسبوع أربع مرات 
 سنواي.

إنشاء منتدى امين للحوار االسرتاتيجي بني البلدين ليشمل نشاطه جماالت استخبارية واستقبال  •
 السفن احلربية لكل من البلدين يف موانئ البلد األخر
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 يل أجهزة تنصت يف تركيا لصد أي حتركات يف سوراي وإيران ومجع املعلومات عنها.                    أقامت إسرائ  •
قدمي إسرائيل للقيادة الرتكية صورا لألقمار االصطناعية التجسسية لتكون حتت تصرف اجليش  •

 الرتكي يف مواجهة األكراد يف مشال العراق وشرق األانضول
الرتكية حتت تصرف  ingrlik air baseاجلوية  كقاعدة اجنر لي منح تركيا إسرائيل جزءا من •

 . 1إسرائيل
. كما أسهم التعاون االستخباري الرتكي اإلسرائيلي يف إلقاء  1997وجرت بداية وحىت هناية جانفي 

 .  1999القبض على زعيم حزب العمال الكردستاين عبد هللا أوجالن يف كينيا سنة 
 على املستوى االقتصادي : -3

، وذلك حفاظا  1949حافظت تركيا على حتسني عالقاهتا السرية مع إسرائيل منذ أن اعرتفت هبا سنة 
 على عالقتها مع الدول العربية وخاصة العالقات االقتصادية . 

ات بينهما خاصة ويف مخسينيات القرن املاضي ظهر اهتمام املسئولني األتراك واإلسرائيليني بتعزيز العالق
 .  2يف اجملالني االقتصادي والتجاري 

 8,9حيث بلغت الصادرات اإلسرائيلية إىل  1960وحتسنت التبادالت التجارية بني تركيا وإسرائيل يف 
بلغت  1970مليون دوالر ، ويف سنة  7,7مليون دوالر ، وبلغت الواردات اإلسرائيلية من تركيا 

مليون  3,7مليون دوالر ، وبلغت الواردات اإلسرائيلية من تركيا  2,6يا الصادرات اإلسرائيلية إىل ترك
 .  3 1987مليون دوالر سنة  54دوالر ، وازدادت التجارة الثنائية حيث قاربت 
أبن حزبه " حزب الرفاه " يتصدى  1996ماي  22وعلى الرغم من تعهد جنم الدين أربكان يف 

ان ، مل تقم حكومته إبلغاء االتفاق أو إعادة النظر فيه ، بل أهنا لالتفاق العسكري مع إسرائيل يف الربمل
يتعلق بتحديث  1996أوت  28أبرمت حتت ضغط املؤسسة العسكرية اتفاقا اثنيا مع إسرائيل يف 

بشأن املشروع نفسه وتنظيم  1996ديسمرب  1إسرائيل لطائرات ألفانتوم الرتكية ، واتفاقا اثلثا يف 
بشأن خطة تقدير خماطر إيران وسوراي  1997أفريل  8رتكة ، واتفاق رابع يف تدريبات ومناورات مش

 .  4على البلدين و مت توقيع اتفاقات أخرى عدة بشأن مشروعات التصنييع العسكري 
واستمرت العالقات العسكرية الرتكية اإلسرائيلية ابلتطور والتوسع يف شىت اجملاالت فعلى صعيد الزايرات 

بلدين قام وزير الدفاع الرتكي طرخان طيان بزايرة إلسرائيل تعد األوىل من نوعها . وذلك العسكرية بني ال

                                                 

 . 296،ص  21سعد حقي ، عالقات العرب الدولية يف مطلع القرن  - 1
 113، مرجع سابق ، ص  2009-2002لفلسطينية ، السياسة اخلارجية الرتكية جتاه القضية ا حبيطة خلضر - 2
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، اجتمع خالهلا مع الرئيس اإلسرائيلي عيزرا  1997ماي  2و  1997أفريل  3يف الفرتة املمتدة ما بني 
باحثات بني وايزمان ورئيس احلكومة بنيامني نتنياهو ونظريه اإلسرائيلي إسحاق مروخاي ، تناولت امل

الطرفني شؤون التعاون العسكري بينهما ، مث تلتها زايرة انئب هيئة األركان الرتكي نشفيك بري إىل 
ديسمرب  9عسكراي ، ويف املقابل قام وزير الدفاع اإلسرائيلي بزايرة تركيا يف  24إسرائيل برفقة وفد يضم 

ومع قادة اجليش الرتكي ، وترافق ذلك اجتمع خالهلا مع رئيس احلكومة الرتكية مسعود يلماز  1997
مع قيام املدير العام لوزارة الدفاع اإلسرائيلية ايالن بريان ابلتباحث مع قادة اجليش الرتكي حول 
موضوعات التعاون العسكري واألمين بينهما ، وقام املرشح لرائسة هيئة األركان اإلسرائيلية شاؤول موفاز 

 .  1جتمع مع كبـار جنراالت اجليش وا 1998جوان  17بزايرة تركيا يف 
ومن أبرز خطوات البلدين لدعم التعاون بني القوات البحرية واجلوية واملناورات اإلسرائيلية الرتكية إجراء 

 " .  1997مناورات حبرية وجوية مشرتكة وأكربها على الصعيد الثنائي مناورات " ذئب البــحر 
ا يف أسواق الوالايت املتحدة يف جمال صناعة النسيج وهي كذلك متنح إسرائيل لرتكيا جزءا من حصته

% بعدما تقوم الشركات اإلسرائيلية بتصنيع األنسجة يف تركيا من أجل تصديرها إىل الوالايت 35نسبة 
أفريل مت التوقيع على اتفاق النقل الربي بني البلدين بني السفري اإلسرائيلي يف تركيا غايب 9املتحدة . و
رئيس الوزراء وزيرة اخلارجية الرتكية اتتسو تشيلر يف أنقرة ، على أن يتم تنفيذه يف حالة" ليفي وانئبة 

تطبيع العالقات يف الشرق األوسط " نظرا لوقوع سوراي بني البلدين ، كما مت توقيع اتفاق بيع املياه حيث 
،  19972أفريل  9-8مت حبث مشروع لبيع فائض مياه أحد أهنار تركيا وهو هنر منفجات إلسرائيل  يف 

ويتلخص هذا املشروع يف إقامة خط مبنطقة شالالت منفجات على ساحل البحر األبيض املتوسط 
% من احتياجات إسرائيل السنوية ، 3,8مليون طن سنواي ، حيث متثل نسبة  50جملمع املياه بكمية 

، مث دخول األنبوب  3وريةحيث تنحدر حنو البحر مث ختزن ويتم ضخها يف أانبيب برية عرب األراضي الس
الذي تسميه وسائل اإلعالم الرتكية أبنبوب السالم ، لشمال لبنان أو مشال شرق األردن وبعدها 
األراضي الفلسطينية ، أو يتم نقلها ابلناقالت االإلسرائيلي حال استمرار االحتالل لألراضي السورية . 

 . 4وعدم توقيع اتفاقية سالم بني سوراي و إسرائيل 
 ملطلب الثالث : تركيا والصراع العريب اإلسرائيلي : ا

ال يعد الصراع العريب اإلسرائيلي صراع حدود وال صدام مسلح ، إمنا هو صراع تضرب جذوره يف التاريخ 
، و قد ارتبط بعدة عوامل ليعتربه العديد من الدارسني من أخطر و أطول الصراعات الدولية املعاصرة ،  

                                                 
 . 20( ، ص.  2010) بريوت : مركز الزيتونة للدراسات واالستثمارات ، تركيا والقضية الفلسطينيةحمسن صاحل ) حمرر ( ،  - 1
 .252،مرجع سابق ،ص. صناعة القرار يف تركيا والعالقات العربية الرتكيةجالل معوض ،  -2
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نطقة إسرتاتيجية هلا نصيب معترب من الثروة ، و ابلتايل فالصراع فيها يؤثر يف  كما انه حيدث داخل م
 كامل العامل و ليس على املنطقة فقط ، و تتدخل فيه القوى الكربى .

  الدوافع الرتكية من التحالف مع إسرائيل : (1
عسكرية و اإلسرائيلية و خاصة يف جوانبها ال –أكدت التطورات املتسارعة يف العالقات الرتكية 

اإلسرتاتيجية و األمنية صعوبة فصل هذه العالقات عن اإلسرتاتيجية األمريكية اجلديدة يف الشرق 
اإلسرائيلي  –األوسط و اليت بدأت منذ هناية حرب اخلليج الثانية ، و تزايد أمهية طريف التحالف الرتكي 

املنطقة و ما تنطوي عليه من  يف حتقيق أهداف هذه اإلسرتاتيجية السيما إعادة ترتيب األوضاع يف
هتديدات كثرية على األمن القومي العريب ، السيما العراق و سوراي و مصر ، وال بد منها ذكر العوامل و 

 1األسباب الدافعة لتطور العالقات الرتكية اإلسرائيلية و السعي الرتكي إىل تطويرها و لعل أمهها :
سالمي املتمثل يف حزب الرفاء و أحزاب إسالمية أخرى وبني الصراع الداخلي يف تركيا بني التيار اإل -

التيار العلماين املتمثل يف املؤسسة العسكرية و األحزاب العلمانية ، فخالل مراحل الصراع سعت 
املؤسسة العسكرية إىل تطوير العالقات مع إسرائيل ) اليت تعترب احلليف االسرتاتيجي األول ألمريكا يف 

 التأكيد على الطابع العلماين الغريب للدولة الرتكية . الشرق األوسط ( و
املشاكل الداخلية لرتكيا و ال سيما العنف بتعيرياته املختلفة ) الكردي و اليساري و اإلسالمي (  -

تشكل عامال مهما لتطور العالقات مع إسرائيل بغرض االستفادة من اخلربة اإلسرائيلية يف مكافحة 
 2ؤولني األتراك .اإلرهاب حسب رؤية املس

توترات العالقات الرتكية السورية بسبب قضااي عديدة كاملياه و أمن احلدود ويساهم يف تطور عالقات  -
 تركيا إبسرائيل و اليت يف ضوئها ميكن تفسري ازدواجية املوقف الرتكي .

يف جماالت امليـاه و الرغبة يف حتقيق تسوية سياسية شاملة للصراع العريب اإلسرائيلي تستفيد منها تركيا 
التعاون االقتصادي و املايل و التجاري و غريها ، و هلذا يؤكد املسؤولون األتراك على ضرورة حتقيق 

 السالم يف الشرق األوسط .
انضمام تركيا إىل عضوية اإلحتاد األوريب يشكل هدفا من أهداف التعاون الرتكي اإلسرائيلي لرتكيا  -

حدة و إسرائيل شأن اخلالفات مع اليوانن و قربص من جهة و الضغط لكسب مساندة الوالايت املت
 على اإلحتاد األوريب لقبول ضم تركيا له بعضوية كاملة .

إن الدور الرتكي يف الشرق األوسط، ورغم الوضع اجليو اسرتاتيجي لرتكيا ، و حدودها املشرتكة مع ثالث 
يدا للمصاحل األمريكية يف املنطقة ، ال ميكن فصله دول ) سوراي و العراق و إيران (، ميكن أن ميثل هتد
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عن اإلسرتاتيجية األمريكية يف املنطقة و اليت من بني أهم أهدافها محاية أمن إسرائيل . و ابلتايل فإن قيام 
تركيا بدور مهم يف أي ترتيبات أمنية إقليمية يتوقف ابألساس على مدى متانة عالقاهتا بكل من أمريكا 

 و إسرائيل .
 ددات املوقف الرتكي من الصراع العريب اإلسرائيلي :حم (2

اإلسرائيلي   –هناك جمموعة من احملددات حتكم املوقف الرتكي يف نظرته و تعامله مع الصراع العريب 
 ميكن إمجاهلا يف :

 : يالحظ أن السياسة اخلارجية الرتكية قد أتثرت بثالثة عوامل هي : احملدد التارخيي .أ
 مع العرب .التاريخ املشرتك 

بسبب هتديد اإلحتاد   Nato–االنضمام إىل التحالف الغريب من بوابة حلف مشال األطلسي 
 السوفيايت آنذاك الواقع مشال تركيا و اعتباره عدوا هلا .

 مشكلة قربص و النتائج املرتتبة عنها و املتفرعة منها و مشاكلها مع دول اجلوار اجلغرايف .
ر شؤون الشرق األدىن و جنوب آسيا يف جملس األمن القومي األمريكي و ويؤكد" مارتن أنديك " مدي

سفري الوالايت املتحدة األمريكية يف إسرائيل على دور تركيا اإلسرتاتيجي و الكبري الذي ستضطلع به و 
 .1مشاركتها يف حرب اخلليج من خالل حلف مشال األطلسي 

التأثري و األمهية يف نفس الوقت و يف أكثر من  و تتفاوت حتركات السياسة اخلارجية لرتكيا من حيث
 جهة :

الدائرة األمنية الغربية األطلسية و الدائرة األوربية و الدائرة الشرق األوسطية ، خصصها مع تطور 
التحالف العسكري مع إسرائيل و الدائرة اإلسالمية ) منظمة املؤمتر اإلسالمي ( و جمموعة الثماين 

 ألسيوية آلسيا الوسطى و القوقاز اإلسالمية " اجلمهورايت الرتكية "للتنمية ، و الدائرة ا
اإلسرائيلي و ذلك العتبارات اترخيية  –و لعل تركيا من أكثر الدول اإلسالمية اقرتااب من الصراع العريب 

و جغرافية و سياسية ، فرتكيا تسعى و حتاول ألن توازن بني عالقتها مع إسرائيل و بني عالقتها مع 
ول العربية اليت هلا اتريخ مشرتك معها ، فرتكيا تقيم عالقات مع إسرائيل منذ اعرتافها هبا و يف ذات الد

الوقت تنادي حبق الفلسطينيني بدولة مستقلة ، لكن رغم هذا فإن موقف تركيا يبقى حمتشما عموما يف 
قات تركيا ابلوالايت املتحدة إطار حماوالهتا خلق توازن بني عالقتها مع إسرائيل و مع يرتتب عنها يف عال

 2األمريكية و مع ما جيب أن تكون عليه العالقة مع الدول العربية .  
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و قد امتلك العرب و األتراك اترخيا مشرتكا نظرا للتفاعل احلاصل بينهم و الذي امتد لقرون ، لكن بعد 
هتا السياسية و ظهرت تكوينات سياسية و قامت لكل دولة بتحديد خيارا 1م.1919مؤمتر الصلح 

اإليديولوجية على أسس وطنية دستورية ، فحالت النخب السياسية يف تركيا ترسيخ قيم جديدة مستمدة 
من الغرب و مكرسة لعلمانية الدولة بدل الرتاث القدمي الذي خلفته السلطنـة العثمانية ، و قاموا مبناهضة 

العثمانيني ، فأنتجت اإلصالحات الدستورية  شعار " األمة اإلسالمية " مث" احلكم املطلق " للسالطني
أفكارا قومية علمانية أصبحت مرجعا ألعضاء " تركيا القتاة " و إحالل القومية حمل اإلسالم ، أما العرب 
فقد انهضوا أسلوب الترتيك و اجتهوا حنو التوفيق بني العروبة و اإلسالم و هذا ما زاد يف تباعد العرب 

اقفها السياسية و اإليديولوجية بعيدا عن املصاحل اإلسالمية و العربية من خالل عن تركيا الذي اختذت مو 
 توجهاهتا األوربية .

 احملدد اجلغرايف :   .ب
تربز يف املنطقة العربية أدوار القوى اإلقليمية املؤثرة يف سياسة الدول العربية و أمنها ، و اليت تسمى " 

وبوليتكي ، و هذه الدول هي إيران و تركيا يف آسيا و أثيوبيا و دول اجلوار اجلغرايف " كأمهية للعامل اجلي
مايل و السنغال يف إفريقيا ، و لكل دولة دور يف حتديد معامل األمن و االستقرار يف البلدان العربية و لو 

حيث يلعب العامل اإلقليمي دوره يف حتديد العالقات بني دول اإلقليم أو دول اجلوار  –بدرجات خمتلفة 
 2ذلك نتيجة العالقات اليت ترتتب عن املوقع اجلغرايف .و 

و كان النظام اإلقليمي العريب قد تعرض جملموعة من الضغوط من دول اجلوار اجلغرايف لعل أمهها مشكل 
األمن املائي للدول العربية و الذي تستحوذ إسرائيل فيه على معظم مصادر املياه العربية يف الضفة الغربية  

ادات املياه يف الضفة و اجلوالن تستحوذ عليها إسرائيل و هي تتطلع حنو مصادر مياه % من إمد70
  3عربية جديدة .

و حاولت تركيا جاهدة إحياء دورها يف املنطقة العربية على الرغم من أجواء عدم االستقرار نظرا ألطماع 
لطرفني الرتكي و العريب ، و تركيا يف نفط كركوك بشمال العراق ن و عدم الثقة و الشك املوجود بني ا

يف  4متثل تركيا دولة مهمة يف كل دول اجلوار اجلغرايف العريب رغم التناقضات التارخيية مع املنطقة العربية ،
ظل ظروف مرتبطة ابلسياسة الرتكية األطلسية و عالقتها الوثيقة إبسرائيل كما أهنا هلا إمكانيات و 

األمن العريب يف جمملها ) األرض و السكان ( حيث يبلغ سكاهنا  قدرات جتعلها متثل هتديدا مؤجال على

                                                 

 .271(،ص. 1997سيار اجلميل ، العرب واألتراك االنبعاث والتحديث )بريوت:مركز دراسات الوحدة العربية،  1
 118، مرجع سابق ، ص  2009-2002، السياسة اخلارجية الرتكية جتاه القضية الفلسطينية  حبيطة خلضر 2
 . 178(، ص 1989) 100يف الشرق األوسط ، صراع أم تعاون ،" املستقبل العريب ، ع . حسنني توفيق إبراهيم، " املياه - 3
 .140( ، ص. 1997أمحدصدقي الدجاين ، التحدايت الشرق األوسطية اجلديدة ) بريوت : مركز دراسات الوحدة العربية ،  - 4



 لقضية الفلسطينية يف القضااي الدوليةأمهية اــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ينالفصل الثا

 
59 

ثالث أضعاف سكان العراق و أربعة أضعاف سكان سوراي مما يعطيها ميزة ملواجهة جرياهنا العرب يف 
 سوراي العراق و قوهتا العسكرية هي الثانية يف حلف الناتو بعد الوالايت املتحدة األمريكية .

تكون فاعال مؤثرا يف الوسط احمليط بعد غزو العراق و اهنيار اإلحتــــاد السوفيايت و وتسعى تركيا إىل أن  
تفكك حلف وارسو وهو ما يتيح هلا فرصة القيام بدور فعال يف احمليط اإلقليمي و الدويل  لكن يبدو أن 

هلا إىل تلك ما تعانيه تركيا من مشاكل كاملشكلة الكردية و املشكلة القربصية قد يقع عائقا دون حتو 
الدرجة من القوة و اهليبة و املكانة الدولية ، و لكنها تسعى إىل استغالل عالقتها مع إسرائيل و 
الوالايت املتحدة األمريكية و هذا ما يفسر مواقفها مع الصراع العريب اإلسرائيلي نتيجة الضغوط النامجة 

خرية  إلجياد نوع من التنسيق يف مواقفها عن تلك العالقات . و يف املقابل فإهنا تسعى يف السنوات األ
 .  1مع إسرائيل من جهة و مع الدول العربية من جهة أخرى يف إطار الصراع العــــريب اإلسرائيلي 

 احملدد السياسي :    .ج
كانت األهداف األساسية اليت سعت تركيا لتحقيقها قد جعلت سياستها اخلارجية إزاء البلدان العربية و 

 حد سواء يف تذبذب دائم و من بني تلك األهداف:  الغربية على
 _الطموح إىل العضوية يف اجملموعة األوربية .

_بناء مصاحل إقليمية يف الشرق األوسط ابستخدام املياه و الزراعة و التجارة الدولية و غريها حيث 
سيما بناء السدود  ازدهرت الصناعة يف تركيا و تطورت الربامج الزراعية فيها و كذا برامج الري و ال

 2الكربى .
م، كان على تركيا أن تركز على شؤوهنا 1923لكن بعد معاهدة لوزان و إعالن اجلمهورية الرتكية يف 

الداخلية و كان لزاما عليها املضي إلقامة هيكل اجتماعي و سياسي معاصر على الشكل الغريب و بعد 
ن عزلتها السياسية الدبلوماسية اليت أعقبت هذه احلرب احلرب العاملية الثانية كانت تركيا حتاول اخلروج م

مل يكن هناك أي مانع من وقوف تركيا إىل جانب األقطار العربية  1947-1945و يف الفرتة مابني 
م. و لكنها بعد احلرب العاملية الثانية وجدت نفسها يف مواجهة 1947خاصة ضد تقسيم فلسطني 

ا إال االنضمام إىل املعسكر الغريب ملواجهة هذه األخطار ، يف ضوء التهديدات السوفياتية ومل يكن أمامه
هذه األخطار ، ويف ضوء اجتاهها األوريب وسعيا وراء املساعدات االقتصادية والعسكرية اليت حتتاجها ، 
أصبح اهلدف األساسي لرتكيا خارجيا هو الدخول يف نظام التحالف الغريب فانضمت تركيا إىل احللف 

، وقطعت كل ما يربطها ابجلانب العريب ، وقد واجه قرارها هذا إدانة عربية   1952ام األطلسي ع
 3واسعة. 
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إن تركيا حبكم جوارها مع دولة عظمى هي االحتاد السوفيايت ) سابقا ( وتقع يف مواجهة حلف وارسو ، 
طلسي ، كما فقد اعتمدت نفسها جزءا من نظام الدفاع الغريب ، بعد أن أصبحت عضوا يف احللف األ

اليت هلا حدود مع العامل العريب ) سوراي والعراق ( ، كما أهنا  NATOأهنا الدولة الوحيدة يف منظمة 
حتوي قواعد عسكرية للحلف وللوالايت املتحدة األمريكية وهلا عالقات مع إسرائيل والدول العربية ، 

القرن العشرين وتسعى ألن تكون فاعال إضافة إىل أهنا حتاول إجياد دور هلا منذ أوائل التسعينيات من 
مؤثرا يف الوسط احمليط هبا خاصة بعد غزو العراق وتفكك االحتاد السوفيايت وحلف وارسو مما أعطاها 

 1فرصة للقيام بدور فعال يف احمليط اإلقليمي والدويل . 
ت املتحدة األمريكية على وهبذا فإن جلوء تركيا إىل املعسكر الغريب أعطى هلا دورا إقليميا بدعم من الوالاي

أساس أهنا الدولة األمنوذج يف الشرق األوسط ، فأصبحت بذلك حلقة وصل بني الشرق والغرب ، فهي 
أوراب سوقا الستيعاب الطاقات العمالية الرتكية ، كما أن أمن  –تركيا  –من الناحية االقتصادية تعترب 

اجملاورة مثل : تركيا ، إيران ، العراق ، يف  الشرق األوسط وإسرائيل خصوصا يتطلب مشاركة الدول 
. وابعتبار أن إيران قد صعفت يف حرب اخلليج األوىل واهنارت القوة العراقية فقد  2الرتتيبات األمنية 

 أصبحت تركيا القوة اإلقليمية األوىل يف الشرق األوسط . 
فقد بدأ ابملساعدات االقتصادية  أما ابلنسبة للتحالف مع الغرب بقيادة الوالايت املتحدة األمريكية

ودخول تركيا كعضو يف جملس أوراب يف أوت  1947والعسكرية اليت تقدمها الوالايت املتحدة لرتكيا عام 
كما عمدت إىل بناء حتالف إقليمي للغرب والذي   1950مث مشاركتها يف احلرب الكورية عام  1949

ويف النظام السياسي الرتكي يوجد نوع من  1955متثل يف توقيع اتفاقية حلف بغداد يف نوفمرب 
االختالل بني ما هو نظري وتطبيقي فيما يتعلق ابلقوانني ، فعلى الرغم من أن تركيا تعتمد النظام الربملاين 
إال أن رئيس دولتها يكون له أحياان دور يفوق اختصاصاته مثلما كان عليه الشأن يف عهد الرئيس 

د نوع من التناقض واالزدواجية يف املواقف والقرارات ففي حني أكدت تورغوت أوزال ، زايدة على وجو 
تركيا على وحدة األراضي العراقية وسالمتها وضرورة رفع احلظر املفروض عليها فإهنا يف ذات الوقت تقوم 

ضد املسلحني األكراد ، ألن سياسيتها تقوم على  1991بعمليات عسكرية يف مشال العراق منذ 
على مجيع اخليارات مفتوحة . وابإلضافة إىل ارتباط تركيا حبلف مشال األطلسي ومدى املصلحة وتبقي 

أتثري على عالقاهتا ابلدول العربية وعلى صناعة سياستها اخلارجية واختاذ قرارات تكون يف معظمها ال 
 – 1967خصوصا فبل  –ختدم اجلانب العريب يف صراعه ضد إسرائيل حيث أنه يف الكثري من األحيان 

مل تكن سياسة تركيا ختدم وتؤيد املوقف العريب من إسرائيل ومن الصراع الطويل معها ، وإذا كانت 
القرارات الرتكية تظهر مدى ارتباطها ابحللف الغريب وابلقوى املكونة له ، ومدى سعيها للحفاظ على 
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أن جمموعة من مكانة العالقات مع الوالايت املتحدة وإسرائيل خصوصا لكسب التأييد الغريب بش
القضااي من بينها األزمة القربصية واالنضمام إىل االحتاد األوريب كما ميكن أيضا إدراج األحزاب السياسية 
ابعتبارها من بني أهم أجهزة صناعة القرار يف تركيا واملؤثر منه واختالف السياسة اخلارجية بتفاوت من 

 . 1حكم األحزاب العلمانية إىل األحزاب اإلسالمية 
 خماطر العالقة الرتكية اإلسرائيلية على املنطقة العربية :  (3

أضحى للعالقة الرتكية اإلسرائيلية مسار أمين سليب على األمن القومي العريب خاصة وأن إسرائيل تسعى 
إىل التأثري على التوجهات اخلارجية للسياسة الرتكية من خالل املؤسسة العسكرية سياسة الضغط على 

إلجبارها على تقدمي التنازالت يف عملية التسوية العربية اإلسرائيلية ، ورغم القلق العريب من  الدول العربية
مسار تطور العالقات العسكرية بني تركيا وإسرائيل ، نظرا آلاثرها األمنية على الدول العربية يف املدى 

التكامل ف الدور اإلقليمي ويف املنظور إال أن تركيا تؤكد عزمها على توطيد هذه العالقة مع إسرائيل حنو 
إطار سعيها إىل إقامة نظام إقليمي شرق أوسطي يف املنطقة تقدمان فيه بدور احملور ، أما على اجلانب 
العريب فإن تركيا تتحرك على مستوايت األمن واالقتصاد واملياه واملواصالت لتعزيز مصاحلها وقد عادت 

نظمة أمن وتعاون شرق أوسطية فضال عن هدف تركيا تركيا مؤخرا لتطرح من جديد مشروع إنشاء م
القيام بدور حموري يف الشرق األوسط فإهنا هتدف من وراء هذا احللف إىل تقوية موقفها جتاه أوراب بعد 
رفض االحتاد األوريب عضويتها يف االحتاد ، وكذلك للحصول على دعم اللويب اليهودي يف الوالايت 

اليوانين واألرميين كما تطمح إىل الدخول إىل املؤسسات املالية العاملية الكربى املتحدة يف مواجهة اللوبيني 
، يف حني هتدف إسرائيل من وراء عالقتها برتكيا إضافة إىل 2اليت هي بيد رجال املال اليهود يف العامل 

ط عليها والقيام تطويق سوراي ممن اخللف بعد توقيع االتفاقية العسكرية الرتكية اإلسرائيلية وممارسة الضغو 
بدور أمين جتاه سورية والعراق وإيران إضافة لذلك تطمح إىل استخدام تركيا كجسر للوصول إىل 
اجلمهورايت اآلسيوية اليت استقلت عن روسيا. وختشى الدول العربية واإلسالمية وحىت اليوانن وأرمينيا من 

ت إىل حد كبري مستوى احللف إضافة إىل مسار تطور العالقة العسكرية الرتكية اإلسرائيلية واليت بلغ
 3خشيتها من البعد اإلسرائيلي واألمريكي يف السياسة اخلارجية الرتكية .

وتعتقد هذه الدول مبا فيهم سوراي أن االتفاق العسكري الرتكي اإلسرائيلي يشكل مقدمة لفرض ترتيبات 
لسالم بفعل السياسة املشددة أمنية إقليمية يف منطقة الشرق األوسط خاصة يف ظل توقف عملية ا

إلسرائيل اليت ترفض مرجعية مؤمتر مدريد وصيغة األرض مقابل السالم فيما حتاول تركيا التقليل من 
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املضامني اإلسرتاتيجية هلذا االتفاق ، وتعتربه جمرد تعاون وليس حتالف عسكري ، وأنه ليس موجها ضد 
 أحد . 

الرتكي اإلسرائيلي أن مثة جمموعة من األهداف  لكن األكيد من خالل هذا االتفاق العسكري
اإلسرتاتيجية تسعى تركيا لتحقيقها ويف مقدمتها : جعل تركيا الدولة األقوى عسكراي يف املنطقة ودولة 
مصنعة للسالح ، وتقوم بتصدير األسلحة أبنواعها إىل دول املنطقة ومنها الدول العربية ، وكذلك 

لية وضع ترتيبات أمنية جديدة للشرق األوسط وهذا على ضوء حتالفهما تتقاسم تركيا مع إسرائيل مسؤو 
 مع الوالايت املتحدة األمريكية .  

واعتربت سوراي هذا االتفاق خطرا على األمن القومي العريب وعملت سوراي على حشد دعم عريب ضد 
ن سوراي عملت على التحالف الرتكي _اإلسرائيلي وضد سلوك أنقرة بشأن املياه ومشال العراق كما أ

توطيد عالقاهتا مع إيران وبدرجة أقل مع اليوانن وأرمينيا كخطوات موازية لتطوير التحالف الرتكي 
اإلسرائيلي ، وقد اهتمت تركيا سوراي خالل األزمة األخرية بينهما ابلوقوف وراء احلملة املعارضة هلا يف 

 .  1العامل العريب بشأن حتالفها مع إسرائيل 
شكل االتفاق العسكري الرتكي اإلسرائيلي متغريا يف عالقات تركيا مع دول اجلوار والسيما وعموما 

العربية ، وتعتقد هذه األخرية أن االتفاق يثري املخاوف يف املنطقة من العودة إىل سياسة األحالف 
ظل توقف عملية  العسكرية ، كما أنه حيول دون إقامة عالقات إجيابية بني تركيا والدول العربية خاصة يف

 السالم يف منطقة الشرق األوسط .            
. أصبحت 2002بعد وصول اإلسالميني إىل السلطة بزعامة " حزب العدالة و التنمية "عام         

املواقف الرتكية أكثر اعتداال و توازان و ميوال يف بعض األحيان للشعوب العربية و خاصة الشعب 
تطوير عالقاهتا مع الدول العربية يف املشرق و املغرب ، كما تبنت موقفا متوازان الفلسطيين ، و سعت إىل 

ألسباب تتعلق ابلدرجة األوىل مبصاحلها االقتصادية مع هذه الدول و اليت تقدر مبليارات الدوالرات  و 
قد تساعد  هذا ما أدى إىل سيطرة روح االعتدال على السياسة اخلارجية الرتكية جتاه املنطقة العربية ،

اجلانب العريب إذا عرف كيف يستثمرها يف حتقيق أهداف سياسية يف الصراع العريب اإلسرائيلي ، حبكم 
العالقات الرتكية اإلسرائيلية و ما  تستطيع أنقرة فعله للضغط على اجلانب اإلسرائيلي للرضوخ للمطالب 

به ، حيث أن السياسة اخلارجية الرتكية  املشروعة للشعب الفلسطيين ن وكذلك الدول العربيــة احمليطــة
اجلديدة أصبحت تتسم بنوع من الشفافية و الوضوح و االستقاللية على األقل داخليا و تضاؤل سطوة 

  2املؤسسة العسكرية على صنع القرار يف تركيا .
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وصول حزب العدالة والتنمية ودوره يف رسم السلوك الرتكي اجلديد :  األولاملبحث 
 2002-2016)رجب طيب أردوغان( 

 بللوقوف على صعود جنم حزب العدالة والتنمية للسلطة بقيادة زعيمه رجب طيب أردوغان يتوج      
 التكلم عن ظروف ونشأت حزب العدالة والتنمية علينا 

 وأتسيس حزب العدالة والتنمية  ةنشأاملطلب األول : 
وصول "عدانن  1946بدأت نواة تشكل التيار اإلسالمي منذ أتسيس احلزب الدميقراطي عام       

مندريس" و"جالل ابایر ملنصيب رئيس الوزراء ورئيس اجلمهورية، وتطورت يف األعوام الالحقة أشكال 
اإلسالمية يف اخلطاب اجلماهريي وبعض املمارسات  التنظيمات واألحزاب اليت تتبىن إىل بعض املقارابت

السياسية الرمسية. ولقد أحدث وصول الرفاه وزعيمه جنم الدين أربكان إىل السلطة يف شهر جوان 
موجة من الصدمات هت املؤسسة الرتكية وحلفاءها الغربيني فكان بذلك املؤشر االبرز الدال  1996

حيث نشأت خنبة واسعة ذات برانمج سياسي بديل شامل قائم  على انبعاث االسالم السياسي يف تركيا
 1االفكار االسالمية.

كان وصول حزب الرفاه إىل رائسة احلكومة الرتكية وتشكيل حكومة ائتالفية مع حزب الطريق القومي 
عامة إذ أسس "جنم الدين أربكان" أول حزب ذي  26تتوجيا ملسرية استمرت على مدى أكثر من 

، 1971الذي ما لبث أن حظر بعد انقالب عام  1970ية )حزب النظام الوطين( عام إسالم مرجعية
ولتبدأ منذ تلك املرحلة مشاركته  1973ليؤسس حزب السالمة الوطين الذي شارك يف انتخاابت عام 

يف بعض احلكومات اليت مل يستطع أي من األحزاب التقليدية تشكيلها أبغلبية نيابية منفردة، ومن مث 
لينهي حزب السالمة الوطين وحيل بدال منه حزب الرفاه عام  1980حلظر الذي رافق انقالب عام عاد ا

البلدية اليت فاز فيها ببلدية اسطنبول الكربى  1994لتبدأ مسرية طويلة توجت ابنتخاابت عام  1983
ومة عام اليت توىل رائستها "رجب طيب أردوغان" ولتستمر إىل تويل جنم الدين أربكان رائسة احلك

. ومل تستمر حكومة أربكان سوي عام واحد، فمر وجد نفسه يف صدام مباشر مع املؤسسة 1996
على جملس األمن القومي جمموعة من  1997فيفري  28عرضت رائسة أركان اجليش يف  العسكرية إذ

 2االجراءات جيب على احلكومة أن تطبقها ومنها :
 سالميةاإلمنع أية دعوات مؤيدة لتطبيق الشريعة  •

 رقابة شبكات البث اإلذاعي والتلفزيوين اإلسالمية •

                                                 
، ترمجة فاضل 1د :التحدي املاثل أمام كل من اورواب والوالایت املتحدة األمريكية، طهينتس کرامر، تركيا املتغرية تبحث عن ثوب جدي 1

 .105- 10، 2001جكرت، الرایض: العبيكان ،

، ص  2011احسني بسلي وعمر أوزابي، رجب طيب أردوغان قصة زعيم، ترمجة طارق عبد اجلليل، بريوت: الدار العربية للعلوم،  2
291-296 
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 منع ارتداء احلجاب •

 حترمي العمل ضد النظام العلماين الدميوقراطي •

 سنوات مما يعين إلغاء مدارس إمام خطيب  8زایدة مدة التعليم اإللزامي إىل  •

 ضابطا ينتمون للتيار اإلسالمي 160فصل  •

 ن للتيار اإلسالمي.فصل بعض حكام الوالایت الذين ينتمو  •
هلذا السبب ضغط قادة اجليش ليتم استبعاد "أربكان" من احلكومة لتتشكل حكومة جديدة برائسة زعيم 

ومل يستطع حزب الرفاه مواجهة نفوذ وقوة املؤسسة  1997حزب الوطن األم "مسعود يلماز" عام 
حبكم  1998هنائيا عام العسكرية وأصبح قادته عرضة للمحاكمات ومنع من العمل السياسي وحظر 

قضائي من احملكمة الدستورية العليا، كما متت مصادرة ممتلكات احلزب وحماكمة بعض قياداته. وأدت 
داخل حزب الرفاه نفسه إىل اضمحالل أتثري القادة التقليديني  1التوترات بني التقليديني والتجديديني

د استقطاب أنصار احلركة اإلسالمية يف للحزب الذين أسسوا حزب الفضيلة ومل يستطع احلزب اجلدي
تركيا نتيجة غياب الرؤية الواقعية للعمل السياسي ، وتشدد وأبوية قادته الكبار . ولقد ادرك قادة احلزب 

حزب الرفاه عن السلطة بعدم جدوى حتدي املؤسسة احلاكمة يف تركيا وتكون رأي داخل  انه بعد إزاحة
بقاء على اخلريطة السياسية والعودة إىل مقاعد احلكم من جديد احلزب يرى بوجوب التغيري هبدف اال

وهبذا كان احلدث األبرز يف اتريخ احلركة السياسية الرتكية هو أتسيس حزب العدالة والتنمية عام 
20012 

                                                 
 169، ص 1999ف واهلالل : تركيا من ااتتورك ايل اربكان القاهرة ، دار الشروق ، رضا هالل، السي  1

 186،ص  2006یاسر احمد حسن ، تركيا: البحث عن المستقبل ، القاهرة: الدار المصریة اللبنانية،   2



  توجهات السلوك اخلارجي الرتكي اجلديدـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ــــــ

 
66 

 (: أحزب اإلسالم السياسي املعتدل يف تركيا أو ما يعرف أبحزاب جنم الدين اربکان01جلدول رقم )ا

سلسلة أحزاب اسالمية كلها تعرضت  "اربكان"وقد شكل  1973قلت تركيا إىل احلياة الدميقراطية يف عام انت       
يف االنتخاابت العامة مكنه من الوصول اىل السلطة وتوىل جنم  1995للحل وكان اخرها حزب الرفاه الذي فاز سنة 

قد سبب إحراجا كبريا للنخبة العلمانية بعد  1995 وكان جناح حزب الرفاه يف 1الدين اربکان منصب رئيس الوزراء.
خسارهتم يف االنتخاابت اليت تعترب حمطة فاصلة يف احلياة السياسية الرتكية ووقفت األحزاب العلمانية موقف املؤيد 
 للسياسة اليت انتهجتها املؤسسة العسكرية يف جتفيف منابع التيار االسالمي والتآمر إلسقاط حكومة أربكان االسالمية
حبيث أصدرت املؤسسة العسكرية عدة بياانت حتذر من اخلطر االسالمي وأعلنت عدم التسامح مع األنشطة املعادية 

 2للنظام كما قامت ابلتضييق الطرق الدينية اليت تنتهك القوانني. 

كرئيس قام مبمارسة مهامه اجلديدة   2000ماي  05بعد وصول أمحد "جندت سريز" إىل منصب رائسة اجلمهورية يف 
للجمهورية انطالقا من خربته وجتربته كقاض مبكانة شخصية وقانونية وبعد عدة شهور توترت العالقة بينه وبني احلكومة 
بسبب رفضه التوقيع على قرارات صدرت عن احلكومة ، وقد أصبحت تركيا ذات حساسية مفرطة للتقلبات السياسية 

القدرة على التنبؤ أبحوال البالد السياسية واالقتصادية على  لكثرة تشكيل وسقوط احلكومات يف التسعينات وعدم
املدى البعيد، ومن اجلانب االقتصادي ارتفعت اسعار الفائدة وسعر الدوالر بسبب اقبال املواطنني على شراء أتمينات 

ين األخريين ألنفسهم ومل متض شهران على رائسة سيزر حىت تعرضت تركيا اىل اسوأ ازمة اقتصادية شهدهتا يف العقد

                                                 
كي ، عمان ، مركز دراسات االمة ، حسنني خالد ، اجلراحة التجميلية للعمل اإلسالمي ، قراءة يف جتربة حزب العدالة والتنمية الرت  1

 26ص  2004
 .40، ص 1997، اوت 64، شؤون األوسط، العدد "املواجهة بني العسكر والرفاه: التباسات الدميقراطية واهلوية"حممد نور الدين،  2
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% من دخله حبساب القدرة الشرائية احلقيقية وهذا كله ادى 40افقدت املواطن الرتكي يف ظروف قصري ما يقرب من 
اىل فقدان احلكومة الشعبية والتأييد يف الشارع الرتكي كما أدى اىل حالة التشرد السياسي فيما بني األحزاب وأتكل 

 1القرار السياسي ذي السند من احلكومة واملستمد شرعيته من االمجاع الشعيب. سلطة الدولة وهيبتها يف اجملتمع وغياب
وللخروج من األزمة االقتصادية والبحث عن حلول سريعة وجذرية أوكلت احلكومة اىل كمال درويش الذي كان انئبا 

مليار  16دويل بقيمة لرئيس البنك الدويل حيث اسندت له وزارة االقتصاد ووقعت قرضها األكرب مع صندوق النقد ال
دوالر النتشاهلا من األزمة ، وكان قبول احلكومة بشروط صندوق النقد الدويل قد استلزم خصخصة البنوك واملؤسسات 
العامة وتسريح آالف العمال وفرض موازنة تقشف صارمة يف االنفاق العام، انعكست آاثرها على خمتلف قطاعات 

وهكذا مع تداعيات األزمة االقتصادية  2بسبب قسوة هذا الربانمج على اجملتمع.االقتصاد وأيضا على اجلانب السياسي 
حيث اصاب الشلل آليات النظام الدميقراطي ومؤسساته وحتول األحزاب السياسية  تفاقمت األزمة السياسية يف البالد

عني ابلوضع القائم وعجزهم عن يف جمملها إىل أحد األركان الرئيسية للنظام الدميقراطي الرتكي اىل جمموعة من املنتف
التقدم أبي طروحات علمية جتذب االنتباه ويف ظل هذا املناخ حلت قمة سياسية لبحث املسألة املرتبطة مبسعى تركيا 

  .االنضمام لالحتاد األوريب واليت يتعني على البالد اختاذها وانتهت القمة بتمرير االصالحات املطلوبة من االحتاد األوريب
وجرى إشهار ، أعلن عن أتسيس حزب العدالة والتنمية يف حفل بسيط دعي اليه الصحفيون  2001أوت  14و يف 

. كما أعلن أردوغان أنه 3شخصا مل يكن من بينهم أي من أعضا حزب الفضيلة 74األعضاء املؤسسني الذين كانوا 
إسالميا بل هو حزب علماين يتبع مسار قام بتأسيس هذا احلزب حملاربة الفقر واجلوع يف تركيا ووصف حزبه أنه ليس 

حمافظ ليربايل معتدل، يعمل يف إطار ثوابت الدولة ومن بينها العلمانية ويتبنی رأمسالية السوق كما يؤكد على أنه يسعى 
امرأة بينهن حمجبات منهن  13النضمام تركيا إىل االحتاد األورويب. وضمت اهليئة التأسيسية للحزب ما يقرب من 

ثلة وطبيبة ومعلمة، إضافة إىل العديد من الشخصيات اليت كانت تشكل التيار املعتدل داخل جتربة حزب مطربة ومم
الفضيلة احملظور واعترب أحد أفراد اهليئة املؤسسة للحزب يف مؤمتر صحفي أن حزب العدالة والتنمية جاء ليمأل الفراغ 

د الشعب ثقته ابألحزاب املمثلة يف الربملان ، ولذلك فهو ميثل  السياسي القائم يف احلياة السياسية الرتكية ، بعد أن فق
 4كافة االجتاهات الليربالية ، وحيتضن مجيع قطاعات الشعب.

لقد مجع حزب العدالة والتنمية ائتالفا واسعا من األطراف اليت ال تشعر ابلرضى اجتاه الواقع األقتصادي والسياسي ولقد 
إىل جنب اإلصالحيني اإلسالميني واملصرفيني ، واخلرباء املاليني وأصحاب  ضم هذا التحالف غري املسبوق جنبا

الشركات املستقلة الصغرية واملتوسطة ولقد حتدى احلزب الوالءات احلزبية التقليدية واكتسب دعم كل من مجعيات 
ة الدميقراطية مع دعم األعمال العلمانية و االسالمية ويرى البعض أن احلزب أيت اىل السلطة من خالل اجلمع بني قو 

                                                 

 .164- 158، ص  2006ایسر امحد حسن، تركيا البحث عن املستقبل ، القاهرة: الدار املصرية اللبنانية ، 1
 .197، ص  نفسهایسر أمحد حسن، املرجع  2
 1، ص  2011، عمان: دار زهران للنشر والتوزيع ،1أمحد نوري النعيمي ، النظام السياسي يف تركيا ، ط 3
ص ، 2005دريس بووانو ، "اسالميو تركيا، العثمانيني اجلدد ، البداایت، املكوانت، التحوالت، املعادالت " سورية: مؤسسة الرسالة،   4

39. 
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اإلعالمي واخلطاب اإلصالحي القومي، فقد أدى ذلك إىل ظهور جمموعة   الربجوازية الصاعدة املعتمدة على راس املال
 1اجتماعية وثقافية جديدة مع قوة اقتصادية مؤثرة لتعكس مرة اخرى التقليدية و احملافظة الدينية.

تنمية حتدایت التأسيس، الرؤية الفكرية، الكوادر، الربانمج، األموال، وكان و كغريه من األحزاب واجه حزب العدالة وال
عليه أن يعرب هذه التحدایت يف ظل واقع تتنازعه التوجهات، إذ هو حيتاج أن يثبت عدم ختليه عن اإلسالم داخل بيئة 

عميقة، وحيتاج أن يثبت أنه صورة التيار اإلسالمي، وحيتاج أن يثبت أنه مل خيرج عن علمانية اجلمهورية أمام الدولة ال
جديدة من اإلسالم السياسي" الذي ميكن للغرب أن يتفق معه وأن جيربه ويعتمد عليه، وكأنه يقدم إسالما جديدا" 
ملتزما ابلثوابت اليت تطرحها احلضارة الغربية". ومل يكن بوسعه تقدمي خطاب مزدوج يف عصر ثورة اإلعالم واالتصاالت، 

من خطاب دقيق ومتوازن، مث من تنازالت وتضحيات ببعض األطراف عند حلظات فارقة ال بد فيها  فال مناص حينئذ
من االختيار حني ال ينفع التوازن والبقاء يف منطقة رمادية. بدأت اجملموعة املؤسسة إبقامة مركزين للبحوث السياسية 

األحباث السياسية يف إسطنبول، نوقشت فيهما كما  والفكرية: األول مركز مؤسسة دجنه" لألحباث يف أنقرة والثاين مركز
قال عبد هللا غول  "مجيع األفكار دون حتفظ، حبثنا كيف نشكل حركة جتديد وإصالح، واستعنا يف سبيل ذلك 
أبصدقاء من اخلارج اهلم جتربة جيدة من أجل الوصول لتصور واضح حلركتنا اجلديدة"، ويرى بولنت أرينتش احد 

"أهم عوامل جناح تلك املرحلة أننا مل نقص أي فكرة من النقاش أو احلوار، كان عمال مجاعيا بكل مؤسسي احلزب أن 
 2ما يف الكلمة من معىن.

  2002املطلب الثاين : فوز حزب العدالة والتنمية يف االنتخاابت  
دميقراطي حمافظ يف  أبنه ليس حزاب إسالمية بل حزب 2002أعلن احلزب يف وسائل اإلعالم قبل انتخاابت         

القضاای األخالقية واالجتماعية، وحرص احلزب على أال يستخدم الشعارات الدينية يف خطاابته السياسية، وأكد أنه 
حيرتم احلرایت الدينية والفكرية، ويبين سياساته على التسامح واحلوار، وعدم معارضته للعلمانية، ويؤيد انضمام تركيا إىل 

أنه سيواصل تطبيق برانمج اإلصالح االقتصادي حتت إشراف صندوق النقد الدويل، ورفض احلزب االحتاد األورويب، و 
 التعصب لزعيم واحد، ووعد بدميقراطية واسعة النطاق يف تركيا.

عن خطاب حزب  2002لقد اختلف ذلك اخلطاب السياسي حلزب العدالة والتنمية قبل توليه احلكم هناية عام 
لدين أربكان الذي اعتمد على خطاابت اسالمية معادية للغرب ومنتقدة للعلمانية، ورافضة ضمنية الفضيلة التابع لنجم ا

النضمام تركيا لالحتاد األورويب. وإن الربانمج األنتخايب حلزب العدالة والتنمية ركز على جناح أروغان يف بلدية إسطنبول، 
قيمة العملة الرتكية  ارياألزمة االقتصادية وموجات الغالء واخوفشل األحزاب احلاكمة اليمينية واليسارية اليت تسببت يف 

 بعده حمافظة ألغلبيةوفساد هذه األحزاب . وقدم احلزب نفسه ممثال حقيقية الناخيب ميني الوسط الذين يشكلون ا
 ودميقراطية.

                                                 

، 2014عماد قدورة، "الدميقراطية احملافظة ومستقبل العلمانية الرتكية ، الدوحة: املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات ، ديسمرب   1
 .08ص 

 ،2011حسني بسلي، عمر أوزابي، رجب طيب أردوغان قصة زعيم، ترمجة وتقدمي د.طارق عبداجلليل ، بريوت: الدار العربية للعلوم،  2
 .306ص 
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 يف املئة من 30 االنتخاابت، أشارت استطالعات الرأي كافة إىل أن حزب العدالة والتنمية سيفوز بنسبة وقبل
األصوات، وكان لقرار جلنة االنتخاابت العليا بعدم أهلية أردوغان لعضوية الربملان واضطراره إىل االستقالة من احلزب  

 الناخبني؛ وابلتايل زادت من شعبية احلزب. لعطفكعضو مؤسس بسبب احلظر القانوين، دور مهم يف نيله 
 15.4أصوات انخيب حزب الفضيلة اإلسالمي الذي حصل على ) حزب العدالة والتنمية من کسب معظم ومتكن

، مع جزء كبري من أصوات انخيب حزيب ميني الوسط حزب الوطن األم وحزب 1999ابملئة( من أصوات انتخاابت 
التوايل، وحينما أدخلت عتبة  على 1999ابملئة يف انتخاابت ( 12و )( 1372الطريق القومي اللذين حصال على )

ملئة، استفاد منه حزب العدالة والتنمية ومت استبعاد مجيع األحزاب الفائزة ابستثناء حزب الشعب اجلمهوري، العشرة اب
  فيما الكلية، األصوات من ابملئة ٦٦  يعادل ما: أي الربملان، يف مقعدا 363وحصل حزب العدالة والتنمية على 

 عام االنتخاابت نتائج وجاءت منفرداً؛ احلكومة تشكيل من ومتكن ابملئة، 34.3 احلقيقية انخبيه أصوات كانت
 أييت كما   2002

 
 %2007انتخاابت  % 2002انتخاابت  اسم احلزب

 46.4 34.3 حزب العدالة والتنمية )اسالمي(
 20.8 19.4 حزب الشعب اجلمهوري )يسار وسيط(

 5.4 9.5 حزب الطريق القومي )ميني الوسط(
 14.3 8.4 حزب احلركة القومية )قومي تركي(

 3 6.2 حزب الشعوب الدميقراطي )كردي(
 / 5.1 حزب الوطن االم )ميني الوسط(

 2.3 2.5 حزب الفضيلة )اسالمي(
 / 1.2 حزب اليسار دميقراطي ) يسار الوسط(

 1اقل من  1اقل من  جمموعات من األحزاب والشخصيات املستقلة
Source: Statistical Yearbook of Turkey 2002-2007 

 

كان هناك توقع أن يرتشح رجب طيب أردوغان رئيسا للجمهورية   2002بعد فوز حزب العدالة والتنمية يف انتخاابت 
أعلن أردوغان عدم الرتشيح نفسه وتقدمي وزير اخلارجية عبد هللا غول مرشحا  2وقبل انتهاء مهلة الرتشيح بيوم واحد، 

فيما بدا األمر انه حسم املصلحة غول انعقدت أوىل جلسات يوم اجلمعة حلزب العدالة والتنمية لالنتخاابت الرائسية، و 
، أما يف اجلوالت التالية 1ووفقا للدستور جيب أتمني نصاب الثلثني يف اجللستني األوىل والثانية 2007أفريل  27يف 

انئبا(  550من  363عد )فالنصاب يكون ابألغلبية املطلقة ، وملا كان حزب العدالة والتنمية ميلك أقل من ثلثي املقا
ويف ظل مقاطعة نواب حزب الشعب اجلمهوري املعارض وبعض األحزاب االخرى مل يكتمل نصاب اجللسة وابلفعل 

ومبا أن حزب العدالة ، أصدرت احملكمة الدستورية قرارا ابشرتاط نصاب الثلثني ألي جلسة النتخاب رئيس اجلمهورية
والتنمية لن  الثلثني ألي جلسة النتخاب رئيس اجلمهورية، ومبا أن حزب العدالة والتنمية لن يكون إبمكانه توفري نصاب

                                                 
، مذكرة املاجستري يف العلوم السياسية 2014-2002طة ، دور حزب العدالة والتنمية يف صنع السياسة العامة يف تركيا يهجرية بن ز  1

 130، ص  واإلداري،كلية العلوم السياسية  والعالقات الدولية قسم التنظيم السياسي  3ختصص دراسات مقارنة ، جامعة اجلزائر 
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يكون إبمكانه توفري هذا النصاب مبفرده مع مقاطعة االحزاب األخرى ومبا أن الدستور يقول أبنه اذا فشل الربملان يف 
ديد ابنتخاب الرئيس اجلديد وهكذا  انتخاب رئيس جديد يصار اىل الدعوى النتخاابت نيابية مبكرة، ويقوم الربملان اجل

 1. 2007بدال من موعدها الطبيعي يف نوفمرب  2007أوت  22كانت الدعوة اىل انتخاابت نيابية مبكرة يف 
% وبزایدة حنو  46.5 إىل 2002% عام 34.3وابلفعل ارتفعت نسبة األصوات اليت انهلا حزب العدالة والتنمية من 

وتبني أن  2002مليوان وبزایدة حنو مخسني ماليني انخب عن نتائج انتخاابت عام  16نقطة وبلغ عدد منتخبيه  13
احلزب جنح يف إيصال نواب عن معظم احملافظات مما يعكس حضوره يف كل البالد خبالف األحزاب األخرى وكان الفتا 

لغالبية كردية على حزب أن حزب العدالة والتنمية قد تقدم يف ست من احملافظات التسع يف جنوب شرق البالد حيث ا
 2اجملتمع الدميقراطي.

 و بال شك هناك عدة عوامل وأسباب كانت وراء الفوز الذي حققه حزب العدالة والتنمية ابرزها ما يلي :
التضم  الشخصية الكاريزمية لرئيس احلزب رجب طيب أردوغان إذ استطاع توسيع القاعدة الشعبية للحزب •

 رقية واملذهبية . خمتلف التيارات السياسية والع
 الرائسية تعرض احلزب إىل الظلم وازدواجية املعايري ضد مرشحه عبد هللا غول فوظف ذلك يف االنتخاابت •

 الرؤساء قبله .  على الرغم من أن عبد هللا غول قد حقق نسبة فاقت بكثري االصوات اليت حصل عليها
اليت اهتم  2007أفريل  27للحكومة ليلة  مذكرة اجليش وتدخله بشكل مباشر يف السياسة خصوصا مذكرته •

 ى القيم العلمانية وجيب حماربة الرجعية. لفيها احلزب انه يسعى لعدم احملافظة ع
الناخبني  احلملة االنتخابية الناجحة اذ اتبع احلزب محلة انتخابية استطاع من خالهلا کسب عدد كبري من •

ات يف كثري من اجملاالت ومنها : جمال الصحة وتقدمي فخطاابته من خالل حياته اليومية اليت احدثت تغري 
الدعم للعمال واملوظفني واملزارعني وتطوير قطاع البلدایت وتوزيع املساكن على الفقراء أبسعار جمزية ورخيصة 

 3وحماربة الفساد والرشوة وسرقة املال العام.
مناطق  ة التوجهات االجتماعية لسكاناالتصال املباشر ابلشعب واالهتمام بقضاای املواطنني من خالل دراس •

اثرا يف نفوس  جنوب شرق تركيا وقيام افراد احلزب بزایرات ميدانية اىل مجيع الطبقات وهذه الزایرات تركت
 املواطنني ال يقل عن ما تركته املهرجاانت اخلطابية. 

 متتعت البالد حتت حكومة رجب طيب اردوغان اذا 2002االستقرار االقتصادي والرخاء النسيب عام  •
حيث وصلت استثمارات أجنبية مبستوایت غري  2007- 2002مبعدالت منو اقتصادي عايل من اعوام 

مسبوقة واخنفضت معدالت التضخم من ارقام ابملئات إىل ارقام فردية وتضاعفت دخول التصدير واستمرت 
احلكومة يف استمالة الشعب  خصخصة مشاريع الدولة االقتصادية اما يف السياسات االجتماعية فقد سامهت

خدمات صحية وجمانية وقامت بدعم  هلا اذ وزعت الكتب املدرسية جماان على طالب األسر الفقرية ووفرت
 األسر ذات الدخل املنخفض. 

                                                 
 43-42، ص  1998مد ، تركيا اجلمهورية احلائرة ،مركز الدراسات للبحوث والتوثيق ، بريوت لبنان ، نور الدين حم 1
، مذكرة ماجستري ، جامعة الشرق  2011-2003ريز لطيف صادق ، العالقات االمريكية الرتكية يف ظل حزب العدالة والتنمية  2

 54-53، ص  2001،  األوسط
 131، مرجع سابق ، ص 2014-2002عدالة والتنمية يف صنع السياسة العامة يف تركيا طة ، دور حزب اليهجرية بن ز  3
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العدالة  ضعف االحزاب املعارضة واليت حاولت استمالة الناخب الرتكي اليها من خالل التشهري حبزب •
ت حتذر الناخب الرتكي من احلزب احلاكم وتتهمه ابإلرهاب والفساد إال أن الناخب والتنمية من خالل مسريا

الرت زاب املعارضة غري جديرة ابلثقة من خالل وعودها الفارغة بينما حزب العدالة والتنمية جتنب هذه الوعود 
 الفارغة والراننة.

يلة مثاين سنوات من السلطة و قد عرض حممال حبص 2011وقد ذهب حزب العدالة والتنمية اىل االنتخاابت عام 
 2011% يف انتخاابت 50. و انل رجب طيب أردوغان 1اجنازاته على خمتلف األصعدة مما شكل قفزة حققتها تركيا

 من األصوات، ما اعترب جتديدا شعبيا للتفويض له ابن يستمر حاكما على تركيا بعد ما حقق الشعب الرتكي من
صالحات، وكان أبنه وضع نصب عينيه أن حيصل ثلثي املقاعد من اجل مهمة أساسية هي االجنازات االقتصادية واإل

وضع دستور جديد يف الربملان من دون احلاجة اىل استفتاء شعيب ، رغم أنه من دون العودة إىل الشعب سيبقى الدستور 
صوات فكان الرهان  367قاعد أي منقوصا للشرعية املعنوية ومل ينجح حزب العدالة والتنمية يف احلصول على ثلثي امل

مقعدا الضرورية لتحويل أي مشروع أو تعديل دستوري يسقط يف الربملان، إىل استفتاء شعيب وهنا   330على أن ينال 
 326وهنا كان اإلخفاق لرجب طيب اردوغان اذ انه مل حيصل سوى على  330كان عنوان املعركة االنتخابية رقم 

 .من الرقم املطلوب، وهنا نشري أن هذه النتيجة ختول أردوغان تشكيلانئبا أي أقل أبربعة نواب 
حكومة مبفرده على أساس أنه انل أكثر من نصف املقاعد النيابية وهذا ما يعين أنه يستطيع مترير كل سياساته الداخلية 

داد دستور جديد فسيكون واخلارجية دون عناء يذكر ، أما القضاای األساسية اليت حتتاج إىل تعديل الدستور ومنها إع
أردوغان عاجزا مبفرده عن التحكم يف الربملان وحيتاج حتما إىل تعاون القوى السياسية األخرى ليصل على األقل إىل 

صوات. وهنا تتوجه األنظار إىل األحزاب االخرى اليت دخلت الربملان فحزب الشعب اجلمهوري بقيادة  330حاجز 
انئبا لكنه مع ذلك يعترب النتيجة إخفاقا ألنه كان  135اىل  112 زایدة نوابه من "كمال كيليتشدار أوغلو"، جنح يف

من املقاعد  35% من األصوات و  13% على األقل، أما حزب احلركة القومية فقد حصل على 30يتطلع إىل 
السياسي والوطين هو جتمع  وتراجع العدالة والتنمية يف املناطق الكردية ، وكان الفشل األكرب داللة وتعبريا على الصعيد

، ومبا أن قانون االنتخاابت ال يتيح لألكراد 2األكراد يف تكتل واحد بكافة تياراهتم السياسية املعتدلة منها واملتشددة 
% من إمجايل الناخبني( فقد ترشحوا   10إمكانية الدخول إىل الربملان كحزب ) نظرا ألنه ال ميكن هلم أن ينالوا 

افضى اىل انتصار اترخيي هلم يف املناطق الكردية وبعض املدن الكربى مثل اسطنبول وأنقرة وغريها  كمستقلني وهو ما
انئبا ، بل إن حزب العدالة والتنمية تراجعت أصواته يف  20انئبا بعدما كان لديهم يف الربملان السابق  36وحصدوا 

تهت املعركة اليت دارت على األصوات الكردية % ويف احملصلة ان 20و  15املناطق الكردية بنسب ترتاوح ما بني 
لصاحل حزب السالم و الدميقراطية " الداعي إىل إقامة حكم ذايت واملطالب إبدخال ضماانت يف الدستور الرتكي تعرتف 

 3ابهلوية الكردية.

يا، وهي أول مرة الختيار الرئيس الثاين عشر لرتك 2014أوت  10ويف االنتخاابت الرائسية اليت أجريت يف تركيا يوم 
يتم فيها اختيار رئيس مجهورية تركيا ابالنتخاب املباشر وحسمت النتيجة ابنتصار رئيس الوزراء الرتكي األسبق رجب 

                                                 
ماجستري ،جامعة الشرق (”2003-2011العالقات االمريكية الرتكية يف ظل حزب العدالة والتنمية)”ريز لطيف صادق 1

 .56- 55 ، ص2011االوسط،االردن 
 133، مرجع سابق ، ص 2014-2002ع السياسة العامة يف تركيا هجرية بن زيطة ، دور حزب العدالة والتنمية يف صن  2
 59-58-57، ص ص نفسهريز لطيف صادق ، مرجع  3
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% من أصوات 50طيب أردوغان من اجلولة األوىل، حيث حصل على أغلبية خالصة من األصوات أي أكثر من 
، و تعترب تلك االنتخاابت أول انتخاابت رائسية يف تركيا تعقد  1شحنيالناخبني . وقد تقدم لتلك االنتخاابت ثالثة مر 

على املستوى الشعيب بدال من اجرائها داخل الربملان مبشاركة نواب الشعب املنتخبني وبلغ عدد املواطنني األتراك الذين 
 رجها .مليون مواطن ، سواء داخل تركيا أو خا 55حيق هلم التصويت يف تلك االنتخاابت أكثر من 

وحىت سنة  2002وفيما يلي نعرض ملخصا لألداء االنتخايب حلزب العدالة والتنمية يف شكل جداول احصائية مند 
 وذلك من خالل املواعيد االنتخابية يف التشريعية والبلدية و الرائسية. 2014

 
 
 

 عية(: االداء االنتخايب حزب العدالة والتنمية يف االنتخاابت التشري02اجلدول رقم )

 
 https://ar.wikipedia.orgاملصدر : موسوعة ويكيبيدای 
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 االداء االنتخايب حلزب العدالة والتنمية يف االنتخاابت الرائسيةيبني (: 03اجلدول رقم )

 
 ar.wikipedia.orghttps//:املصدر : موسوعة ويكيبيدای 

 

 :األداء االنتخايب حلزب العدالة والتنمية يف االنتخاابت البلدية  (04جدول يبني )

 

 https://ar.wikipedia.orgاملصدر : موسوعة ويكيبيدای 

ج جد متقدمة يف كل من خالل هذه النتائج نالحظ ان حزب العدالة والتنمية حق نتائ     
هذا األداء مكنه من التواجد يف مؤسسات رمسية  2014-2002االستحقاقات علي امتداد بني فرتة 

للدولة الرتكية علي مستوى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وابلتايل فعالية أكثر يف صنع السياسة 
 االنتخايب.العامة بتطبيق رؤيته وبرانجمه 

https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
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 الرتكي اجلديد السلوكاملطلب الثالث : 
 االكراد : جتاه .أ
 الشرق مع الروابط تعميق سياسة والتنمية العدالة حزب حكومة اتبعت اإلقليمي، الصعيد على    

 قدرات زایدة على الزمان من عقد من ألكثر والتنمية العدالة حزب وسلطة قوة زایدة وعملت األوسط،
 مع األدىن ابحلد التواصل التارخيي" الرتكي املوقف جتاهل مع اخلارجية السياسات توليد على احلزب
 العملية هذه يف املتوقعة، النتائج إىل تؤد مل "اجلريان مع مشاكل ال" احلكومة سياسة ان ،"األوسط الشرق
 الرتكيز خالل من القومي أمنها على التهديدات الرتكية احلكومة أطرت األخرية، السنوات يف وخاصة

 يف والتنمية العدالة حلزب اخلارجية السياسة صياغة يف دورا التصور هذا لعب الكردية، القضية على
 .املنطقة

 الربملان، يف املقاعد من املئة يف 65 وأمن األتراك، الناخبني من كبري  دعم مع 2002 عام ابنتخاابت
 « ایضحا» أبهنم أنفسهم اجلديدة الرتكية احلكومة وزعماء والتنمية العدالة حزب مؤسسي رأى لقد

 ومنذ األكراد، مثل متاما املنصرم، القرن تسعينيات يف متواجدة كانت  اليت واألمنية العسكرية للمؤسسات
 النخبة بقوة مباشرة مرتبطة السياسية قوهتم ان رأت والتنمية العدالة حزب خنب أن واضحا كان  البداية،

 القضية اضعاف ذلك من واألهم السياسي، جماهلم من اضعاف يعين اجليش قوة من احلد وان العسكرية
 .1الكردية
 مع ابملقارنة الرتكية األمة يشكل ملا خمتلف فهم والتنمية العدالة حزب لنخب فإن ذلك، على وعالوة
 خطأ وهذا العرق عنصر على التأكيد تركيا على لالخري، فوفقا السابقة، احلقبة من الكمالية النخب
 لألكراد الدينية اهلوية على الرتكيز جيب ذلك، من وبدال األتراك،و  األكراد بني اخلالفات من ايضا وفاقم

 العرقي النهج بسبب بعض من بعضه ينفر كان  الذي الشعب على موحد أتثري له أبن يعتقد والذي
 خنب تعتقد لالكراد، صوت وإعطاء الدينية الوحدة خطاب من االستفادة خالل ومن للدولة، والعلماين

 على ابالنقالب « النقي الكردي الشعب» احملافظني إقناع إبمكاهنم هناية ويف أنه والتنمية العدالة حزب
 .الكردية السياسية احلركة نفوذ وتقويض « الكردستاين العمال حزب الفاسدة للنخب» والقومية العلمانية

 العدالة حلزب انجحة اسرتاتيجية مثل الكردية للمطالب صوت وإعطاء الكردية القضية إضعاف إن
 احلزب شعبية دائرة توسيع وأيضا السياسة يف وتدخله اجليش سلطة من احلد على ساعدهتم فقد والتنمية،

 اجليش لقيام املتصورة الضرورة اخنفضت الداخلي، التهديد تصور اخنفض وبينما تركيا، شرق جنوب يف

                                                 
 21، ص2016 ،، مركز البيان للدراسات والتخطيط األوسطحزب العدالة والتنمية والسياسة اخلارجية الرتكية يف الشرق  1

http://www.bayancenter.org 
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 سلطة من للحد فقط سلي ، مهمة اسرتاتيجية األورويب لالحتاد االنضمام اعترب وقد ، السياسة بتنظيم
 .الدميقراطية السياسات إطار يف الكردية القضية الضعاف أيضا ولكن اجليش،

 الكردية، املناطق يف وفاعلة رئيسة سياسية كقوة  والتنمية العدالة حلزب السياستني كال  استخدمت وقد
 الرتشح من ةالكردي السياسية األحزاب منعت واليت املئة يف 10 عتبة خالل من عززت حقيقة وهذه

 قوته قاعدة من تدرجييا والتنمية العدالة حزب وسع اجلديد، القرن من االول العقد ويف مستقل، بشكل
 بشكل نفسه اىل ونظر االكراد، الناخبني أصوات من املئة يف 50 حنو على حتصل ابنه الزعم خالل من

 االعرتاف يف جدا راغب غري انه حني يف الكردية، املسألة حل على القادرة الوحيدة القوة ابعتباره متزايد
 .الكردية السياسية ابلقوى
 حرة واصبحت السالح نزع يف كبريا  تقدما حققت قد الرتكية احلكومة كانت  ، 2009 عام وحبلول

 العدالة حزب أعلن ، 2009 عام ففي الكردية، املشكلة حلل جديدة اسرتاتيجية سياسية اتباع يف اخريا
 حزب مع املفاوضات MIT الرتكية الوطنية االستخبارات منظمة بدأت اكم  لكردي،ا االنفتاح والتنمية
 القومية مع والتفاؤل السالم تيار تصادم ما وسرعان أوسلو، حماداثت ابسم واملعروفة الكردستاين، العمال

 ةخسار  من خوفا الفور على االنفتاح ءإبهنا والتنمية العدالة حزب قيام اىل ادى وهذا املستشرية،
  ، اخرى مرة الفور على مشكلة الكردية القضية واصبحت الالحقة، االنتخاابت يف الوطنية األصوات

 أصداؤها ترددت قد والتنمية العدالة حزب حلكومة الالحق االنتخايب والفوز الفرتة هذه خطاب وكان
 . 2015 عام حزيران من السابع انتخاابت بعد مباشرة الفرتة تلك يف التغيري على

 العدالة حلزب الساحق الفوز بعد قليال تليني الكردية القضية جتاه املتشدد واخلطاب املوقف هذا نا
 اإلقليمية والتغريات السابقة الفرتة عن كبريا  اختالفا اختلف ،وهذا 2011 عام انتخاابت يف والتنمية

 مجيع يف األهلية حلروبوا الشغب وأعمال واالحتجاجات املظاهرات فرتة هذه تكان  الواقع، يف اجلديدة،
 حماولة يف أخرى إقليمية قوى مع منافسة يف نفسها الرتكية احلكومة وجدت وقد املنطقة، دول أحناء

 لبلدان احمللية السياسات يف مباشر وغري مباشر بشكل يف والتدخل املنطقة ومستقبل مصري على للتأثري
 .1االوسط الشرق

 إطالق والتنمية العدالة حزب حكومة اعادت ملنطقة،ا يف الصراعات فيه كثرت  الذي الوقت يف
 املناطق يف االكراد سالح نزع هبدف 2013 عام بداية يف الكردستاين العمال حزب مع املفاوضات

  .تركيا من قواته كل  سيسحب أنه الكردستاين العمال حزب أعلن ، 2013 عام نيسان 25 ويف الرتكية،
واملناطق الكردية والذي ارتكزت  2015االنتخاابت العامة عام  الشعوب الدميقراطي يفبعد جناح حزب 

محلته علي ثالث ركائز ثقافة الكردية التضامن االكراد والذي يشمل أيضا التضامن اإلقليمي والسالم 

                                                 
 24، مرجع سابق ، ص األوسطحزب العدالة والتنمية والسياسة اخلارجية الرتكية يف الشرق  1
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اإلقليمي وجناح احلزب بدمج احملافظني واملسلمني يف املنطقة وبذلك فقد حزب العدالة والتنمية الكثري من 
 بائل.والء الق
 :سورايجتاه  .ب

شهدت العالقات بني البلدين  PKKحزب والتزام سورای بطرد افراد  1998انة عام ضبعد اتفاق ا
انفراج وزایرات متبادلة بني مسؤويل البلدين  كما عرف التعاون العسكري تطورا ملحوظا يف جوان يف 

2002 . 
لعالقات الرتكية السورية تقاراب كبريا شهدت ا 2002بعد فوز حزب العدالة والتنمية يف انتخاابت عام 

، ومواجهة الدعم األمريكي لألكراد يف مشال العراق يف عام  2003وخاصة بعد احتالل العراق سنة 
زار غول دمشق لتأكيد توطيد العالقات مع سورای وهدفت الزایرة ملنع احلرب علي العراق ويف  2003
زار اردوغان  2004يس سوري ايل تركيا ويف ديسمرب زار بشار األسد انقرة وهي اول زایرة رئ 2004

أكد الرئيس سيزر أنه يقف  2005دمشق ودافع علي سورای يف قضية اغتيال رفيق احلريري ، ويف أفريل 
القاضي بسحب  1559ايل جانب سورای يف االزمة اللبنانية ودعا بشار األسد ايل تطبيق القرار االممي 

 2007و  2006تطورت العالقات االقتصادية بني سورای وتركيا يف اجليش السوري من لبنان وكذلك 
مليون دوالر وبلغت  400وزایدة حجم االستثمار الرتكي يف سورای   %37ومنو التبادل التجاري ايل 

شهد حدث مهم وهو املناورات العسكرية بينتها يف  2009مليون دوالر ويف عام  620صادرات تركيا 
 1مت الغاء التأشرية . شهر افريل ، ويف أكتوبر

مع معارضة اردوغان لنظام األسد وتقدمي  2011وقد تغريت السياسة اخلارجية الرتكية جتاه سورای عام 
الدعم للجيش السوري احلر ، وترحيب يب الالجئني السورين ومت فتح أبواب تركيا امامهم حيث أرتفع ايل 

مة منطقة العازلة داخل سورای ويف عام الف الجئ سوري وقد حان الوقت لالنتقال ايل إقا 100
تضاعف عدد الالجئني السورين يف تركيا حيث شهدت تركيا نزوح كبري ألهايل بعد ظهور تنظيم  2015

 الف الجئ سوري . 650املسمى داعش ألكثر من 
 جتاه العراق : .ج
يت إلقليم كردستان ان جوهر االختالف بني تركيا والوالایت املتحدة االمريكية أتصيل احلكم الذا      

العراق وسعت تركيا ايل احتواء أكراد العراق حيت ال يدعموا حزب العمال الكردستاين كما استخدمت 
لذي رفضته تركيا بسبب املخاوف من 2 2003األقلية الرتكمانية يف العراق مع احتالل العراق عام 

كن ان هتضم أتسيس دولة كردية علي تقسيم العراق وإقامة دولة كردية مستقلة أن الدول العربية ال مي
                                                 

 .27 مركز اليان للدراسات والتخطيط ، حزب العدالة والتنمية والسياسة الرتكية يف الشرق األوسط ،مرجع سابق ،  ص 1
العربية الرتكية العالقات السورية يف العالقات  pkkو  واإلقليميةوليد رضوان ، العالقات العربية الرتكية دور اليهود والتحالفات الدولية  2

 .253، ص  2006الرتكية أمنوذجا ، بريوت لبنان ، شركة املطبوعات للنشر والتوزيع ، 
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ويف عام الایت املتحدة رفضها الدخول معها يف حرب الو جلات تركيا ايل  2003أراضيها ويف مارس 
زایراهتم لكل من سورای والعراق لتوطيد العالقات بني البلدان كثف املسؤولون االتراك   2005و  2004

لعراق وكما استعملت ورقة االكراد يف سياستها جتاه الثالثة والعمل علي منع انفصال إقليم كردستان ا
، أعلنت تركيا أبن  2006العراق فقد قامت يب التدخل العسكري مشال العراق عدة مرات ويف عام 

 2010العراق غري قادر علي منع أفراد حزب العمال الكردستاين ومهامجتها علي أراضيه ، ويف واخر 
تنسيقا يف جمال االمن والطاقة خاصة بعد اعالن االقليم تدمره من شهدت عالقات تركيا مع مشال العراق 

 1االعمال االرهابية اليت يقوم هبا حزب العمال الكردستاين ضد اجليش الرتكي .
 :االمريكية جتاه الوالايت املتحدة .د
كردية السورية املعروفة لقد شهدت العالقة الرتكية االمريكية توترا يف العالقات بسبب دعم األخرية للميليشيات ال      

ابسم وحدات محاية الشعب اليت ترتبط حبزب العمال الكردستاين وهو حزب حمظور يقاتل الدولة الرتكية منذ عقود سعيا 
للحصول علي احلكم الذايت للحكم وهو مسؤول عن تنفيذ هجمات يف تركيا اليت تعهدها منظمة إرهابية ومن وجهة 

ملتزمة مبحاربة اجلماعات اإلرهابية يف سورای  تسهيل عبور تنظيم داعش وهناك مطالبات  النظر االمريكية مل تكن تركيا
والذي طالبت بتسليمه 2يف الكونغرس ابستبدال قاعدة اجنرلني بقاعدة يف أماكن أخرى وكذلك قضية فتح هللا غولن 

ملتحدة االمريكية بتدبري االنقالب الفاشل ت تركيا الوالایت امتركيا مرارا ومت رفض الوالایت املتحدة االمريكية.كما اهت
 . 2016الذي حدث يف متوز 

 
 على الدور الرتكي ااملبحث الثاين: االحداث اجلديدة يف القضية الفلسطينية وانعكاسه

أن صعود حزب العدالة والتنمية للسلطة يف تركيا وتنامي الدور اإلقليمي الرتكي يف منطقة الشرق         
ه يف عملية السالم ، وكذلك مشاركة تركيا بقواهتا يف بؤر التوتر وكذا املوقف الرتكي من األوسط وكذا دور 

العدوان علي قطاع غزة وظهور مصطلح العثمانيني اجلدد وبعد التهرب األوريب من قبول تركيا يف االحتاد 
 األورويب حتولت السياسة اخلارجية حنو الشرق األوسط .

 2006ي من حركة محاس بعد فوزها يف انتخاابت املطلب األول : املوقف الرتك
م عهدا جديدا يف القضية الفلسطينية بفوز حركة "محاس" 2006افتتحت النتائج االنتخابية عام     

ابألغلبية، وشكل رفض "محاس" التام لالعرتاف إبسرائيل" مصدر قلق رئيس للمجتمع الدويل، وبدأت 
مناقشة التدابري اليت ميكن اختاذها لدفع "محاس" لالعرتاف  الوالایت املتحدة واالحتاد األورويب يف

                                                 

 .151، ص  1998العربية الرتكية ، بريوت لبنان ، مركز الدراسات العربية ،  والعالقاتيا يف ترك القرارجالل عبد هللا عوض ، صناعة  1
 https://goo.gl/aaFqeM، رابط : اسباب توتر العالقات الرتكية األمريكية،  موقع تركيا االن 2



  توجهات السلوك اخلارجي الرتكي اجلديدـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ــــــ

 
78 

إبسرائيل". أما تركيا فقد نظرت لفوز "محاس" بطريقة خمتلفة، وفضلت التعامل معها بدبلوماسية، استباقا 
 1.للمشاكل احملتملة

تخاابت ل ترحيب حكومة حزب العدالة والتنمية" بفوز حركة املقاومة اإلسالمية "محاس" يف االنثوقد م
 .اثنية حلكومة حزب "العدالة والتنمية" م، مث بتشكيلها احلكومة حتدای2006عام 

م بيوم واحد 2006وقد علق أردوغان رئيس الوزراء الرتكي بعد فوز حركة "محاس" ابالنتخاابت عام 
ل فقط، أنه جيب احرتام قرار الشعب الفلسطيين سواء أعجب ذلك األطراف الدولية أم ال ، وأضاف حو 

جزئية أن تقوم تركيا ابلتوسط بني الطرفني ممكن بسبب عالقات تركيا اجليدة مع كل من إسرائيل 
  .والفلسطينيني

م استخدام "إسرائيل" للعقوابت االقتصادية ضد الفلسطينيني بسبب 2006وقد انتقد أردوغان يف عام 
 2.دم احرتام للشعب الفلسطيين انتخاهبم "محاس"، معتربا أن هذا سيخلق "دميقراطية مقيدة"، ويعكس ع

إىل أن زار خالد مشعل زعيم حركة "محاس" تركيا،  ىوقد بقيت عالقة تركيا إبسرائيل" توصف أبهنا مثل
فرباير  16وهي الزایرة اليت أصابت العالقات الرتكية اإلسرائيلية بنوع من الربود. حيث فوجئ العامل يف 

اسي حلركة "محاس" إىل أنقرة، وعقد اجتماعا مع وزير م بوصول خالد مشعل رئيس املكتب السي2006
 اخلارجية الرتكي عبد هللا غول وموظفني يف وزارة اخلارجية الرتكية. 

 .3وقد صرح أردوغان دفاعا عن الزایرة ابلقول: "إن أنقرة تسعى لدور أكرب يف منطقة الشرق األوسط"
حدث ابسم كتلة التغيري واإلصالح يف وسعت حركة "محاس" إىل ختفيف وطأة األمر. حيث قال املت

وانتقد السفري األمريكي يف أنقرة، روس ويلسون، زایرة وفد"محاس" إىل  :الضفة الغربية خالد سليمان
 4.تركيا

م، حيث التقى الرئيس 2006 جوان 8يف  فلسطنيقام الرئيس الرتكي أمحد جندت سيزر بزایرة إىل و 
ته اإلسرائيل"، إال أنه مل يلتق رئيس الوزراء الفلسطيين  إمساعيل الفلسطيين حممود عباس بعد يوم من زایر 

 5.هنية

                                                 

1 Aras, Bulent. (2009). Turkey and the Palestinian Question, Ankara: SETA Policy 
Brief, no. 27. 

قده االخرس، سامي ، اثر التغريات السياسية الرتكية واإليرانية علي القضية الفلسطينية واالسرتاتيجية ، دراسة مقدمة ايل املؤمتر الذي يع 2
 19، ص 2012مركز الدراسات الفلسطينية واالسرتاتيجية ابتعاون مع جامعة القاهرة ،

 21االخرس ، نفس املرجع ، ص  3
 41، بريوت لبنان ، ص2010، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ، 17القضية الفلسطينية ، تقرير معلومات رقم تركيا و  4
، رسالة 2013-2002ایسر البشري العشى ، السياسة اخلارجية الرتكية جتاه القضية الفلسطينية يف ظل حكم حزب العدالة والتنمية ،  5
 136، ص  األقصىجامعة الدولية ، جستري يف الدبلوماسية والعالقات ام
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أن زایرات وزراء حركة "محاس" لرتكيا كانت تتم عن طريق مؤسسات أهلية أو جهات حزبية، وبعيدة كل 
 1البعد عن أشكال الربوتوكول املتبع عادة يف العالقات بني الدول. 

 ب اإلسرائيلية على قطاع غزة و املطلب الثاين: موقف تركيا من احلر 
م حتوال يف السياسة الرتكية، وذلك جبعلها سياسة 2008أظهر املوقف الرتكي من احلرب على غزة        

مبادرة وفاعلة ومؤثرة خاصة يف ظل حتالفها مع إسرائيل" والوالایت املتحدة األمريكية، حيث جند أن 
ريكي، ومتيز مبوقف مستقل ورؤية واضحة يف التعامل مع املوقف الرتكي جاء مغايرا متاما للموقف األم

حرب غزة، هذا ما أكده رئيس الوزراء الرتكي رجب طيب أردوغان بقوله "إن بالده لن تدير ظهرها ملا 
 2حيدث لغزة وأطفاهلا، ولن تبقى صامتة ومكتوفة األيدي على عدم حتقيق العدالة" 

ى املستويني الشعيب والرمسي. وبرز ذلك ابملوقف احلاد وقد كانت ردة الفعل الرتكية غاضبة جدة، عل
لرئيس احلكومة الرتكية رجب طيب أردوغان، الذي رأى أن العدوان اإلسرائيلي على غزة هو "عدم 
احرتام لرتكيا" على خلفية زایرة أوملرت لرتكيا قبل أربعة أایم فقط من بدء العدوان على غزة، ووعده 

لوعده، األمر الذي اعتربه األتراك  ازة مأساة إنسانية، وجاء العدوان تكذيبألردوغان وغول أبال تشهد غ
واستخفافا بدور تركيا الوسيط بني سورای و "إسرائيل"، وأضاف أردوغان أن العمليات  يالخداعة وتضل

 3.العسكرية ضد غزة وجهت ضربة للسالم الدويل
 و إسرائيل" فيما يتعلق بعملية السالم، حيث وعلى إثر العدوان، أعلنت تركيا جتميد وساطتها بني سورای

م، بعد لقائه الرئيس السوري بشار األسد، أبن 2008ديسمرب  31أعلن أردوغان من دمشق يف 
 "العدوان على غزة نسف كل اجلهود املبذولة من أجل حتقيق السالم يف املنطقة" 

دعا فيه اجمللس إىل وقف فوري  م،2008ديسمرب  30وقد صدر بيان جمللس األمن القومي الرتكي، يف 
للعمليات العسكرية اإلسرائيلية ضد غزة، وأعقب ذلك جولة زایرات عربية ألردوغان للسعي إىل وقف 
إطالق انر فوري يف غزة، وإرسال مساعدات إنسانية، وفتح املعابر، مشلت اجلولة سورای ومصر 

ردن ومشعل يف سورای، وعاد من اجلولة دون والسعودية واألردن وقد التقى أردوغان خالهلا عباس يف األ
م ضد بدء "إسرائيل" عمليتها الربية يف 2009جانفي 4نتيجة، وأطلق بعد عودته تصرحيات حادة يف 

م، ويف اجتماع يف أنتاليا" قال أردوغان إن آهات القتلى يف غزة لن 2009 جانفي 3قطاع غزة بتاريخ 
 4ظلومني"تبقى يف مكاهنا، وإنه "لن يكون إال مع امل

                                                 
 136، ص مرجع سابقایسر البشري العشى ، السياسة اخلارجية الرتكية جتاه القضية الفلسطينية يف ظل حكم حزب العدالة والتنمية ،  1
، رسالة  1220-2002الفلسطينية احملتلة يف ظل حكومة حزب العدالة والتنمية  األراضيحسان مسر ، الدور التنموي الرتكي يف   2

 64ماجستري ، كلية الدراسات العليا ، جامعة النجاح الوطنية ، انبلس ، ص 
 174لبنان ، مركز الزيتونة للدراسات ، ص  –، بريوت  1، ط  2008صاحل حمسن ، التقرير االسرتاتيجي الفلسطيين لسنة  3
 194 مرجع سابق ، ص 2008صاحل حمسن ، التقرير االسرتاتيجي الفلسطيين لسنة  4
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، أن أردوغان طرح على زعماء 2009جانفي  13 ذكرت صحيفة صباح الرتكية يف عددها الصادر يف 
مصر والسعودية واألردن وسورای والسلطة الفلسطينية خارطة طريق تقوم على مرحلتني، لتأمني وقف 

فلسطينيني، وهتيئة إطالق النار العاجل يف غزة، واستعادة التهدئة، وفتح الطريق أمام املساعدات لل
األرضية املناسبة الستئناف مفاوضات السالم، بنشر قوات دولية حلفظ السالم يف غزة، واستعادة التهدئة 

 بني "محاس" و "إسرائيل".
أكد أردوغان على أمهية العمل من أجل حل شامل للقضية الفلسطينية، ودعا إىل "وضع خطة سياسية 

 1يها "محاس"تعمل كلها من أجل حل سياسي للقضية الفلسطينية" تشمل كل األطراف الفلسطينية مبا ف
أما على الصعيد اإلنساين، فقد استقبلت احلكومة الرتكية اجلرحى الفلسطينيني يف املستشفيات الرتكية، 
وقام رئيس الوزراء أردوغان بزایرهتم، كذلك قامت زوجة رئيس الوزراء الرتكي يف لقاء تضامين مع زوجات 

وكما قررت أنقرة منع "إسرائيل" من املشاركة يف مناورات  2لعرب ابلدعوة إىل مجع التربعات الرؤساء ا
 ."نسر األانضول" السنوية مع اجليش الرتكي مبشاركة أمريكا

استمرت تركيا يف دعم قطاع غزة إنسانيا وإغاثيا عن طريق الكثري من املؤسسات الرتكية اليت بدأت العمل 
يق دعم مؤسسات اجملتمع املدين ، إىل أن شن االحتالل اإلسرائيلي عدوانه الثاين يف قطاع غزة ، وعن طر 

 .2012على قطاع غزة يف نوفمرب 
وخالل الزایرة اليت أجراها "أمحد داوود أوغلو" وزير خارجية تركيا إىل قطاع غزة، أجرى لقاء مع رئيس 

مكم آالمنا ومستقبلكم مستقبلنا اعلموا أن  الوزراء الفلسطيين "إمساعيل هنية" قال "داوود أوغلو" : "آال
مليون إنسان يعيشون يف األانضول مؤكدا أن  75كل قطرة دم تراق هنا تولد جروحا كبرية يف قلوب 

تركيا تقف يف مواجهة الظلم الواقع على غزة ، وتطالب ابلوقف الفوري لالعتداء اإلسرائيلي على غزة ، 
 عليها" .و إمناء احلصار الذي تفرضه إسرائيل 

وقد ظهر أثر الثورات العربية خالل احلرب على أعلى مستوى ولعل إسرائيل أرادت من وراء هذا العدوان 
اختبار النظام العريب الرمسي الذي حدث يف بنيته تغيريا نوعيا بفضل توارث الربيع العريب اليت أوصلت 

ومصر ، وهي أحزاب معادية للمشروع أحزااب إسالمية إىل احلكم يف بعض األقطار العربية مثل : تونس 
 3الصهيوين وللهيمنة الصهيونية واألمريكية يف املنطقة.

                                                 
 24مرجع سابق ، ص  االخرس، سامي ، اثر التغريات السياسية الرتكية واإليرانية علي القضية الفلسطينية واالسرتاتيجية 1
، رسالة ماجستري  2013-2002يف ظل حزب العدالة والتنمية ایسر بشري العشي ، السياسة اخلارجية الرتكية جتاه القضية الفلسطينية  2

 145، فلسطني ، ص  األقصىالقات الدولية ،  جامعة يف الدبلوماسية والع
 . 160 - 159ایسر بشري العشي ، مرجع سابق ، ص ص  3
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ويف وقت الحق من انتهاء االعتداء على غزة ساندت تركيا وبكل قوة القرار الفلسطيين التوجه إىل 
غلو" وزير ، حيث طالب "أمحد داوود أو  1اجلمعية العامة لألمم املتحدة لنيل صفة دولة مراقب غري عضو

برفع صفة فلسطني داخل األمم املتحدة من مراقب إىل دولة  2012أكتوبر  09اخلارجية الرتكي يوم 
مراقب غري عضو ، ونقلت وكالة األانضول عن "داوود أوغلو" قوله:" إن مطلبنا يف الوقت الراهن هو 

إلجياب مبنح فلسطني منح فلسطني صفة دولة غري عضو يف األمم املتحدة " وبعد أن صوتت تركيا اب
املهنئني بعد حصول ذلك ، حيث هنأ  صفة دولة مراقب غري عضو يف األمم املتحدة ، كانت أول

وجاء العدوان الثالث على القطاع يف  2ابلقرار  الرئيس الرتكي عبد غول الريس الفلسطيين حممود عباس
مري واستهدف املدنيني ، يوما من القتل والتد 51وهو العدوان األطول حيث استمر  2014جوان 

وتركيا ومنذ اليوم األول أدانت العدوان اإلسرائيلي وطالبت بوقفه فورا ، على لسان رائسة اجلمهورية 
ورائسة الوزراء اخلارجية ، وحىت على لسان نواب الربملان الذين تظاهروا أمام السفارة اإلسرائيلية تنديدا 

ن" أيضا التأكيد على أن التطبيع مع إسرائيل لن يتم يف ظل ابلعدوان وطالبة بوقفه، كما عاود "أردوغا
اآلخر الذي ال بد من االلتفات إليه هو أن خطاابت "أردوغان"  واالمر 3رفع احلصار عن قطاع غزة 

النارية ضد احلرب على غزة هي يف جزء منها جاءت ضمن النسق العام لالنتخاابت الرتكية اليت فاز هبا  
ب مباشرة ففي خطاب أمام مؤيديه يف مدينة طوقاط قال "رجب طيب تركي منتخ كأول رئيس

أردوغان" : "إن الشعب الرتكي ال ميكن أن يغلق على نفسه األبواب وال يهتم ابألمور اخلارجية وال ميكن 
  .أن يدير ظهره لغزة بالد الشهداء واملظلومني اليت يقصفها اجليش االسرائيلي يوميا

 
 كيا يف التسوية السلمية للقضية الفلسطينيةجهود تر  الثالث:املطلب 

حاولت حكومة العدالة والتنمية" إحداث نوع من التوازن بني عالقتها بكل من "إسرائيل"    
والفلسطينيني، فبالرغم من التعاطف الكبري مع القضية الفلسطينية، وجد احلزب نفسه بني اجتاهني، 

 إىل دعم القضية الفلسطينية ومعاداة "إسرائيل"، والثاين األول قاعدته االنتخابية اليت متيل بشكل كبري
املؤسسة العسكرية، والتكوين العلماين للدولة ونظامها القضائي، وكذلك رغبة احلزب يف عالقات مميزة 

لذلك عمدت تركيا إىل تطبيق سياسة متوازنة هبذا اخلصوص، حيث زار وزير اخلارجية الرتكي  مع أورواب
م "إسرائيل ، وأتيت بعد رفض أردوغان استقبال شارون يف أنقرة، 2005أوائل العام عبد هللا غول يف 

                                                 

:  31-03-2018حممد كامل أبو فول ، مواقف تركيا علي قطاع غزة ،شوهد يوم  1
http://www.noonpost.org/content/3660 

 161-160ایسر البشري العشي ، مرجع نفسه ، ص  2
، مذكرة خترج لنيل شهادة  اإلسرائيليسعيداين نور اهلدى و دلباز نسيمة منال ، دور السياسة اخلارجية الرتكية جتاه الصراع العريب  3

 106، ص  2015-2014دولية ، ليسانس يف العلوم السياسية ، جامعة موالي الطاهر ، سعيدة ، قسم العلوم السياسية والعالقات ال

http://www.noonpost.org/content/3660
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كما زار غول مقر السلطة الوطنية الفلسطينية   ووصفه املمارسات شارون ضد الفلسطينيني إبرهاب الدولة
ب زایرته إلسرائيل"، وقال بعد لقائه مسؤولني فلسطينيني: إن األساليب اليت تستخدمها يف رام هللا، عق

"إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيين واملتمثلة يف الضغط واحلصار لن جتلب األمن والراحة هلا"، مشددا 
قته يف أن على أن إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة هي الطريق األمثل للسالم واألمن ، كما أعرب عن ث

"الدولة الفلسطينية املقبلة ستكون قوية وقادرة على التقدم حنو السالم"، وأكد أن "تركيا ترى أن الطريق 
 .الوحيد للوصول إىل السالم هو اتفاق شامل يقوم على أساس التعايش بني دوليت فلسطني وإسرائيل

م، 2005ائيل" يف حزيران يونيو وأعقب ذلك زایرة رئيس الوزراء الرتكي رجب طيب أردوغان إىل "إسر 
اليت أوضح فيها املوقف الرتكي من خالل قوله: "عالقاتنا الطيبة مع "إسرائيل" ال متنعنا من توجيه 
انتقادات صرحية، وأمتىن أن تضيف زایريت دفعة جديدة لعالقتنا"، أما وزير اخلارجية اإلسرائيلي سيلفان 

مع العامل العريب"، وقد أوضح أردوغان أن  لعالقتنا اتكون جسر شالوم فرد عليه قائال: "إبمكان تركيا أن 
زایرته هتدف إىل حتسني العالقات بني بالده و "إسرائيل"، واملشاركة يف جهود السالم اليت تشهدها 

، فيما وصف أردوغان يف مؤمتر صحفي مع عباس زایرته ابلتارخيية، واصفا 1املنطقة يف الوقت الراهن 
الفلسطينية أبهنا "تستمد قوهتا من القيم والثقافة املشرتكة، ومن التاريخ الطويل الذي  - العالقات الرتكية

نعتز به". وأعلن أردوغان أن عالقة بالده ممتازة مع الفلسطينيني واإلسرائيليني، وقال "أبلغنا الطرفني أبننا 
 15ح ألردوغان بتاريخ ويف تصري على استعداد اتم لبذل كل ما بوسعنا لإلسهام يف عملية السالم، 

م قال: "إن السالم الدائم والشامل يف الشرق األوسط يشكل أولوية يف السياسة 2005حزيران/يونيو 
اخلارجية الرتكية. وقد رحبنا بقبول األطراف خبريطة الطريق اليت وضعت من أجل الوصول إىل حل للنزاع 

وث األمريكي إىل الشرق األوسط، جورج وأكد أردوغان خالل لقائه املبع الفلسطيين –اإلسرائيلي 
ميتشل، أن التوصل إىل اتفاق سالم غري ممكن من دون إشراك حركة "محاس" كطرف أساسي يف 

كما وصف داود أوغلو وزير اخلارجية الرتكي أبن أي إجراءات إسرائيلية"، سواء يف احلرم   املعادلة.
 2.السالم اإلبراهيمي أو املسجد األقصى، ال تساعد يف جهد حتقيق

م، حيث  2007شباط/فرباير  14وعلى صعيد آخر، زار أوملرت رئيس احلكومة اإلسرائيلي أنقرة يف 
كانت الزایرة مناسبة ليدعو أردوغان أوملرت لالعرتاف حبكومة الوحدة الفلسطينية، اليت ستتشكل 

مر خاطئ.  مبوجب اتفاق مكة، مؤكدة أن العمل مع السلطة من خالل شخص حممود عباس فقط هو أ
م، يف لقاء ثالثي مع 2007تشرين اثين/نوفمرب  11كذلك زار الرئيس اإلسرائيلي مشعون بريس أنقرة يف 

                                                 
شارات ، ص لبنان ، مركز الزيتونة للدراسات واالست - ، بريوت1، ط 2005صاحل . انفع ، التقرير االسرتاتيجي الفلسطيين لسنة  1

118 
  17علي القضية الفلسطينية مرجع سابق ، ص  واإلیرانيةسامي االخرس ، أثر التغريات السياسية الرتكية  2
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 -الرئيس الرتكي عبد هللا غول ورئيس السلطة حممود عباس، حيث مثلت الزایرة ذروة العالقات الرتكية 
 1 يا املهم جدا" يف عملية السالماإلسرائيلية املتنامية، وقد استبق برييز وصوله ابإلشادة بدور ترك

تشرين  27وقد شاركت تركيا يف مؤمتر أانبوليس للسالم يف الوالایت املتحدة األمريكية بتاريخ 
واستئناف م، من أجل إحياء عملية السالم بني الفلسطينيني واإلسرائيليني 2007اثين/نوفمرب 

قمة كامب ديفيد حيث رحبت تركيا املفاوضات والعمل علي تطبيق خارطة الطريق خاصة بعد فشل 
كما أكد أردوغان يف كلمة له   بنتائج املؤمتر املتمثلة ابستئناف املفاوضات بني الفلسطينيني واإلسرائيليني

أن تركيا ال تستطيع جتاهل  2010سنة " للقمة العربية، 22أمام زعماء العرب يف الدورة العادية "
ن تناول كل حدث وحده منفصال عن توازانت املنطقة أمر غري التطورات يف الشرق األوسط، كما اعترب أ

 .2واقعي، وأن القضية الفلسطينية هي من أكثر القضاای املهمة والعاجلة من أجل التسوية يف املنطقة
ومع واقع الثورات العربية وتدهور العالقات الرتكية مع كل من إسرائيل وسورای وايران أصبحت قدرهتا يف 

ايل القضية الفلسطينية اصعب اىل ان وصول نظام جديد ايل احلكم يف مصر أعاد التوازن الدخول الفعال 
ايل املعادلة من جديد ، ويف مقابل ذلك لوحظ ان القضية الفلسطينية مل تعد حتتل املوقع املتقدم ذاته يف 

 3االجندة .
من قطر، إابن زایرته أكد الرئيس الرتكي "رجب طيب أردوغان، يف تصرحياته الصحفية اليت ألقاها 

، أن "القضية الفلسطينية تُعترب أساس مجيع 2015كانون األول/ ديسمرب   2األخرية اليت متت يف 
القضاای اليت تُعاين منها منطقة الشرق األوسط اليوم، جيب على اجملتمع الدويل إجياد حلول عادلة 

 ."د املهجرين "قسرًاإلخواننا الفلسطينيني الذين ُهجروا من دایرهم وأصبحوا يف عدا
، 2015ديسمرب  1ويفيد ليك أوغلو أن الوفد انطلق من إسطنبول إىل "تل أبيب" يوم الثالاثء املوافق 

 ."وبعد وصول الوفد إىل تل أبيب، اجته إىل غزة مباشرة، حيث استقبل حبفاوة وترحيب شديدين
إىل القضية الفلسطينية على أهنا من  وينقل الباحث عن الوفد الدبلوماسي املرافق قوله إن "تركيا تنظر

أكثر القضاای عداًل وأحقيًة، واليوم يف ظل اللقاءات الدبلوماسية اليت نقوم هبا مع اجلانب اإلسرائيلي، 
حتتل بعض القضاای اخلاصة بفلسطني مثل؛ قضية حصار غزة وقضية آابر الغاز الطبيعي الواقعة يف املياه 

                                                 
 .211، مركز الدراسات واالستشارات ، بريوت لبنان ، ص 1، ط 2007، التقرير الفلسطيين االسرتاتيجي لسنة صاحل حمسن  1
اردوغان رجب ، كلمة معايل السيد رجب طيب اردوغان رئيس وزراء تركيا ، ليبيا : جملس جامعة الدول العربية علي املستوى القمة ،  2

 2010،  22الدورة العادية 
:   2012نوفمرب,  06الثالاثء, كري و عدانن أبو عمر ، تركيا والقضية الفلسطينية يف ظل حتوالت الربيع العريب ، علي حسني اب 3

https://goo.gl/1E87WS 
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لسطينيني مابني قطاع غزة والضفة الغربية وقضية بناء ميناء غزة وغريها من اإلقليمية لغزة وقضية تنقل الف
 .1القضاای، سلم أوالوایتنا يف احملاداثت اجلارية ولن نتخلى عن أي نقطة من هذه النقاط

 
 املبحث الثالث: التحدايت اليت تواجه تركيا يف القضية الفلسطينية 

جهودهم وخاصة الزعيم رجب طيب اردوغان يف عدم بعد صول حزب العدالة والتنمية للسلطة و    
القضية الفلسطينية اىل أهنم تعرضوا اىل عدة عراقيل وعدة صعوابت يف املضي وحتمل املسؤولية داخليا 
نظرا لتغري السياسة الداخلية واخلارجية اليت ارصتها الدولة الكمالية منذ عقود ، وكذا العالقات 

لكسب رضى الوالایت املتحدة االمريكية وكسب أصوات الكنغرس االسرتاتيجية مع إسرائيل وذلك 
 األمريكي يف قضية مذحبة االرمن ومواجهة اللويب األرميين .

 املطلب األول : االنقسام الفلسطيين 
جديدة، حيث ال يوجد مثال آخر على تدخل يضاهي  اتتعد دبلوماسية تركيا مع "محاس" تطور      

لفلسطينية هبذا املستوى من التعقيد، الذي ينطوي على تدخل يف التحالفات التدخل الرتكي يف القضية ا
اإلقليمية والدبلوماسية يف مواجهة الوالایت املتحدة واالحتاد األورويب، حيث تدخلت الدبلوماسية الرتكية 

يف  يف االشتباكات اليت وقعت بني "محاس وفتح" يف قطاع غزة، اإلقناع اجلانبني إبهناء هذا االنقسام
  2األراضي الفلسطينية

وقد كانت تركيا تعتقد أن حركة "محاس" جيب أن تشارك يف العملية السياسية، وهذا مرتبط ابستمرار 
وقف إطالق النار مع "إسرائيل"، مث ابملصاحلة بني الرئيس الفلسطيين حممود عباس وحركة "محاس"، 

 3و"محاس"  وتركيا تعمل على هذا اخلط وهي على مسافة واحدة من عباس
كما أن املواقف والتصرحيات واملساعي الرتكية اليت بذلت من أجل حتقيق املصاحلة الفلسطينية، واليت 

وإجناح  أظهرت دورا تركيا فاعال وابرا انبعا من حرص تركيا على احملافظة على مسعة القضية الفلسطينية
 4.مساعيها يف إقامة الدولة الفلسطينية 

موا منذ البداية ابلوقوف إىل جانب الفلسطينيني، وذلك من خالل تقدمي الدعم حيث إن األتراك التز 
املادي والسياسي للشعب الفلسطيين، وقد عملت الدبلوماسية الرتكية على أكثر من ملف فلسطيين 

                                                 

:  2015ديسمرب   09   نشر بتاريخ، صحيفة ترك بريس ،  املنظور الرتكي للقضية الفلسطينية 1
http://turkpress.com/node/16162 

2 Aras, Bulent. (2009). Turkey and the Palestinian Question, Ankara: SETA Policy 
Brief, no. 27. 

 42، مرجع سابق ، ص 17تركيا والقضية الفلسطينية ، تقرير معلومات رقم  3
، مرجع سابق  2012-2002حسان مسر ، الدور التنموي الرتكي يف األراضي الفلسطينية احملتلة يف ظل حكومة حزب العدالة والتنمية  4
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داخلي، فقدمت جهدا هاما يف إطار املصاحلة الفلسطينية. فعندما أصبح قطاع غزة حتت حكم حركة 
م، عرض أردوغان على إمساعيل هنية استعداده للتحرك يف ملف 2007ران/يونيو "محاس" يف حزي

املصاحلة الفلسطينية، وقال: "حنن يف تركيا جاهزون للتحرك من أجل رأب الصدع، وإعادة الوحدة إىل 
 .1صفوفكم بعد أن ننتهي من تشكيل احلكومة يف األسابيع القادمة

صاحلة الفلسطينية، ففي زایرة قام هبا حممود عباس، رئيس استمرت اجلهود الرتكية من أجل حتقيق امل
تلقى فيها نصائح من القادة األتراك 2م، 2009شباط/فرباير  7السلطة الفلسطينية، إىل تركيا بتاريخ 

بشأن التعامل مع املرحلة املقبلة. ويف لقائه مع الرئيس الرتكي عبد هللا غول، قال غول: "إن القضية 
إىل تشكيل حكومة فلسطينية موحدة، وأضاف أن تركيا ال تتدخل يف الشئون الداخلية  الفلسطينية حتتاج

لفلسطني، لكن القضية الفلسطينية حتتاج لتوحيد اجلهود وهذه هي أولوية تركية"، وكان اللقاء األطول 
لعباس مع رئيس احلكومة الرتكية رجب طيب أردوغان، حيث استمر اللقاء مدة ثالث ساعات، ومما 

ج عن اللقاء تشديد أردوغان على عباس بضرورة توحيد الصف الفلسطيين، فيما طلب عباس من تركيا نت
استمرار جهودها للوساطة مع كل األطراف. كما قال رئيس الربملان الرتكي "كوكسال توبتان" أثناء لقائه 

لية السياسية، وإال ابلرئيس عباس أن "على الفلسطينيني حل مشاكلهم، ومن مث إشراك "محاس" يف املسؤو 
 3فإن العناصر املتطرفة يف املنطقة هي اليت ستنتصر" 

م حمطة حتول للدور الرتكي يف 2010ماي  31وقد شكل االعتداء اإلسرائيلي على أسطول احلرية يف 
القضية الفلسطينية، حيث وجدت تركيا لنفسها قبوال ألن تكون وسيطة يف املصاحلة الفلسطينية بني 

م أكد رئيس الوزراء الرتكي رجب طيب أردوغان أن تركيا 2010يونيو  7و"محاس". ففي  حركيت "فتح"
"محاس وفتح"، وقال يف مؤمتر صحفي مشرتك مع  مستعدة ألداء دور نشط للتوصل إىل مصاحلة بني

بشار األسد إن إصالح اخلالف بني "محاس وفتح" "أمر واجب"، مضيفا أن "محاس" رحبت أبن تؤدي 
الوسيط. وهو ما أكده إمساعيل هنية رئيس الوزراء يف قطاع غزة، وأوضح أن إعالن تركيا أنقرة دور 

التدخل إلهناء اخلالف بني افتح ومحاس" ال يعين وجود دور بديل عن الدور املصري، ودعا إىل تكامل 
كدة أن ملف األدوار بني الدول العربية واإلسالمية على خلفية املصاحل العليا اليت جتمع هذه الدول، مؤ 

املصاحلة الفلسطينية يف مصر، ولكنه يف الوقت نفسه يرحب أبي جهد عريب وإسالمي وهبذا اخلصوص، 
فإن بعض املصادر الرتكية قد ذكرت جلريدة احلياة اللندنية أن القاهرة رفضت اقرتاحا تركيا غري رمسي لعقد 

ليمان مدير املخابرات املصرية، ووزير اجتماع يضم عمرو موسى األمني العام للجامعة العربية، وعمرو س
اخلارجية الرتكي أمحد داود أوغلو، وممثلني عن حركيت فتح ومحاس" يف مصر أو تركيا، من أجل الضغط 
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. وجاء الرد على لسان وزير اخلارجية 1على الطرفني الفلسطينيني لتوقيع اتفاقية املصاحلة الفلسطينية
ذي اعترب أن الدور الرتكي ينحصر يف إقناع "محاس" بقبول وثيقة أمحد أبو الغيط ال -آنذاك  –املصرية 

املصاحلة املصرية، وأنه ال جمال اآلن للعودة إىل فصول املفاوضات من جديد. يف حني صرح سليمان 
عواد املتحدث ابسم الرائسة املصرية، أبن الدور الرتكي يف ملف املصاحلة الفلسطينية يعد مكمال للدور 

إىل دعمه، وأن الرئيس الرتكي عبد هللا غول ووزير خارجيته أكدا على هذا األمر خالل  املصري، ويسعى
 2م 2010متوز/يوليو  21املعزول حسين مبارك يف  -آنذاك  -حماداثهتما مع الرئيس املصري 

وقد جاءت تلك اجلهود الرتكية ابلتنسيق مع مصر، وتعززت بشكل خاص بعد حدوث التغريات 
م، وترمجة لذلك التقى وزير اخلارجية الرتكي 2011كانون اثين/يناير   25، عقب ثورة السياسية يف مصر

أمحد داود أوغلو وزير اخلارجية املصري نبيل العريب يف القاهرة، وعرض عليه التعاون من أجل إهناء 
االنقسام الفلسطيين، حيث قال: إن املصاحلة الفلسطينية أمر مهم والفلسطينيون حباجة إىل هذه 

 3املصاحلة، وسنبذل قصارى جهدان من أجل الوصول إليها" 
م، وقع الرئيس الفلسطيين حممود عباس ورئيس املكتب السياسي حلركة 2011ويف الثالث من مايو 

حبضور األمني العام للجامعة العربية  املقاومة اإلسالمية "محاس" خالد مشعل على اتفاق املصاحلة. وذلك
مصر نبيل العريب، ووزير اخلارجية الرتكي أمحد داود أوغلو، الذي حضر  عمرو موسى، ووزير خارجية

خصيصا إىل القاهرة هلذا الغرض كي يتوج دور تركيا وجهودها اليت بذلتها من أجل الوصول إىل املصاحلة 
م كانت بداية ملبادرة تركية لتعزيز 2011ويف الثالث والعشرون من متوز/يوليو لنفس العام  الفلسطينية

صاحلة الفلسطينية، واستكمال الدور املصري، وكانت املبادرة تنص على حكومة وفاق وطين، وتعزيز امل
جاءت هذه  تالدور املصري للمصاحلة، فيما مل تطف املبادرة على السطح وأغلق امللف كما فتح يف وق

م، 2011زيران يونيو ح 22املبادرة من خالل الزایرة املفاجئة اليت قام هبا خالد مشعل إىل استانبول يف 
مع تواجد الرئيس عباس يف أنقرة. حيث التقى داود أوغلو خالد مشعل يف استانبول غري أنه مل يصدر 

 "محاس"أي بيان رمسي حول هذا اللقاء، ما يشري إىل أن أنقرة كانت ترغب يف معرفة وجهة نظر حركة 
ت أنقرة ضرورة أن تكون اجلبهة يف املساعي اجلارية لتشكيل حكومة وفاق وطين يف فلسطني. وأكد

الفلسطينية قوية ومتماسكة لتحظى بدعم األشقاء واألصدقاء، ولكي تستطيع أن تواجه املناورات 
لعرقلة مشروع إعالن الدولة الفلسطينية. وأجرى وزير اخلارجية الرتكي  "إسرائيل"السياسية اليت تقوم هبا 

ه املصري نبيل العريب، األمر الذي يؤكد أن املبادرة الرتكية أمحد داود أوغلو بعدها اتصالني هاتفيني بنظري 
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أتيت الستكمال اجلهود اليت تبذهلا القاهرة لتوحيد الصف الفلسطيين، وليس املنافسة الدور املصري كما 
 1.ذهبت إىل ذلك بعض وسائل اإلعالم العربية 

أردوغان برئيس احلكومة  ومل تنقطع االتصاالت بني محاس واحلكومة الرتكية حيث استمر اتصال
الفلسطينية إمساعيل هنية مرات عدة، واستمرت احلكومة الرتكية يف استثمار عالقتها حبركة محاس من 

جوان  25أجل النفاذ واحلضور يف املنطقة، لذلك عند اختطاف اجلندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط يف 
بني محاس " وإسرائيل " ملعاجلة هذه  ، سارع رئيس احلكومة الرتكية أردوغان إىل عرض التوسط2006

القضية ،وطلب أردوغان من رئيس حكومة "إسرائيل" ايهود أوملرت إبداء مرونة يف التفاوض مع حكومة 
 2محاس .

 
 ستمرار العالقات الرتكية اإلسرائيليةإاملطلب الثاين : 

 سياسيا :  -أ
أتكيد على  2005ىل إسرائيل أوائل عام تعترب زایرة وزير اخلارجية الرتكي آنذاك عبد هللا غول إ      

العدالة والتنمية. حيث حظيت تلك الزایرة ابهتمام استثنائي  اتزان السياسة الرتكية اجلديدة بقيادة حزب 
داخل إسرائيل؛ فهي الزایرة األوىل ملسئول تركي رفيع املستوى، منذ وصول حزب العدالة والتنمية إىل 

رفض رئيس احلكومة رجب طيب أردوغان استقبال رئيس احلكومة احلكم. وأتيت تلك الزایرة بعد 
اإلسرائيلية أريل شارون، وبعد وصف أردوغان ملمارسات شارون ضد الفلسطينيني إبرهاب الدولة ومع 
أن عناوين الزایرة متحورت حول استعداد تركيا للقيام بوساطة يف عملية السالم بني سورية وٕاسرائيل من 

نيني واألخرية من جهة أخرى، إال أن الغاية األساسية من الزایرة كانت إعادة ترميم جهة، وبني الفلسطي
العالقات بني البلدين ، وأعلن أن زایرته هتدف إىل حتسني العالقات بني أنقرة وتل أبيب، واملشاركة يف 

ن هذه الزایرة جهود السالم واستقبلت إسرائيل حبفاوة واضحة أردوغان، وقال وزير اخلارجية اإلسرائيلي إ
تظهر واقع أن البلدين يقيمان عالقات مستقرة تكاد تكون محيمية، و راى أن تركيا ميكنها أن تشكل 
جسراً بني إسرائيل والدول العربية ومن الواضح، فإن إسرائيل كانت على استعداد لتاليف أي أزمة وشيكة 

خرية من أمهية جيوٕاسرتاتيجية وجيوبوليتيكية مع تركيا مقابل بقاء العالقات الثنائية بني البلدين، ملا لأل
إلسرائيل، حيث تَعتربر تل أبيب أنقرة أبهنا املنفذ األول إىل بالد العربية واإلسالمية، كما تُعترب املنفذ 
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اإلسرائيلية للوصول إىل حماولة تركيا العمل على -احليوي ونتيجة لذلك، فقد دفع تقدم العالقات الرتكية 
 .بني الدول اإلسالمية وبني إسرائيل لنظرتقريب وجهات ا

 اقتصاداي :  .ب
كشفت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية عن ارتفاع معدالت التعاون والتجارة بني تركيا وٕاسرائيل خالل        
، وأن قيمة حجم التبادل التجاري بني  2001% مقابل عام  19.5، بزایدة تقدر ب  2002عام 

توقيع اتفاقية التجارة احلرة واتفاقية منع  مليار دوالر ، مث مت  1.2يل الدولتني يف ذلك العام بلغ حوا
مليون دوالر  449االزدواج الضرييب، واتفاقية االستثمار الثنائي حيث حدث منو يف التجارة البينية من 

. وقد استمرت هذه الوترية االستثنائية مع 2002مليار دوالر يف عام  2.1لتتجاوز  1996يف العام 
، وذلك قبل أن 2008إىل  2002% سنواًی، خالل الفرتة من 14.6دة التجارة الثنائية مبتوسط زای

 1 تشهد العالقات بداایت مرحلة التوتر واالضطراب
، مت توقيع فقة  2001وكذلك ففى زایرة لوزير البنية التحتية االسرائيلية جوزيف ابريتزكى اىل تركيا عام 

ثالث حمطات طاقة تعمل ابلغاز الطبيعى ىف اسرائيل ، واتتى تلك مليون دوالر لبناء  800قيمتها 
الصفقة ىف اعقاب اتفاق نبيع تركيا مبوجبه املياه السرائيل ، كما اتتى الصفقة ايضا لتلطيف االجواء 
الرتكية االسرائيلية بعد االنتقادات الرتكية السرائيل بشان ممارستها الوحشية ىف االراضى الفلسطينية ، 

قعت اسرائيل اتفاقا بشراء املساه من تركيا بضعف سعر حتلية املياه جملرد احلفاظ على العالقات حيث و 
ومل يتوقف االمر عند ذلك احلد ، بل قام اردوغان بزایرة اسرائيل ىف  االسرتاتيجية الدافئة مع انقره

هتدف اىل حتسني ، وقد اعلن ان زایرته  2003السلطه عام   ، وهى االوىل له منذ وصوله اىل 2005
العالقات بني بالده واسرائيل واملشاركة ىف جهود السالم الىت تشهدها املنطقة ، لذلك كان البعد 

من رجال االعمال االتراك ،  100االقتصادى ىف الزایرة واضحا ، اذا صحب اردوغان معه اكثر من 
 كى السرائيل بشكل هنائىالرت ” منفجات ” وقد مت االتفاق بني اسرائيل وتركيا على بيع ميا هنر 

 2005،حىت قارب حجمها على ما كان عليه  2006استمرت العالقات االقتصادية بني البلدين عام 
اسرائيلية  –، زادت حجم الصادرات الرتكية اىل اسرائيل ابالضافة اىل ذلك قد مت انشاء شركات تركية 

بنقل التكنولوجيا املتطورة لكافة اجملاالت ىف  2يةمشرتكة للقيام مبشاريع داخل الدولتني واملسامهة االسرئيل
 . اجلانب الرتكى وخاصة الصناعية والزراعية منها

للنظر ان العالقات التجارية واالقتصادية بني البلدين ، كانت متضى بقوة حنو االمام متجاوزة   والالفت
لى العاق والتدخل االسرئيلى االشكاالت والعقبات القائمة، فرغم حاالت التوتر الىت جرت بعد احلرب ع

                                                 

: .2015-6-4،اضاءات مصر العربية ، اتثري العالقات الرتكية على العالقة مع الكيان الصهيوىن حممد حامد ، 1
https://goo.gl/MUUeMT 

 119، ص  2006 التقرير االسرتاتيجى صاحل ، 2
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وغريها  2006ىف كردستان العراق ، وممارست اسرائيل الوحشية جتاه الفلسطنيني واحلرب على لبنان عام 
 .من االزمات، اال ان العالقات التجارية كانت متضى بقوة كان شيئا مل يكن ، بل كانت تزداد وثوقا

ا من برود ىف سياستها الدبلوماسية والسياسية بعد وصول ان العالقات الرتكية االسرائيلية ورغم ما اصاهب
حزب العدالة والتنمية اىل احلكم اال اهنا كانت من النواحى االخرى تشكل نواة لعمل ثنائى مشرتك ، 

ابهنا كاملة ومثالية ، لقد  2006فقد وصف وزير اخلارجية االسرائيلى العالقات مع تركيا من بداية 
، حيث استوردت من  1اكرب شريك جتارى السرائيل ىف العامل االسالمىك  2006برزت تركيا عام 

 700مليوان و 272مليون دوالر . وصدرت اىل اسرائيل ما قيمته مليار و 859.3اسرائيل ماء قيمته 
الف دوالر ، اال ان اخلطوة االهم وذات الداللة حيث مت توقيع ملد خط اانبيب من ميناء جيحان الرتكى 

  بيض املتوسط اىل اسرائيل لنقل النفط والغاز الطبيعى .على البحر اال
انه يريد زایدة حجم التبادل التجاري مع تركيا ،  اإلسرائيلي، فقد ذكر رئيس الوزراء  2007عام  يفاما 

تعمل ىف تركيا   شركة اسرائيل 152مليون دوالر ، كما ذكر ابن حواىل  830والبالغ حواىل مليارين و
ومهما يكن من امر فان حزب العدالة والتنمية بقيادة  دوالرات للناتج القومى الرتكىوتضخ مليارات ال

اردوغان ورغم مواقتها على استمرار العالقات االقتصادية مع تل ابيب اال اهنا ترفض البتة الصريح ابن 
دول اىل مقاطعة مومتر ل 2010، ولعل ذلك ما دفع ابحلكومة الرتكية عام   القدس عاصمة اسرائيل

 .منظمة التعاون االقتصادى والتنمية حول السياحة
وعلى صعيد اقتصادى اخر ، فقد دخلت بعض اجلهات والشركات االسرائيلية على خط شراء بعض 

وىف   ، 2007عنه ىف عام  2008املؤسسات الرتكية ىف اطار عمليات اخلصخصة الىت اجريت عام 
اثره ال  2زه ترك التوتر ىف العالقات الرتكية االسرائيليةوبسبب العدوان االخري على غ  2008هناية عام 

سيما على السياحة االسرائيلية ىف تركيا ، وذكر ىف احصائيات سياحية رمسية ان عدد السياح االسرائيلني 
،  2008برتاجع ما يقارب النصف عما كان عليه عام  2009الف سائح عام  200اىل تركيا بلغ 

التجارى حىت عام   جع ىف العالقات الرتكية االسرائيلية فان معطيات التبادلولكن على الرغم من الرتا
حث ان تركيا استوردت مبا يقارب مليار دوالر  2009قياسا للعام   تظهر ابن التبادل ارتفاع 2010

% كما ان صادرات تركيا اىل اسرائيل ارتفعت بنسبة  40.37من اسرائيل وهو ارتفاع بقدر 
املعطيات ال اتخذ بعني االعتبار بعد االستيالء االسرائيلى على اسطول احلرية % ولكن تلك 21.03

ومن جهة اخرى فا هناك حماوالت واضحة بني الطرفني للفصل بني اخلالفات السياسية واملصاحل 

                                                 

ات السياسية واالسرتاتيجية ، شئوون ، مركز الدرس حممد عبد القادر ،العالقات الرتكية االسرائيلية بني التحالف االسرتاتيجى والقطيعه 1
 2010،  47تركيا ، العدد 

 2010، مركزدراسات الشرق األوسط، عمان ،“العربية املنطقة على وأتثريها اإلسرائيلية– الرتكية العالقات ” ران مخاش 2
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توترت العالقات ابلكامل فعلى صعيد السياحة بني البلدين  1، وبعد ازمة اسطول احلرىة االقتصادية 
اعد حدة الغضب ىف الشارع الرتكى ضد السياسات االسرائيلية ، مثلت تلك االزمة ضربة وبسبب تص

اىل تركيا ، حيث اعلن وكالء السياحة والسفر ىف اسرائيل الغاء   شديد حلركة تدفق السياحح االسرائيليني
ية ابحلكومة الرتك  الف سائح ، ومل يتوقف االمر عند ذلك فان االزمة دفعت 100حجوزات حنو 

وميكن القول ابن العالقات االقتصادية بني البلدين مل تتاثر  حبرمان االسرائيليني من حق التملك ىف تركيا
بتازم العالقات السياسية والدبلوماسية اال اهنا هتوت بعد ازمة اسطول احلرية ، حيث تراجعت معدالت 

صوصا من اجلانب السياحى بينهما التجارة بني البلدين ووصلت اىل اقل مراحلها ىف اتريخ العالقات خ
 ابالضافة اىل توقفها متاما مث تعليقها جراء رفض اسرائيل االعتذار لرتكيا عن حادثة اسطول احلرية

 
 عسكراي : .ج
صعود حزب العدالة والتنمية إىل سدة  جراءأتثرت العالقات العسكرية واألمنية بني أنقرة وتل أبيب       

مرت تلك العالقات مبرحلة مد وجزر تبعًا للحالة السياسية القائمة احلكم بكثري من الظروف، حيث 
بينهما، ولعل العالقات يف كثري من األحيان، وبسبب القضاای العالقة بينهما كان يشوهبا الضعف 
واالهتزاز حىت توقفت مؤخرا نتيجة حصار غزة وأزمة أسطول احلرية، وليس ذلك فقط، بل مت جتميد 

مناورات حبرية وجوية بينهما ، وميكن القول أبن العالقات العسكرية  وإلغاءح، العديد من صفات السال
واألمنية، تتأثر سلبًا أو إجيااًب تبعًا لطبيعة العالقات السياسية والدبلوماسية بني البلدين، وعليه، فقد مت 

 .صفقة عسكرية بعد توتر العالقات الدبلوماسية بني البلدين 16إلغاء أكثر من 
كما  .2داببة 170مليون دوالر لتحسني  668وقعت تركيا مع إسرائيل عقداً بقيمة  2002م ففي عا

طائرة قتال عمودية ،مث قام وفد إسرائيلى يف يناير  50قررت تركيا يف متوز/يوليو من ذات العام، شراء
ة، وذلك ، بزایرة أنقر  ، يضم خرباء يف صواريخ هريون ومسئولني من وزار الدفاع اإلسرائيلية 2003

ومما سبق فإنه يتضح أبن العالقات   استمرارا للتعاون بني البلدين يف إقامة مشروع صاروخي دفاعي ،
العسكرية واألمنية بني البلدين مل تتأثر بصعود حزب العدالة والتنمية، بل بقيت على نفس الدرجة من 

 . كة، وٕامتام صفقات األسلحةالتعامل االستخباري واألمين، ابإلضافة إىل مواصلة التدريبات املشرت 
واشرتت نظم  2005واستمرارا يف تواصل العالقات العسكرية بني البلدين، اشرتت تركيا يف أبريل 

ثالث طائرات من دون ، ومبوجب االتفاق حصلت تركيا على عشر حمطات  حمطات أرضية من إسرائيل 
االلتزام  2006دالة والتنمية خالل سنة واصلت حكومة الع  أرضية، لكل منها ثالث طائرات او اربعة ،

                                                 

يب ، ، املركز الدميقراطي العر  2002-2015االسرائيلية وثورات الربيع العرىب  –العالقات الرتكية  1
http://democraticac.de/?p=34162 

، المركز الدیمقراطي العربي ،  2002-2015االسرائيلية وثورات الربيع العربى  –لعالقات التركية  2

http://democraticac.de/?p=34162 



  توجهات السلوك اخلارجي الرتكي اجلديدـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ــــــ

 
91 

ابالتفاقيات العسكرية املوقعة مع إسرائيل ، كما وحضرت االجتماعات األمنية الثنائية أو املتعددة 
، تواصل التعاون بني البلدين يف أكثر من  2008مبشاركة الوالایت املتحدة وبريطانيا وغريمها ، ويف عام 

ني العسكريني بني البلدين، سواًء على مستوى وزير الدفاع أم على جمال، فقد تعددت زایرات املسئول
والبحرية. ابإلضافة إىل إجراء مناورات عسكرية وجوية وحبرية مشرتكة مع إسرائيل   مستوى القوات اجلوية

 . واسرائيل تركيامبشاركة الوالایت املتحدة، واستمر التعاون االستخباراتى بني 
، لذلك، فقد قررت احلكومة   به تلك اليت كانت عليها خالل احلرب الباردةتش 2009مل تعد تركيا عام 

منع إسرائيل من املشاركة يف املناورات اجلوية مع قوة حلف مشال األطلسي  2009الرتكية يف أكتوبر 
،وعليه، فقد كشفت أوساط عسكرية وأمنية إسرائيلية أن حجم التبادل العسكري بني أنقرة وتل أبيب 

 90، إىل ما بني  2010هبط من مليار دوالر عام  ات جديدة لدى وزاة الدفاع االسرائيلية وفق معطي
، ألغت تركيا من  2010مليون دوالر يف كل سنة من السنوات الثالثة األخرية، ويف أكتوبر  100حىت 

رتكي بسبب العداء الكبري الذي يكنه الشعب ال دون إعطاء مهلة كافية مناورة عسكرية مع اسرائيل 
إلسرائيل، كما ذكرت الصحف اإلسرائيلية أيضًا أنه مت إلغاء عدد من املشاريع العسكرية والبالغة قيمتها 

 .حوايل بليون دوالر
أعوام علي خلفية  3، وبعد قطيعة دبلوماسية استمرت حنو 2013ويف التاسع عشر من فرباير من عام 

بعد اعتذار  فت تركيا تعاوهنا العسكري مع إسرائيلهجوم القوات اإلسرائيلية علي السفينة مرمرة استأن
, حيث زودت تل أبيب أنقرة مبنظومات حيث مت استئناف العالقات  2013مارس  22األخرية يف 

متطورة يف جمال احلرب اإللكرتونية تساهم يف حتسني قدرات الطائرات من طراز إيواكس لإلنذار املبكر 
حيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية وقتها أن املنظومات املطورة اليت يستخدمها اجليش الرتكي.وذكرت ص

من انتاج شركة إيلتا التابعة للصناعات اجلوية االسرائيلية, وأن شركة بوينج األمريكية العمالقة تعاقدت 
مليون  200مع إيلتا لتزويد الطائرات الرتكية هبذه املنظومات يف إطار صفقة تقدر قيمتها بـ

لصحيفة أن إسرائيل أبرمت صفقة األجهزة اإللكرتونية احلربية مع تركيا مبوجب مناقصة دوالر.وأوضحت ا
رمسية تركية, وذلك لرتكيبها علي طائرات اإلنذار املبكر )آيواكس(, اليت اشرتهتا تركيا من أمريكا بقيمة 

ول مليار دوالر هبدف رصد كل حتركات دول املنطقة, خاصة التحركات علي حدودها مع الد 1.5
 .1اجملاورة ضمن إطار مشروع نسر السالم

                                                 

 إمساعيل مجعة، التحالف العسكري الرتكي ـ اإلسرائيلي.. أسرار وخفاای، تقرير على االنرتنيت على 1
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 حصار غزة استمرار املطلب الثالث : 
كان التحول الالفت يف املوقف الرتكي من غزة وفلسطني واضحا أشد الوضوح، متثل ذلك ابملواقف     

ن القول واإلجراءات الرتكية العملية، ومساندهتا للحمالت الدولية لرفع احلصار، وحتركاهتا الدولية، بل ميك
إن معاانة فلسطني كانت أقرب لرتكيا أكثر من قرهبا للدول العربية، وشكلت أمهية خاصة لدى املسؤولني 
األتراك، ولعل ذلك ما يؤكده رئيس الوزراء الرتكي أردوغان ابلقول: "إن قدر تركيا وقدر فلسطني ليسا 

 1منفصلني، وإن قدر أنقرة وقدر غزة ليسا منفصلني".
الرتكي أكثر فاعلية يف رفض احلصار والعمل على كسره رمسيا وشعبيا وسياسيا ومعنوای،  استمر املوقف

ولقد أفادت تركيا من عالقاهتا الدولية املتوازنة يف فتح ملف احلصار دوليا، حيث نظم األتراك العديد من 
مهرجاانت، ومجع الفعاليات املناصرة للفلسطينيني واملؤيدة لرفع احلصار عن غزة، من بينها مظاهرات و 

وقد ندد رئيس الوزراء الرتكي رجب طيب أردوغان ابحلصار الذي فرضته  تربعات، وإرسال مساعدات 
م، مشرية إىل أن فلسطني هي أساسا سجن بسماء 2008"إسرائيل" على قطاع غزة، يف مطلع العام 

ى يف فهم هذا الوضع. مفتوحة، وشعب غزة يواجه مأساة إنسانية، وأهنم يف تركيا يواجهون صعوبة كرب 
وقال أردوغان أمام كتلة نواب حزب العدالة والتنمية" إن "إسرائيل" تعاقب شعبا كامال من أجل معاقبة 
جمموعة بعينها، وتقوم بقصف مكثف لقطاع غزة. وإنه من غري املقبول تفهم مثل هذه املمارسات بذريعة 

باب القصف، الذي يتعرض له الشعب الفلسطيين إطالق الصواريخ، وأنه كلما سألنا اإلسرائيليني عن أس
بني احلني واآلخر، يتعللون أبن هناك صواريخ تقصف من اجلانب الفلسطيين، لكن كلما سألنا عن 
حجم اخلسائر الناجتة عن القصف الفلسطيين، وعن عدد الضحاای يف اجلانب اإلسرائيلي ال حنصل على 

 2جواب".
قالت فيه إهنا تشعر بقلق كبري من احلصار املطبق على غزة، وترى أنه  كما أصدرت اخلارجية الرتكية بياان

ال خيدم سوى العناصر املتطرفة، داعية إىل إهنائه فورا. وأثناء انعقاد ملتقى دافوس التقى وزير اخلارجية 
م، وقال له إن 2008كانون اثين/يناير   26الرتكي علي ابابجان الرئيس اإلسرائيلي مشعون برييز يف 

تمرار حصار غزة وتقسيم فلسطني إىل قسمني، أي غزة والضفة الغربية، يهدد عملية السالم وفقا اس
 3ملسار أانبوليس. 

ويف ذات السياق أكد وزير اخلارجية أمحد داود أوغلو، استمرار تركيا ابلقيام بكل شيء لتحسني الوضع 
صار اإلسرائيلي على قطاع غزة م تصدر احل2010كانون اثين/يناير   19اإلنساين يف قطاع غزة. ويف 

                                                 
، رسالة  2012-2002الفلسطينية احملتلة يف ظل حكومة حزب العدالة والتنمية  األراضيحسان مسر ، الدور التنموي الرتكي يف  1

 69جمستري كلية الدراسات العليا ، جامعة النجاح الوطنية انبلس ، ص 
 213، مرجع سابق ص  2007 التقرير االسرتاتيجي الفلسطيين 2
 172، مرجع سابق ، ص  2008التقرير االسرتاتيجي الفلسطيين  3
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إيهود ابراك. وطالب داود أوغلو ابراك  1احملاداثت بني وزير اخلارجية الرتكي و"وزير الدفاع اإلسرائيلي"
ابلسماح لرتكيا إبيصال املعوانت لسكان قطاع غزة احملاصر، والسيما الغذاء والدواء واملساعدات 

بان جاهزة إليواء من فقدوا مساكنهم نتيجة للحرب األساسية، كما طلب السماح لرتكيا إبدخال م
اإلسرائيلية املدمرة، وال يستطيعون بسبب احلصار ومنع مواد البناء الدخول لقطاع غزة من إعادة بناء 
مساكنهم. ولكن ابراك رفض التعهد ابالستجابة لطلب تركيا، وقال إنه سيدرس الطلب بناء على 

ئع لقطاع غزة، مضيفا أن "القيود على معابر قطاع غزة ستتواصل طاملا السياسة املتبعة إزاء إدخال البضا
 2بقي اجلندي املختطف جلعاد شاليط حمتجرا يف أيدي "محاس".

م على 2010شباط/فرباير  14كما أكد أردوغان يف مؤمتر صحفي مع أمري قطر محد بن خليفة يف 
نية املرتدية يف قطاع غزة احملاصر. وقبل أایم التزام بالده بوعودها للعمل على حل مشكلة األوضاع اإلنسا

م، أعلن أردوغان أن تركيا تسعى مع دول 2010أایر/مايو  31من االعتداء على أسطول احلرية يف 
 3أخرى لكسر احلصار اجلائر املفروض على قطاع غزة، وأن األمر ميثل له ولرتكيا أولوية كبرية.

جج املوقف الرتكي لفك حصار قطاع غزة على صعيد احلراك وتناغمة مع املوقف الرمسي الرتكي، فقد أت
 4الشعيب يف تركيا، وجتلى ذلك يف أسطول احلرية وما قدمه الشعب الرتكي من شهداء.

وقد وصف السفري الفلسطيين يف أنقرة نبيل معروف حزب العدالة والتنمية" أبنه متعاطف جدا مع 
وأضاف أن التعاطف الشعيب الرتكي هو احملرك  وة.القضية الفلسطينية، وبدعمها بكل ما أويت من ق

 5 األساسي لتطور املواقف الرمسية الرتكية جتاه القضية الفلسطينية.
 م:2010املوقف الرتكي من االعتداء اإلسرائيلي على أسطول احلرية عام  -

ة مرمرة هامجت فرقة كوموندوس اتبعة للبحرية اإلسرائيلية سفين 2010ماي  31يف الساعة األوىل من 
اليت كانت يف طريقها اىل وبرغم االدعاءات اإلسرائيلية أبهنا حتمل أسلحة فندت االخبار ذلك الرتكية 

وقد ااثرت اجملزرة ردود فعل دولية وعازلت إسرائيل وابلفعل أدى هذا االعتداء ايل تدهور العالقات بني 
املناورات العسكرية معها ، اسفرت  تركيا وإسرائيل رمسيا وشعبيا وسحبت سفريها من تل أبيب وإلغاء

 ضحاای اتراك وبذلك ازداد املوقف الرتكي يف القضية الفلسطينية  9هذه العملية عن سقوط 

                                                 
 ایسر العشي ، السياسة اخلارجية الرتكية جتاه القضية الفلسطينية ، مرجع سابق  1
 26علي القضية الفلسطينية ، مرجع سابق ص  واإلیرانيةأثر التغريات السياسية الرتكية  2
 .49، بريوت ، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات . 1الفلسطينية ، تقرير معلومات ، ط تركيا والقضية  3
عمان ، مركز  1، ط  14العدد  األوسطوالدويل ضد احلصار شهرية الشرق  اإلسالميأبو السكر علي ، تنامي املوقف العريب  4

 37، ص   األوسطالدراسات الشرق 
 .149الرتكية جتاه القضية الفلسطينية ، مرجع سابق ، ص  ةایسر العشي ، السياسة اخلارجي 5
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 :  2013االعتذار اإلسرائيلي لرتكيا  -

 22صرح الوزير اخلارجية الرتكي داود اوغلو ان نتنياهو اعتذر رمسيا عن اهلجوم علي اسطول احلرية يف 
يف  24يف مكاملة هاتفية مع اردوغان والقبول بدفع تعويضات للضحاای ويف القمة العربية  2013مارس 

ان تركيا ملتزمة ابلقضية الفلسطينية وتدعم إقامة سالم شامل  ايف الدوحة صرح أوغلو  2013مارس  26
رسي وأطلعه علي للصراع الفلسطيين اإلسرائيلي واثناء إقامة الثورة املصرية اتصل الرئيس الرتكي يب حممد م

اكد اردوغان زایرة غزة  2013التطورات األخرية ،ومنه خففت إسرائيل احلصار علي غزة، ويف افريل 
تغري نظام احلكم يف مصر وعدم الرتحيب أبردوغان يف مصر بعد  2013يونيو  30، ويف والقطاع 

 1سقوط نظام حممد مرسي. 
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ان لرتكيا عالقات ضاربة يف التاريخ مع العامل اإلسالمي والشرق متتد أصوهلا منذ الدولة العثمانية حيت     
ومع  اإلسالمي،سقوطها وانتقال تركيا ايل العلمانية كان هناك ارتباط وثيق رغم حماربة العلمانيني للدين 

كيا متيزت العالقات مع الفلسطينيني يف تر  2002بروز حزب العدالة والتنمية ووصوله ايل السلطة سنة
وأصبحت تركيا داعمة للقضية الفلسطينية برغم من عالقاهتا مع إسرائيل حيث أصبحت تركيا تؤمن مبا 
 يسمى "بتصغري املشاكل" وتصفريها مع دول اجلوار واضحت عالقتها تتسم ابلتوازن مع مجيع األطراف .

ة يف ظل حكم حزب العدالة والتنمية حيث لعبت دورا تزايدت قوة تركيا االقتصادي 2007ويف هناية 
وكذا موقفها من العدوان علي قطاع غزة سنة  واإلسرائيليني،متميزا كوسيط للسالم بني الفلسطينيني 

قطاع غزة هذا ما أدى اىل  احلصار علىوتعميق عالقتها مع حركة محاس وجهودها يف فك  2008
قطعت تركيا عالقتها مع إسرائيل وربط عودهتا بفك احلصار أسطول احلرية وبذلك  علىهجوم إسرائيل 

 .2013اهلجوم سنة  علىاالعتذار على قطاع غزة واجربت الوالايت املتحدة االمريكية إسرائيل  على
حتدايت اسرتاتيجية للسياسة اخلارجية الرتكية وخمالفه وخاصة يف امللف  احلراك العريبوقد شكل    

ىل يومنا هذا والتهديدات اليت تواجه تركيا يف حدودها اجلنوبية مع سوراي عالقا االسوري الذي بقي 
والدعم األمريكي لوحدات احلماية الكردية وكذا حزب العمال الكردستاين وقوات سوراي الدميقراطية، 

تطورات فأصبحت القضية الفلسطينية ال حتتل املوقع املتقدم يف االجندة الرتكية أي اهنا تراجعت نظرا لل
 اإلقليمية وتدهور العالقات الرتكية االمريكية والتحالف الرتكي الروسي اإليراين يف املنطقة.

ومن بني النتائج التعاطف الرتكي مع القضية الفلسطينية على املستوى الرمسي والشعيب ، وكذا وقوف 
رائيلية ، وخاصة احلروب حزب العدالة والتنمية مع حركة محاس وأيضا جند توتر العالقات الرتكية اإلس

حيث وقفت تركيا ضد هذا العدوان وأعلنت  2014اىل  2012و  2008إسرائيل علي قطاع غزة يف 
الكامل للقضية الفلسطينية وجتلى ذلك حماوالت تركيا إيصال املساعدات وكسر حصار علي  اأتييده

غزة واحململ ابألطنان من  قطاع غزة ، كما يعد االعتداء الصارخ علي اسطول احلرية املتوجه ايل 
اتراك وهذا ما زاد يف تعميق فجوة الصراع بني إسرائيل وتركيا ، ومع  9املساعدات اإلنسانية ومقتل 
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Abstrait 

  

  

         L'étude portait sur le statut de la question palestinien dans la politique 

étrangère turque depuis l’arrivée du partie de la justice et du développement 

pour le pouvoir et le commencement était de l’année  2003 jusqu’à 2016  et 

la transformation de la politique étrangère turque aux niveaux régional et 

international et d'essayer de traiter et restaurer le rôle de la Turquie et sa 

position et dans notre étude  nous avons cherchée de bien connaitre les 

déterminants politique externes de la Turquie de partie de la justice et du 

développement et le processus décisionnel en métier de politique  étrangère 

turque et les fondements de la politique le nouveau ministère turc des 

affaires  étrangère et ses objectifs l’étude a Egalement examiné la question 

palestinien et sous  impact sur les pays régionaux dont la Turquie et l’Iran au 

moyen orient, et comme cela les variables qui se sont produites dans la 

position turque du conflit arabe et israélienne et influence les relations turco-

israélienne  et reposait sur l’analyse des données à travers notre utilisation 

de la méthodologie analytique descriptive . 

       La question palestinien a été le principal facteur à prendre la position de 

la Turquie ou niveau régional .ainsi que la nouvelle direction de la région du 

comportement turc et la direction de ses alliés,  les Etats-Unis d’Amérique, 

ou les relations out comme détérioration importante surtout après le coup 

d’état en juillet 2016 et la dans lequel Turquie a accusé les  États-Unis d’avoir 

fomenté le coup d’état   ainsi que l'allié israélienne qui est détériorer avec lui 

Marmara (la flotte de la liberté ) et le retour des indemnités après les excuses 

israélienne en 2013 . 

       La Turquie est devenue le médiateur dans le conflit Israélo-palestinienne 

et les positions turque des guerres israéliennes sur la bonde de GAZA et les 

défis les en soutien à la couse palestinienne. 



 ةــــــالدراس صــــــــــــملخ

 

متحورت الدراسة حول مكانة القضية الفلسطينية يف السياسة اخلارجية الرتكية منذ وصول حزب العدالة      
حيث كان التحول يف السياسة اخلارجية  ،2016ايل غاية  2003والتنمية للسلطة والبداية كانت من سنة 

 ومكانتها.الرتكية على املستويني اإلقليمي والدويل وحماولة إعادة دور تركيا 

احملددات السياسة اخلارجية الرتكية يف ظل حكم حزب العدالة والتنمية  علىويف دراستنا سعينا اىل التعرف   
 وعملية صنع القرار يف السياسة اخلارجية الرتكية وكذا أسس السياسة اخلارجية الرتكية اجلديدة وأهدافها.

الدول اإلقليمية ومنها تركيا وايران لكوهنما  القضية الفلسطينية وأتثريها علي علىكما تعرضت الدراسة       
قوتيني اقليميتني يف منطقة الشرق األوسط ، وكذا املتغريات اليت حركت يف املوقف الرتكي من الصراع العريب 
اإلسرائيلي وأثر ذلك علي العالقات الرتكية اإلسرائيلية كما اعتمدت علي حتليل املعطيات من خالل 

في التحليلي وقد كانت القضية الفلسطينية العامل األساسي ألخذ تركيا مكانة استخدامنا للمنهج الوص
علي املستوى اإلقليمي وكذا السلوك الرتكي اجلديد جتاه املنطقة وحلفائها املتمثلة يف الوالايت املتحدة 

ركيا اهتمت تالذي  2016متوز  انقالباالمريكية اليت شهدت العالقات بينهما تدهورا كبريا خاصة بعد 
فيه الوالايت املتحدة بتدبري هذا االنقالب، وكذا احلليف اإلسرائيلي الذي تدهورت معه العالقات بعد 

، كما تسعى تركيا اىل  2013حادثة "مرمرة" )اسطول احلرية( وعودة العالقات بعد االعتذار اإلسرائيلي 
احلروب اإلسرائيلية علي قطاع غزة  الدور الوسيط يف الصراع اإلسرائيلي الفلسطيين وكذا مواقف تركيا من

 والتحدايت اليت تواجهها يف دعم القضية الفلسطينية.


