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وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب
صدق اهلل العظيم
(هود)88:

أ


اإله ـ ـ ــداء
إىل روح أخيت املرحومة كفاح مسري اجلدبة
إىل أبى الذى أمحل امسه بكل افتخار
إىل من كان دعاؤها سر جناحي وحناهنا بلسم جراحي أمي الغالية
إىل إخوتي وأخواتي وأبناهم مجيعا
إىل زوجيت الغالية سكنى ورفيقة دربي
إىل أبنائي قرة عيين كفاح ومسري وعلياء
إىل أعمامي وعماتي وأخوايل وخاالتي حفظهم اهلل ورعاهم
إىل أصدقائي وزمالء دراسيت
إىل عائليت الكرمية


ب


الشكر والتقدير
يقول اهلل سبحانه وتعالى" لئن شكرمت ألزيدنكم "
سورة إبراهيم "آية "7

"صدق اهلل والعظيم"

أشكر المولى عز وجل على توفيقي في انجاز هذه الرسالة وانطالقاً من العرفان بالجميل أتقـدم
بجزيل الشكر والتقدير لكل من :
الدكتور :خالد رجب شـعبان والـدكتور :زهيـر إبـراهيم المصـرذ اللـذان كـان ل مـا ففـل ا شـ ار
على رسالتي فل م منى كل ا حترام والتقدير على ما قدموه لي من معلومات ومالحظات قيمه .
كمــا وأتقــدم بالشــكر وعظــيم ا متنــان للســادة أعفــاء لجنــة المناقشــة ا ســتاذ الــدكتور :ريــا
العيله مناقشا داخليا والدكتورة  :عبير ثابت مناقشا خارجيا على تففل ما بقبول مناقشة رسالتي
كمــا وأتقــدم بالشــكر والتقــدير إلــى ا خــوة فــي مكتبــة مركــز التخطــيط الفلســطيني والــى جامعــة
ا زهر وأساتذتي في قسم دراسات الشرق ا وسط
كما وأشكر كل من ساندني خالل فتـرة اعـدا البحـا والـى كـل مـن قـدم لـي يـد العـون والمسـاعدة
في انجاز هذا العمل المتوافع لكم جميعاً جزيل الشكر وا متنان

الباحث
علي سمير الجدبة


ت


ملخص البحث
تناولت الدراسة أزمة العالقات التركية اإلسرائيلية في ظـل الحصـار اإلسـرائيلي علـى قطـا غـزة
من . 2014_2006
استعرفــت الد ارســة بالتحليــل محــددات السياســة التركيــة تجــاه القفــية الفلســطينية منــذ صــعود
حــزب العدالــة والتنميــة للحكــم  ،وتناولــت الد ارســة طبيعــة العالقــات التركيــة ا س ـرائيلية فــي ع ــد حــزب
العدالــة والتنميــة باإلفــافة الــى الموق ـ

التركــي ازاء القفــية الفلســطينية كمــا تــم تســليط الفــوء علــى

الحص ـ ـ ـ ــار اإلسـ ـ ـ ـ ـرائيلي عل ـ ـ ـ ــى قط ـ ـ ـ ــا غـ ـ ـ ـ ـزة و ا عت ـ ـ ـ ــداءات ا سـ ـ ـ ـ ـرائيلية عل ـ ـ ـ ــى قط ـ ـ ـ ــا غـ ـ ـ ـ ـزة م ـ ـ ـ ــن
.2014_ 2008
اعتمــدت الد ارســة علــى تحليــل المعطيــات التــي أس ـ مت فــي تحــول سياســة تركيــا تجــاه القفــية
الفلسطينية ،ووص

وتفسير العالقات التركية اإلسرائيلية من خـالل اسـتخدام المـن

كما قامت الدراسة بتحليل العالقات بين البلدين باسـتخدام المـن

التـاريخي ومـن

الوصـفي التحليلـي
تحليـل الـنظم لد ارسـة

المتغيرات المختلفة بين تركيا واسرائيل.

وقد خلصت الدراسة الى االتي :
أن أزمــة العالق ــات التركيــة اإلسـ ـرائيلية ناجمــة ع ــن الجــذور ا س ــالمية لحــزب العدال ــة والتنمي ــة
التركي ،وسبب ا الممارسات اإلسرائيلية في األرافي الفلسطينية .
وتبين خالل الد ارسـة أن التفـاعالت ا قليميـة سـاهمت بشـكل وافـ فـي أزمـة العالقـات التركيـة
اإلسـرائيلية والتـي من ــا ال جـوم اإلسـرائيلي المسـتمر علــى قطـا غـزة ،وال جـوم اإلسـرائيلي علـى اســطول
الحرية  ،وحادثة المقعد المنخف

.

ولكــن علــى الــرغم ممــا طـ أر علــى العالقــات التركيــة اإلسـرائيلية مــن مســتجدات إ أنــه مــن غيــر
المســتبعد أن يكــون هنــا تغي ـ اًر مــن قبــل الط ـرفين فــي العالقــات ا ســتراتيجية فكــل مــن تركيــا واس ـرائيل
بحاجة لبعف ما البع

.
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الفصل األول
اإلطار المنهجي للدراسة

المقدمة

بدأت العالقات التركية ا سرائيلية في ش ر أذار /مارس  1949عندما اعترفت تركيا بإسرائيل،

ومنـــذ ذل ـ ـ ا عت ـ ـ ار

أخـــذت العالقـ ــات التركيـ ــة -اإلس ـ ـرائيلية تتط ــور فـــي كافـــة المجـ ــا ت السياسـ ــية،

والعســكرية ،وا قتصــادية فعلــى المســتو السياســي تــم تبــادل الســفراء ،وعقــدت العديــد مــن اللقــاءات بــين

المسؤولين من كال البلدين ،أما على المسـتو ا قتصـادذ فقـد ُعقـدت العديـد مـن ا تفاقيـات التجاريـة و
علــى المس ــتو األمن ــي أُبرم ــت العدي ــد م ــن ا تفاقي ــات األمني ــة ،والعس ــكرية ،وم ــرت العالق ــات التركي ــة-
اإلسرائيلية بمراحل متعددة أثرت وتأثرت بالعديد من العوامل التي ساهمت في توترها ،وفي فترات أخر

ساهمت عوامل في تقويت ا ،وتقارب ا .

ومنــذ صــعود حــزب العدالــة والتنميــة التركــي إلــى ســدة الحكــم فــي عــام  2002أصــبحت تركيــا

عباً رئيسياً في منطقة الشرق األوسط ،وتقوم على تفعيل عالقات ا ا قتصادية ،والسياسية مع العالمين

العربي واإلسالمي ،والقفية الفلسطينية على وجه الخصوص وا هتمام دون ا خالل بالعالقات الطيبة
مع الجوار األوروبي ،وذل وفق التوج ات ا ستراتيجية الجديدة التي بلـورت نظريـة تقـوم علـى اسـتثمار

الجوار القريب ،و تفعيل العمق ا ستراتيجي .

وبع ــد ف ــوز حرك ــة حم ــاس ف ــي ا نتخاب ــات التشـ ـريعية الفلس ــطينية الثاني ــة ع ــام ، 2006واغ ــالق

ا بـواب العربيــة والدوليــة أمــام حركــة حمــاس وحكومت ــا ،جــاء الموقـ
تعاملت تركيا مع فوز حركة حماس بدبلوماسية وايجابية
كما كان الموق

التركــي المفــاج ،والمغــاير حيــا

المندد ،والمفاج على ا عتداءات ا سـرائيلية علـى قطـا غـزة جـراء العـدوان

اإلسرائيلي على قطا غـزة عـام ، 2008وعـام  ،2012وعـام  2014والحصـار المفـرو

علـى قطـا

غزة منذ عام  2006من أهم ،أألمور التي ساعدت على تبلور بداية لدور تركي متصاعد في األرافي

الفلسطينية .

ويظ ــر ذل ـ جلي ـاً فــي موق ـ

رئــيس الــوزراء التركــي رجــب طيــب أردوغــان فــي مــؤتمر دافــوس

ا قتصــادذ الــذ كــان بمثابــة دعــم للقفــية الفلســطينية ،وفف ـ ممارســات المــذاب ا س ـرائيلية ألهــالي

قطا غزة المحاصر.

-2

كمــا أن ا عتــداء اإلس ـرائيلي علــى اســطول الحريــة عــام ، 2010كــان نقطــة تحــول جديــدة فــي

الدعم الرسمي ،والشعبي التركي للقفية الفلسـطينية فـي قطـا غـزة خـالل فتـرات العـدوان المتتاليـة علـى
قطا غزة .

مشكلة الدراسة

سعت تركيـا لتكـون دولـة مركزيـة محوريـة فـي منطقـة الشـرق األوسـط مـن خـالل تقويـة عالقات ـا

مع العالمين العربي واإلسالمي ،ولفلسطين أهمية رئيسية في قيام تركيا بدور محورذ في المنطقـة علـى

اعتبار أن فلسطين هي التي تففى شرعية سياسية في سعى تركيا ل ذا الـدور لمـا لفلسـطين مـن أهميـة

إقليمية ،ودولية ودينية.

تتمحــور مشــكلة الد ارســة حــول التحــول  ،والتطــور فــي العالقــات التركيــة ا سـرائيلية خــالل الفتـرة
م ـ ــن  2014- 2006حي ـ ــا شــ ـ دت العالق ـ ــات حال ـ ــة م ـ ــن التذب ـ ــذب ،والت ـ ــأرج ف ـ ــي مس ـ ــيرة العالق ـ ــات
الدبلوماســية السياســية ،والعســكرية ،فتــارة تتســم بالتباعــد ،وتــارة بالتقــارب الشــديد ،حيــا ش ـ دت السياســة

الخارجية التركية ا سـرائيلية تغيـ اًر سياسـياً وافـحاً أثـر صـعود حـزب العدالـة والتنميـة التركـي للحكـم منـذ
عام 2002وبفر

اسرائيل حصا اًر على قطا غزة عقب سيطرة حماس على قطا غـزة ،وا عتـداءات

ا سـرائيلية المتكــررة علــى قطــا غـزة ،وا عتــداء اإلسـرائيلي علــى أســطول الحريــة المتجــه لفـ الحصــار
عن غزة أصب هنا أزمة ثقة ،وتوتر على الصعيد السياسي ،والعسكرذ ،وا قتصادذ بين البلدين.

ويدور السؤال الرئيسي للدراسة حول :
ما أثر فر

الحصار اإلسرائيلي على قطا غزة على توتر العالقات التركية ا سرائيلية ؟

ويتفرع عن هذا السؤال الرئيسي عدد من التساؤالت الفرعية على النحو اآلتي:
)1

ما محددات السياسة التركية في ظل حكم حزب العدالة والتنمية اتجاه القفبة الفلسطينية؟

)2

ما التفاعالت ا قليمية المؤثرة في العالقات التركية ا سرائيلية في ع د حزب العدالة والتنمية؟

)3
)4

ما هى تداعيات الحصار اإلسرائيلي على قطا غزة ؟
ما موق

أهداف الدراسة:
)1

استع ار

تركيا في مواج ة الحصار و ا عتداءات ا سرائيلية على قطا غزة ؟

المحددات الداخلية ،والخارجية للسياسة التركية تجاه القفية الفلسطينية

 )2التعر على أزمة ،وطبيعة العالقات التركية اإلسرائيلية في ع د حزب العدالة والتنمية.
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)3

التعر على أسباب ،وتداعيات الحصار اإلسرائيلي على قطا غزة.

 )4التعر على مد ا هتمام التركي بالقفية الفلسطينية .

 )5أهمية الدراسة:
)1
)2
)3

التأكيد على أهمية الموق

التركي تجاه القفية الفلسطينية.

هذه الدراسة تعال قفية من أهم قفايا الشرق األوسط.

هــذه الد ارســة تشــكل مــادة علميــة أكاديميــة تفيــد المكتبــة العربيــة ،والبــاحثين فــي العلــوم السياســية،
وا جتماعية .

)4

تناولت هذه الدراسة فترة معاصرة لم تخفع للدراسة إ في فوء عدد محدود من الدراسات.

منهج الدراسة :

المنهج التاريخي :استخدم الباحا المن

التاريخي لدراسة الجذور التاريخيـة لنشـأة العالقـات التركيـة

اإلسرائيلية ،وتعتمد الدراسة على تنـاول الكتـب ،والوثـائق ،والد ارسـات ،واألبحـاا العلميـة حـول العالقـات

التركية اإلسرائيلية في ظل الحصار اإلسرائيلي على قطا غزة.

المنهج الوصفي التحليلي:

يقوم البحا على د ارسـة وصـ  ،وتحليـل األحـداا مـن حيـا تحديـد ،وتحليـل العالقـات التركيـة

اإلس ـرائيلية ،والحصــار اإلس ـرائيلي لقطــا غ ـزة ،واستع ارف ـ ا بشــكل واف ـ  ،واســتخالص نتــائ يمكــن

ا ستفادة من ا.

منهج تحليل النظم:
يقوم من

تحليل النظم على تحليـل العالقـات الدوليـة بـين الـدول المختلفـة علـى مف ـوم النظـام،

وتطبيقه على العالقات بين الدول ،وتقوم الدراسة على هذا المن

واسرائيل.

لدراسة المتغيرات المختلفة بين تركيا

حدود الدراسة:

الحدود المكانية  :الحدود المكانية للدراسة تركيا ،واسرائيل ،وقطا غزة ،فمن منطقة الشرق األوسط.
الحـــدود الزمنيـــة  :التركيــز عل ــى فت ـرة د ارس ــة أزمــة العالق ــات التركيــة اإلســرائيلية فــي ظ ــل الحص ــار

اإلسرائيلي على قطا غزة من عام(  )2014_2006بدأت الدراسة ،منـذ فرفـت اسـرائيل حصـا اًر علـى

قطا غزة ،واختتمت الدراسة بالعدوان اإلسرائيلي على قطا غزة عام . 2014
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الدراسات السابقة:
أوالا :دراسة ياسر بشير العشى (:)2014

السياسة الخارجية التركية تجاه القفية الفلسطينية وفي ظل حكم حزب العدالـة والتنميـة التركـي

 2013_2002أكاديميةاإلدارة والسياسة _غزة.
تمحورت الدراسة حول السياسة الخارجية التركية تجاه القفية الفلسطينية في ظل حزب العدالة

والتنمية التركي ،2013_2002

وتتجه الدراسة نحو التحول الواف في سياسة الجم ورية التركية في ظل صعود حزب العدالة

والتنمية إلى الحكم تجاه القفايا اإلقليمية ،والدولية.

وتناولت الدراسة سعي قادة حزب العدالة والتنمية إلى إعادة وبناء دور تركيا ومكانت ـا اإلقليميـة

والدوليــة ولقــد هــدفت الد ارســة إلــى التعــر علــى معــالم السياســة الخارجيــة التركيــة فــي ظــل حكــم حــزب

العدالة والتنمية تجاه القفية الفلسطينية.

وتـم تســليط الفــوء علــى معرفــة أثــر العالقـات التركيــة مــع إسـرائيل ،وأمريكيــا ،والــدول األوروبيــة

على السياسة الخارجية التركية تجاه القفية الفلسطينية.

وتوصــلت الد ارســة إلــى أن القفــية الفلســطينية هــي المفتــا األففــل لتركيــا ألخــذ مكانت ــا علــى

المستو اإلقليمي والدولي.

ثانيا :دراسة سمر محمود محمد حسان (:)2012

الدور التنموذ التركي فـي األ ارفـي الفلسـطينية المحتلـة فـي ظـل حكومـة حـزب العدالـة والتنميـة

( )2010_2002رسالة غير منشورة جامعة النجا الوطنية _نابلس.

تناولـت الد ارسـة الـدور التركــي التنمـوذ فـي األ ارفــي الفلسـطينية المحتلـة فــي ظـل حـزب العدالــة

والتنميــة فــي البحــا عــن الــدور السياســي ،وا قتصــادذ التركــي مــن خــالل د ارســة المواق ـ

السياســية،

وا قتصادية التركية.
واستعرفـ ـ ـ ــت الد ارس ـ ـ ـ ــة التطـ ـ ـ ــور الت ـ ـ ـ ــاريخي للموق ـ ـ ـ ـ

الترك ـ ـ ـ ــي تجـ ـ ـ ــاه القف ـ ـ ـ ــية الفلس ـ ـ ـ ــطينية

( ،)2002_1948وتناولت الدراسة السياسة التركيـة تجـاه القفـية الفلسـطينية منـذ صـعود حـزب العدالـة
والتنميــة للحكــم باإلفــافة إلــى المســاعدات التركيــة ،ودورهــا التنمــوذ ،وتوصــلت الد ارســة إلــى اســتع ار
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الــدور التركــي السياســي ،وا قتصــادذ فــي الفت ـرة  2010_ 2002ب ــد
سياسياً واقتصادياً من أجل بناء الدولة الفلسطينية.

تمكــين ،وحمايــة الفلســطينيين

لقد أوصت الدراسة بالعمل على دعوة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بفـرورة وفـع آليـات

من أجل تعزيز الدور السياسي ،وا قتصادذ التركي في فلسطين.

ثالثا :دراسة يسرى عبد الرؤوف يوسف الغول (:)2011

وهى دراسة بعنوان أثر صعود حزب العدالـة والتنميـة التركـي علـى العالقـات التركيـة اإلسـرائيلية

رسالة ماجستير غير منشورة جامعة األزهر_ غزة.
تناولــت الد ارســة اثــر صــعود حــزب العدالــة والتنميــة التركــي إلــى الحكــم علــى العالقــات التركيــة

اإلس ـرائيلية فــي ظــل المتغي ـرات اإلقليميــة ،والدوليــة ،وتناولــت الد ارســة الجــذور التاريخيــة ،ونشــأة عوامــل
وتطــور العالقــات التركيــة اإلس ـرائيلية كمــا تمحــورت الد ارســة حــول طبيعــة المحــددات ،والعوامــل الت ــي

دفعــت الطـ ـرفين إلــى توطي ــد العالقــات وص ــو ً إلــى اتف ــاق التعــاون ا س ــتراتيجي عــام  ،1996وتناول ــت

الدراسة جذور ونشأة حزب العدالـة والتنميـة ،ودورهـا اإلقليمـي ،والـدولي كمـا أسـ مت الد ارسـة فـي البحـا
حول مد تأثير العال قات بين البلدين في ظل المتغيرات السياسية الجديـدة التـي اتبعت ـا حكومـة حـزب

العدالة والتنمية التركي ،واعتماد سياسة الوساطة بين الدول المتنازعة في المنطقة.

أوصت الدراسة بفرورة استغالل توتر العالقات التركية اإلسرائيلية بتعزيز العالقات السياسـية،

وا قتصادية ،والعسكرية العربية مع تركيا فرورة حجـز مقعـد لتركيـا فـي الجامعـة العربيـة حيـا سـيؤد
إلى ترابط المصال التركية العربية.

أوصـت الد ارســة القــادة والساســة الفلســطينيين مــن ا ســتفادة مــن السياســة الخارجيــة التركيــة تجــاه

القفــية الفلســطينية والمتمثل ــة فــي س ــعى تركيــا للع ــب الــدور اإلقليمــي م ــن خــالل الوس ــاطة بــين ال ــدول
المتنازعة.

رابع ا  :دراسة رائد محمود مطلق (:)2011

وهى بعنوان العالقات التركية اإلسرائيلية وأثرهـا علـى القفـية الفلسـطينية رسـالة ماجسـتير غيـر

منشورة (  )2010_ 2002جامعة األزهر _غزة.
تناولــت الد ارســة العالقــات التركيــة

اإلس ـرائيلية وأثرهــا علــى القفــية الفلســطينية خــالل الفت ـرة

(2010 _ 2002م) ،حيـا استعرفـت الد ارسـة العالقـات الثنائيـة بـين البلـدين فـي مجا ت ـا المختلفـة،
وأبعادهــا المتعــددة ،وأثرهــا علــى القفــية الفلســطينية ،وتناولــت الد ارســة الجــذور التاريخيــة لنشــأة وتطــور
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العالقات التركية اإلسرائيلية ،ومـن ثـم العالقـات الثنائيـة خـالل فتـرة حكـم حـزب العدالـة والتنميـة ،كمـا تـم
تسليط الفوء على البيئة الداخلية ،والخارجية ،ومن ثم أبرزت الدراسة أثر العالقـات التركيـة اإلسـرائيلية
على القفية الفلسطينية.
ومــن توصــيات الد ارســة أن العالقــات التركيــة اإلس ـرائيلية قبــل اتفاقيــة أوســلو عــام  1993أثــرت

بشكل سـلبي علـى القفـية الفلسـطينية ،وفـى ظـل صـعود حـزب العدالـة والتنميـة التركـي للحكـم أصـبحت
القفية الفلسـطينية عـامالً مـؤث اًر فـي العالقـات التركيـة اإلسـرائيلية ،وأيفـا إرادة تركيـا أن يكـون ل ـا دور

إقليمــي فــي المنطقــة والمحافظــة علــى عالقت ــا مــع إس ـرائيل ،وتقويــة عالقات ــا مــع الــدول العربيــة ،وقــد
أوصــت الد ارســة بفــرورة محاولــة ا ســتفادة مــن الــدور التركــي فــي دعــم القفــية الفلســطينية ،وأوصــت

الدراسة الساسة الفلسطينيين ا ستفادة من الدور التركي في توثيق العالقات مع تركيا.

التعقيب على الدراسات السابقة:

تناولـت الد ارسـات السـابقة طبيعــة العالقـات التركيـة اإلسـرائيلية وأثرهــا علـى القفـية الفلســطينية،

وعلى األمن القومي العربي.
والمالحـ ــظ أن بع ـ ـ

الد ارسـ ــات ركـ ــزت علـ ــى العالقـ ــات التركيـ ــة اإلس ـ ـرائيلية ،وتناولـ ــت بع ـ ـ

الد ارس ــات ال ــدور الترك ــي التنم ــوذ تج ــاه األ ارف ــي الفلس ــطينية المحتل ــة ،وتناول ــت أيفـ ـاً سياس ــة تركي ــا
الخارجية تجاه القفية الفلسطينية .

ومـن هنـا يمكـن القـول إن هـذه الد ارسـة تميــزت عـن الد ارسـات السـابقة فـي كون ـا تتطـرق لقفــية
م مة وهي أزمة العالقات التركية اإلسرائيلية في ظل الحصار اإلسرائيلي على قطا غزة وتتحدا عـن

محــددات السياس ــة التركي ــة تجــاه القف ــية الفلس ــطينية ،وعــن ا عت ــداءات ا ســرائيلية علــى قط ــا غــزة،
والحصار اإلسرائيلي على قطا غزة ،والموق

التركي من القفية الفلسطينية.
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الفصل الثاني
حمددات السياسة الرتكية جتاه القضية الفلسطينية يف
ظل حكومة حزب العدالة والتنمية
 ملبحث ول  :حملتد
اف اط ن

يف ظل حكم ح ب اعت ا و اتنم

 ملبحث اثاسي :حملتد
اف اط ن

ات خ ة ا ا الة ارتك ة جتةاه اقضة
خلا ج

ا ا ال ارتك ة جتةاه اقضة

يف ظل حكمم ح ب اعت ا و اتنم

الفصل الثاني
محددات السياسة التركية تجاه القضية الفلسطينية في ظل حكومة
حزب العدالة والتنمية

تمهيد:

هنا مجموعة من المحددات للسياسة التركية اتجاه القفية الفلسطينية من ا محددات داخلية،

ومحددات خارجية ،وهذه المحددات توف معالم ومواق
ظل وجود حكومة حزب العدالة والتنمية

السياسة التركية اتجاه القفية الفلسطينية في

التركي .

تحتل القفية الفلسـطينية مكانـاً مركزيـاً فـي السياسـة التركيـة تجـاه الشـرق األوسـط ،وعلـى الـرغم

من أن الموق

الذذ تبنته تركيا يمثل خطاً سياسياً جديداً ل ا فـي المنطقـة إ أنـه

إلى الحساسية الخاصة التي كان يمتاز ب ا الموق
فعلـ ــى س ـ ــبيل المثـ ــال ردت تركي ـ ــا بمواق ـ ـ

يعـد جديـداً بـالنظر

التركي تجاه هذه القفية الفلسطينية.

قاس ـ ــية إزاء شـ ــرو إس ـ ـرائيل ببنـ ــاء وح ـ ــدات س ـ ــكنية

ي وديــة شــرق القــدس عــام  ،1967ومــن إطــالق النــار فــي المســجد األقصــى عــام  1969ومــن إعــالن

القدس عاصمة أبديـة إلسـرائيل بموجـب القـانون األساسـي لعـام  1980حتـى أن ـا كـادت تقطـع عالقات ـا

مــع إس ـرائيل فــي مناســبات مختلفــة ،وعلــى العمــوم فــإن الموق ـ الجديــد لصــانعي السياســة التركيــة ُيف ــم
فـمن ســياق تحمــل تركيـا مســؤولية خاصــة إزاء القفـية الفلســطينية ففـالً عـن اعتبارهــا فرصــة مناســبة
لبناء دور تركي فعال في الشرق األوسط ،وقد حـددت اإلدارة التركيـة موقف ـا بـن

سياسـي دقيـق يسـعى

إلــى رد العــدوان اإلسـرائيلي فــد الفلســطينيين ،وادانــة ال جمــات الفلســطينية علــى أهــدا

إسـرائيلية مــع

المحافظة على عالقات جيدة مع كل من إسرائيل والحكومة الفلسطينية الشرعية (أراس.)2009 ،

تؤثر فـي الـدور التركـي تجـاه القفـية الفلسـطينية ،مجموعـة مـن المحـددات الداخليـة والخارجيـة،

سأتحدا عن ا خالل هذا الفصل في مبحثين األول المحددات الداخلية والثاني المحددات الخارجية.
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المبحث األول  :المحددات الداخلية للسياسة التركية تجاه القضية الفلسطينية
في ظل حكم حزب العدالة والتنمية.

تتع ــدد العناص ــر الم ــؤثرة ف ــي ص ــنع القـ ـرار ف ــي تركي ــا وم ــن ه ــذه العناص ــر األحــزاب السياس ــية،
والمؤسسة العسكرية ،والمؤسسة الدينية ،وجماعات المصال ينفوذ تحت ا النقابات العمالية ،والم نيـة،

ورجــال األعمــال كمــا تعــد الطــرق والجماعــات الدينيــة مــن أبــرز القــو السياســية ،وا جتماعيــة الفاعلــة،
والمــؤثرة فــي عمليــة صــنع الق ـرار علــى الــرغم مــن حظرهــا باإلفــافة إلــى ال ـرأذ العــام ووســائل اإلعــالم

(الزيتونة ،2010 ،ص )10

تنقسـم المحـددات الداخليــة للسياسـة التركيــة تجـاه القفــية الفلسـطينية إلــى أربـع قــو رئيسـية مــن
الــدور التركــي تجــاه القفــية الفلســطينية ،وهــذه القــو هــي :ال ـرأذ العــام بتوج اتــه المختلفــة ،واألح ـزاب

السياس ــية ،والمؤسس ــة العس ــكرية ،وجماع ــات الف ــغط ،ورج ــال األعم ــال ،ولك ــل واح ــدة م ــن ه ــذه الق ــو
الرئيس ــية ل ــا مواقـ ـ

وانطباع ــات ع ــن ال ــدور ال ــذذ تق ــوم ب ــه حكوم ــة العدال ــة والتنمي ــة اتج ــاه القف ــية

الفلسطينية وهى كا تي:

اوالا :الرأي العام التركي:

من ــذ الع ــد العثم ــاني ارتبط ــت تركي ــا بفلس ــطين ارتباطـ ـاً يس ــتند إل ــى العاطف ــة الديني ــة م ــن حي ــا

المكانـة ،واألهميـة الدينيـة ،والروحيــة التـي تمتعـت ب ـا أر

فلســطين ،والقفـية الفلسـطينية موجـودة فــي

األســاس فــي وجــدان الشــعب التركــي وقياداتــه منــذ ظ ــور المشــرو الص ـ يوني فــي ع ــد الســلطان عبــد

الحميد الثاني مرو اًر بالحكومات المتعاقبة في تركيا وصو ً إلى حكومة حزب العدالـة والتنميـة(الزيتونـة،
، 2010ص.)7

وتعد القفية الفلسطينية قفية حساسة وم مة بالنسـبة لقفـايا الشـرق األوسـط فـي تركيـا حيـا
تركــت هــذه القفــية أث ـ اًر وافــحاً فــي السياســة والعالقــات التركيــة بــدول المنطقــة ،وعلــى أرس ـ ا إس ـرائيل،
وكان ذل نتيجة الصالت الحميمة التركية مع الشعب الفلسطيني ،وتعاط

الفلسطينية ) العشى،2011 ،ص.)89

الشعب التركي مع القفـية

 _1توجهات الرأي العام التركي:

يمكــن تقســيم الشــار التركــي إلــى غالبيــة مؤيــدة لسياســات حــزب العدالــة والتنميــة تجــاه القفــية

الفلسطينية ،ويصل موق

البع

من هـذه الغالبيـة إلـى اتخـاذ مواقـ
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أكثـر تشـددا مـن موقـ

الحكومـة

ذات ا ،سواء بناء على مواق

إسالمية ،أو قومية تركيـة ،وهنـا أقليـة سياسـية كبيـرة ذات توجـه علمـاني

تــر فــي توج ــات العدالــة والتنميــة التــي تســير باتجــاه تأييــد حقــوق الشــعب الفلســطيني فــي أن ــا مواق ـ
تناق

مبادئ العلمانية التركيـة والحيـاد فـي الصـ ار العربـي اإلسـرائيلي ،بـل إن الـبع

مذك اًر بموق

العرب في ثورة الشري

الخالفة العثمانية (الباسل )2010،

يجتـر المافـي

حسين من الدول التركية وانحيازهم لقوات الحلفـاء لالسـتقالل عـن

وتعد القفية الفلسطينية قفية حساسة بالنسبة لشرائ كبيرة مـن المجتمـع التركـي ،وهـى تعتبـر

من بين القفايا الم مة القليلة التي حملت الناخبين األت ار للفغط على السياسيين تخـاذ مواقـ

فـي

السياسة الخارجية .
فقد أظ ر استطال للرأذ أُجرذ في أكتوبر /تشرين األول عام  2000أن  71%طالبو ،نيابـة

عــن الشــعب الفلســطيني بــدور تركــي أكثــر فاعليــة كمــا أظ ــر اســتطال آخــر لل ـرأذ أُجــر فــي نــوفمبر/
تشرين الثاني عام  2000أن  41%من األت ار يؤيدون تسليم القدس للحكم الفلسطيني ،واقتر 29%
وفـع القـدس تحـت إدارة الحكـم الـذاتي ،بينمـا صـوت  2%فقـط لصـال حكـم إسـرائيل فـي القـدس )

أراس) 2009،
كمـا أجـرذ اسـتطال أخـر فـي تشـرين الثـاني /نـوفمبر  2003شـمل  2183شخصـاً فـي أنحـاء

مختلفــة مــن تركيــا لتقســيم مواق ـ

الشــعب التركــي اتجــاه الفلســطينيين أن  66%مــن األت ـ ار يؤيــدون

الفلسطينيين في كفاح م ،بينمـا أظ ـر 82%فـي اسـتطال آخـر أجـرذ فـي يوليـو تمـوز  2007دعم ـم

الشعبي لـرئيس الـوزراء التركـي رجـب أردوغـان فـي توجيـه اللـوم إلسـرائيل لمواصـلت ا إرهـاب الدولـة ،كمـا

أعلنت شرائ مختلفة من المجتمع التركي تراوحت بين األحـزاب السياسـة واتحـادات طالبيـة تكاتف ـا مـن

أجل تقديم الدعم للفلسطينيين ) اراس.)2009،

وفــى اســتطال لل ـ أر أج ـراه مركــز أوســا للبحــوا ا ســتراتيجية فــى  2009 / 12/31أيــدت
غالبيـ ــة ا ت ـ ـ ار وبنسـ ــبة  %63سسياسـ ــة حكـ ــومت م تجـ ــاه اس ـ ـرائيل (التقريـ ــر الفلسـ ــطينى لعـ ــام 2010

ص. )180

_2موقف الشعب التركي من االعتداءات اإلسرائيلية على قطاع غزة:

إن القف ــية الفلس ــطينية ل ــا أهمي ــة خاص ــة وحافـ ـرة بش ــكل كبي ــر ل ــد الش ــعب الترك ــي ،نظـ ـ ار

للــروابط الدينيــة ،والتاريخيــة ،وكانــت المواق ـ  ،وا حتجاجــات الشــعبية ل ــا دور كبيــر فــي دعــم مواق ـ

الحكومة التركية من القفية الفلسطينية ،ولقد أكد `ذل رئيس الـوزراء التركـي رجـب طيـب أردوغـان فـي
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قوله" عندما اتخذ ق ار ار في السياسة الخارجية أصغى كليـا إلـى الشـعب " لـذل يشـكل الشـعب التركـي قـوة
تدفع الحكومة إلى اتخاذ ق اررات منسجمة مع المطالب الشعبية (حسان ،2012،ص.)44

كمــا قــت ا عتــداءات اإلس ـرائيلية علــى قطــا غ ـزة احتجاجــات علــى نطــاق أوســع فــي أنحــاء

مختلفــة مــن تركيــا  ،وأُلغــى احتفــال كبيــر فــي اســطنبول عشــية العــام الجديــد تفــامناً مــع غ ـزة ،وتجمــع
عشرات اآل

من األشخاص احتجاجاً على العدوان اإلسرائيلي على الفلسطينيين في  4يناير /كانون

ثاني  ،2009وأذيعت هذه التظاهرة على التلفزيونات الففائية العربية الكبر  ،وناشد المتظاهرون وقادة

األحـ ـزاب السياس ــية المعارف ــة للحكوم ــة لقط ــع العالق ــات م ــع إســرائيل ف ــو اًر والقي ــام بوق ـ

جمي ــع أنـ ـوا

التعــاون وخاصــة التعــاون العســكرذ ،وكــان العــدوان اإلس ـرائيلي علــى قطــا غ ـزة عالمــة فارقــة فــي ت ازيــد
الـدعم التركـي الشـعبي ،والرسـمي للقفـية الفلسـطينية ،وفـى توجيـه انتقـادات حـادة للسـلو اإلسـرائيلي )
الزيتونة،2010،ص.)47

وتجلى ذل من خالل ا هتمام الكبير لد رجب طيـب أردوغـان لموقـ

الشـعب التركـي خـالل

حرب وحصار قطا غزة من خالل قوله" انه لم يكن معقـو أن تجتـا إسـرائيل غـزة ،وتفتـ بشـعب ا ثـم
نقــول لجيش ـ ا تعــال تــدرب عنــدنا ذل ـ أننــا حكومــة منتخبــة جئنــا بــإرادة شــعبنا ،و نســتطيع أن نتحــد

مشاعر الشعب التركي الذذ صدمه ما جـر أثنـاء العـدوان علـى غـزة ،ولقـد كـان حتـرام هـذه المشـاعر

دوره الحاسم على خلفية ق اررنا وق

التدريبات العسكرية المشتر " (حسان ،2012،ص.) 44

الــدور التركــي الشــعبي أكثــر اهتمامـاً ،وفاعليــة بالنســبة للقفــية الفلســطينية ،عــن غيـره مــن دول

المنطقــة وخاصــة العــالم العربــي ،ولقــد اســتطاعت تركيــا إرســال أســطول الحريــة الــذذ أبحــر باتجــاه غ ـزة
لكسر الحصار ،ولكن اآللة اإلسرائيلية التي تصدت له بكل همجية وغطرسة.
وأصبحت تركيا مسـرحاً للعديـد مـن النشـاطات ،والفعاليـات اإلسـالمية المسـاندة للشـعب والقفـية

الفلس ـ ــطينية ،وق ـ ــد نظ ـ ــم األتـ ـ ـ ار عل ـ ــى س ـ ــبيل المث ـ ــال ،وبتأيي ـ ــد رس ـ ــمي فعالي ـ ــات ونش ـ ــاطات لمناصـ ـ ـرة
الفلسطينيين ،وتأييد الشعب التركـي فـي رفـع الحصـار عـن قطـا غـزة ،والقيـام بجمـع التبرعـات ،وارسـال

المساعدات إلى قطا غزة )الزيتونة ، 2010،ص.)48

وينظــر الشــعب التركــي إلسـرائيل بعــين الكراهيــة ،والحــذر ،وأن ا عتـ ار

اعترافاً واقعياً تحت الفغوط الغربية ،ولم يكن مقبو لد الشعب التركي.

التركــي بإسـرائيل كــان

وكان من أفخم المظاهرات في تـاري تركيـا المظـاهرة التـي دعـا ل ـا حـزب السـعادة فـي ينـاير
2009التي فمت مليون شخص للتنديد بالعدوان اإلسرائيلي على قطا غزة عام  ، 2008وألول مرة

يرفعــون هتافــات وافــحة العــداء إلس ـرائيل مثــل المــوت إلس ـرائيل عــدا عــن عش ـرات المظــاهرات األخــر
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التي فمت عشـرات اآل

مـن المتظـاهرين التـي تطالـب بقطـع العالقـات مـع إسـرائيل ،وتطالـب بطـرد

السفير من أنقرة ) خماش، 2010،ص.)168

فجــوهر القفــية الفلس ــطينية بالنســبة لمعظــم األتـ ـ ار هــو وفــع الق ــدس ،ومــن سيســيطر عل ــى

األمـاكن المقدسـة في ـا ،وقـد ظلـت هـذه القفـية حساســة فـي السياسـة الخارجيـة التركيـة منـذ فتـرة طويلــة،
وحظيت باهتمام كبير من المجتمع التركي )اراس.) 2009،

ويـ ــر الباحـــا أن تركيـ ــا هـ ــي الدولـ ــة الوحيـ ــدة التـ ــي قـ ــادت الحمـ ــالت الكبي ـ ـرة لكسـ ــر الحصـ ــار

المفــرو

علــى قطــا غ ـزة ،وقــد كــان ذل ـ نتيجــة الصــالت التركيــة الحميمــة مــع الشــعب الفلســطيني

،وتعاط

الشار التركي مع القفية الفلسطينية.

ثانيا_ المؤسسة العسكرية :

على الرغم من الطابع المؤسساتي الذذ يصبغ صناعة القرار في تركيا فإن المؤسسة العسكرية

التركيــة أثبتــت أن ــا الالعــب األقــو فــي الحيــاة السياســية ألن الجــيش التركــي يعتبــر نفســه انــه الحــامي
األول للدولة العلمانية التي انبثقت عن إعـالن الجم وريـة التركيـة عـام  1923وان ـاء الخالفـة العثمانيـة
عام  1924على يد مصطفى كمال أتاتور الذذ قام بتحويل تركيا إلـى دولـه علمانيـة ،ويعتبـر الجـيش

الترك ــي الالع ــب األق ــو ف ــي رس ــم السياس ــة التركي ــة م ــن خ ــالل ا نقالب ــات العس ــكرية عل ــى المؤسس ــة
السياسية مسـتنداً الجـيش علـى الـدعم الـداخلي متمـثالً فـي رجـال األعمـال الكبـار ،ووسـائل اإلعـالم التـي

تلعــب دو اًر كبي ـ اًر فــي ت يئــة الشــار التركــي لالنقالبــات العســكرية علــى اعتبــار أن تركيــا بلــدا ديمقراطيــا
تحت شعار حماية الدولة العلمانية ) الزيتونة، 2010 ،ص.)10

وتع ــد المؤسس ــة العس ــكرية واح ــدة م ــن أب ــرز مؤسس ــات النظ ــام السياس ــي ،وه ــى األق ــدم واألكث ــر

تنظيماً في تاري الدولتين العثمانية والتركية ،وكانت في الواقع وما تزال عماد الدولة ،بـل هـي المؤسـس

للدولة الحديثة (محفو

، 2008 ،ص.)148

وعنــدما وصــل حــزب العدالــة والتنميــة للحكــم فــي تركيــا بعــد عقــود مــن حكــم العلمــانيين ســعت
المؤسسة العسكرية إلى عرقلـة عمـل حـزب العدالـة والتنميـة ،ومنـع عبـد اهلل غـول مـن الفـوز با نتخابـات
الرئاسية عام. 2007

وفـى عـام  2008سـاند العســكريون فـمنا محاولــة النائـب العــام عبـد الــرحمن بشـكايا حظــر
حــزب العدالــة والتنميــة لكــن المحكمــة الدســتورية قــررت خــال

ذلـ وبفــارق صــوت واحــد  ،ويعتبــر ذلـ

تحو ً أساسياً في المسار السياسي لتركيا نج من خالل ـا حـزب العدالـة والتنميـة ،وبـاعت ار
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الكـر باشـو

رئيس األركان من وق

حالة ا نقالبات بما أسسوه من قاعدة شعبية من خالل مالمسة مشاكل طبقات

الشعب والمجتمع التركي ،والعمل علـى إيجـاد حلـول للعديـد مـن المشـاكل  ،ومـن أهم ـا الفقـراء  ،وأيفـاً

تحســين الوفــع ا قتصــادذ  ،والعالقــة مــع دول الج ـوار ،وســعت الحكومــة التركيــة لحــل مشــكلة األك ـراد

ودمج م في المجتمع التركي )الزيتونة، 2010 ،ص.(11

 _1المؤسسة العسكرية واالنضمام إلى االتحاد األوروبي:

إن التقــدم فــي مســار ا نفــمام لعفــوية لالتحــاد األوروبــي بعــد أن أصــبحت تركيــا علــى ئحــة

المرشحين للتفـاو

مـن أجـل ا نفـمام لالتحـاد األوروبـي منـذ  8تشـرين ثـاني  /نـوفمبر 2000يتطلـب

إص ــالحات دس ــتورية تق ــوم عل ــى تعريـ ـ
ا ستشارذ فقط.

وتحدي ــد م م ــة مجل ــس األم ــن الق ــومي لتقتص ــر عل ــى الجان ــب

األمــر الــذ قــد يــؤد إلــى تغيي ـرات فــي ق ـوانين العقوبــات والغــاء القيــود علــى الحريــات العامــة،

والحقــوق الثقافيــة ،والدينيــة واللغويــة ،وحريــة العمــل السياســي ،ورفــع الحظــر عــن األفكــار السياســية ،أو
الدينية )محفو

 ،2008 ،ص.)159

وتبنــى الحــزب لبرن ــام إصــال سياســي معت ــدل يتفــمن متطلبــات تحقي ــق معــايير كوبن ــاجن

لالنفمام إلى ا تحاد األوروبي كونه مطلب قومي تركى وتنادذ به كافة شرائ المجتمع التركـي والقـوة

العلمانيـة لتحقيــق الرفـاه ا قتصــادذ ،واخـذ الحــزب أولـى خطواتــه نحـو تحقيــق الديمقراطيـة وترســي دولــة

القانون ،واحترام حقوق اإلنسـان ،وحمايـة األقليـات مـن خـالل إعـادة هيكلـة مؤسسـات الدولـة وتشـريعات ا
الدستورية والقانونية لتنسجم مع معايير كوبن اجن )عبد الجليل،2010 ،

ص.)78-77

إن السيطرة الق رية التي تستخدم ا المؤسسة العسـكرية فـد المجتمـع التركـي بأكملـه مـن خـالل

اســتخدام القــوة العســكرية إ أن ــا بــدأت تتالشــى تــدريجيا فــي ظــل اإلصــالحات السياســية ،وا قتصــادية
التي تش دها تركيا خالل فترة حكم حزب العدالـة والتنميـة أد ذلـ إلـى ت ارجـع نفـوذ المؤسسـة العسـكرية
في الحياة السياسية )خل  ،اهلل ،2014ص.( 25

ويـ ــر الباحـ ــا أن المؤسسـ ــة العسـ ــكرية ،كانـ ــت تـ ــدر تمام ـ ـاً أن انفـ ــمام تركيـ ــا إلـ ــى ا تحـ ــاد

األوروبي ،يعنى إعاده تنظيم وفعيت ا الدستورية ،وفق المعايير األوروبية غير أن ا

ذل وبالتالي ف ي لن تق

أمام اإلصالحات التي سيقوم ب ا حزب العدالة والتنمية.
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يمكن ا معارفة

 _2المؤسسة العسكرية والتعديالت الدستورية:

مع وصـول حـزب العدالـة والتنميـة الـى السـلطة قامـت حكومـة رجـب طيـب أردوغـان فـي بـدايات

ع ــام  2003باستص ــدار ح ــزم قانوني ــة جدي ــدة ب ــد

اع ــادة هيكلي ــة المؤسس ــات ،واستص ــدار تشـ ـريعات

متوافقة مع معايير كوبن اجن غير أن الحزمة القانونية السابعة التـي صـادق علي ـا البرلمـان التركـي فـي
 30تموز  /يوليو 2003كانت نقطة التحول األقو في العالقة بين العسـكريين والمـدنيين داخـل مجلـس
األمن القومي ،وأمانته العامة حيا است دفت الحد من دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسـية مـن

خالل تقليص وفعيته الدستورية ،والقانونية ،وتناولت التعديالت الخاصة بمجلس األمن القومي وأمانته

العامة محـورين يففـيان إلـى تقلـيص وفـعية المؤسسـة العسـكرية داخـل الحيـاة السياسـية التركيـة ،وهمـا

إلغــاء هيمنــة المؤسســة العســكرية علــى بنيــة مجلــس األمــن القــومي ،وتقلــيص ســلطات المجلــس التنفيذيــة
(عبد الجليل ،2010،ص .)79
والتع ـ ــديالت الدس ـ ــتورية الت ـ ــي أق ـ ــرت ف ـ ــي ع ـ ــد ح ـ ــزب العدال ـ ــة والتنمي ـ ــة ف ـ ــي اس ـ ــتفتاء أيل ـ ــول/
س ــبتمبر 2010ركـ ــزت عل ــى م ـ ـواد تخ ــص اإلصـ ــال السياس ــي ،وتط ــور العالق ــات المدنيـ ــة والعسـ ــكرية
والديمقراطية والحريات ،والعالقات ا ثنية ،واألهـم أن ـا شـملت مـواد ومفـردات تتعلـق بـالمجلس العسـكرذ

األعلى وهى تعديالت سيكون ل ا تداعيات على الحياة السياسية في تركيا.

حيا عدلت المادة  125من الدستور التي كانت تفـفى شـرعية ،وحصـانة علـى القـ اررات التـي

يصــدرها المجلــس األعلــى للقـوات المســلحة ،ويمنــع الطعــن في ــا ،وجــاء التعــديل بمــا يســم بــالطعن في ــا
أمـ ــام القفـ ــاء وطالـ ــت التعـ ــديالت القفـ ــاء العسـ ــكرذ الـ ــذذ اقتصـ ــر اختصاصـ ــه بعـ ــدها علـ ــى الج ـ ـرائم

العسكرية ،و تجوز محاكمة المدنيين أمامه إ في أوقات الحرب ،وهذا تطـور غيـر مسـبوق فـي مسـار

العالقات المدنية العسـكرية فـي تركيـا كمـا تبعـت تلـ التعـديالت تغيـرات نسـبية فـي وثيقـة األمـن القـومي
"الكتاب األحمر" حيا أسقطت سوريا وروسـيا مـن مصـادر الت ديـدات الخارجيـة ،وأفـيفت إسـرائيل إلـى
قائمة مصادر الت ديد( محفو

، 2012 ،ص.)77

وازاء كل التعديالت الدستورية التي حدت من مكانة الجيش ،ومن ثم دوره في الحياة السياسـية،

وبففـ ــل النجاحـ ــات التـ ــي أحرزت ـ ــا حكومـ ــة حـ ــزب العدالـ ــة والتنميـ ــة علـ ــى مختل ـ ـ

الجب ـ ــات الداخليـ ــة

والخارجيـ ــة ت ـ ـوار الجـ ــيش فـ ــي ثكناتـ ــه ،واستسـ ــلم لوفـ ــعيته الجديـ ــدة ،واكتفـ ــى بـ ــدوره العسـ ــكرذ (عبـ ــد

الجليل ، 2010،ص .)81_80
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 _3المؤسسة العسكرية والعالقات التركية االسرائيلية :

تر إسرائيل في المؤسسة العسكرية التركيـة حليفـاً سـعى علـى الـدوام إلـى تعزيـز التعـاون مع ـا،

غير أن حكومة حزب العدالة والتنمية تختل

عن حكومـات ا ئـتال

السـابقة التـي كـان العسـكر يطـي

ب ــا فقــد نج ـ رئــيس الــوزراء رجــب طيــب أردوغــان فــي تثبيــت ا قتصــاد التركــي ،وحــارب الفســاد ،وأقــام
عالقــات قويــة مــع دول ا تحــاد األوروبــي ،وأقنــع العســكر أن حزبــه

ي ــدد العلمانيــة ،وبــدأ يحيــد عــن

سياسات تركيا الجامدة  ،العالقة الوثيقة مع إسرائيل والنفور مـن العـالم العربـي خاصـة مـع ظ ـور طبقـة

جديدة من الفباط غير المتأثرين ب وس الحرب الباردة والمصال األمريكية واسرائيل األمر الذذ ساعد

حكومـ ـ ــة العدالـ ـ ــة والتنميـ ـ ــة مـ ـ ــن الـ ـ ــتحكم ب ـ ـ ــدوء بمعارفـ ـ ــة المؤسسـ ـ ــة العسـ ـ ــكرية للتحـ ـ ــو ت الجديـ ـ ــدة

(دياب، 2004،ص .)121

ت ارجـع نفـوذ المؤسســة العسـكرية فــي ظـل حكومــة حـزب العدالـة والتنميــة فلـم يعــد للجـيش التركــي

الــداعم للعالقــات ا ســتراتيجية مــع إس ـرائيل ذل ـ الحفــور القــوذ فــي الســاحة السياســية التركيــة بففــل
مجموعة من التطورات استغلت ا حكومة حـزب العدالـة والتنميـة إلعـادة هندسـة السـاحة السياسـية التركيـة

(نصار،2010 ،ص.)152

وبالتــالي لــم يعــد فــي وســع النخبــة العســكرية ممارســة فــغوط ا المعتــادة علــى الق ـرار السياســي
التركي من أجل العودة بالعالقات مع إسرائيل إلى طابع ا التحالفي السابق .
وخاصة بعد ا عتداء اإلسـرائيلي علـى أسـطول الحريـة عـام  2010والـذذ يعتبـر بمثابـة اعتـداء
عل ــى الج ــيش الترك ــي ل ــذل ت ارج ــع التع ــاون العس ــكرذ خاص ــة ف ــي مج ــال الت ــدريبات المش ــتركة ،وهك ــذا

استطا رجب طيب أرد وغان تجميـد العالقـات مـع إسـرائيل دون أن يثيـر ذلـ قلـق المؤسسـة العسـكرية
من توتر تل العالقات (حوادسي،2014 ،ص .)81
وعليه فأن الخال

بين البلدين لـم ينـه العالقـات العسـكرية ،وأن المؤسسـة السياسـية علـى الـرغم

من الحدة التي تعاملـت ب ـا تجـاه إسـرائيل إ أن المؤسسـة العسـكرية كانـت موجـودة فـي الصـ ار وبقيـت
محافظة على العالقـة العسـكرية بـين البلـدين ربمـا واج ـت المؤسسـة السياسـية صـعوبة فـي إعـادة النظـر

في تحديد العالقات العسكرية بين البلدين في حال حاجت ا لـذل حيـا كـان هنالـ مصـال بـين البلـدين
من ـا العسـكرية واألمنيــة والطرفـان حرصـا علــى بقائ ـا كمـا هــي علـى الـرغم مــن الخـال

بين مـا ( خلـ

اهلل،2012 ،ص.) 41
وهكــذا لــم يكــن وصــعود حــزب العدالــة والتنميــة للحكــم عــام  2002مجــرد تبــدل فــي الحكومــات

وشـكل السـلطة السياسـية لقـد كـان ن ايـة لمرحلـة اسـتمرت منـذ العـام  1923أذ منـذ تأسـيس الجم وريـة
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وبداية لمرحلة جديدة كان من أبرز معالم ا إن ـاء نفـوذ المؤسسـة العسـكرية فـي الحيـاة السياسـية وتواريـه

خل

القرار السياسي ،ولم يكـن نجـا حـزب العدالـة والتنميـة فـي الـتخلص التـدريجي مـن نفـوذ المؤسسـة

العســكرية لعبقريــة أو ألعجوبــة

تتكــرر إ عنــد أشــخاص محــددين لكــن التغيـرات السياســية بعــد رفـ

الجيش التركي في المشاركة في غزو العراق التي أففت في الن اية إلى سقوط رمز وأسطورة المؤسسة

العســكرية وكانــت تجربــة حــزب العدالــة والتنميــة نموذج ـاً ناجح ـاً فــي إخفــا المؤسســة العســكرية للق ـرار
السياسي) نور الدين.( 2012 ،

ومــع ذل ـ اســتطا حــزب العدالــة والتنميــة باســتخدام الورقــة الفلســطينية ،وتوظيف ــا بشــكل جيــد
بكســب ال ـرأذ العــام التركــي تجــاه القفــية الفلســطينية ،مــن منطلــق دينــي علــى الــرغم مــن ســطوة القــوة

العلمانية علـى مفاصـل الحيـاة التركيـة انطالقـاً مـن المواقـ

الجريئـة وا نتقـادات مـن قبـل زعمـاء الحـزب

إلرهاب إسرائيل ،واعتداءات ا على الفلسطينيين (الزيتونة، 2010 ،ص.) 11

ويــر الباحــا أنــه قــد ســاهم ســعى تركيــا لالنفــمام لالتحــاد األوروبــي وشــروط ا نفــمام فــي

إحداا إصالحات وتغييرات دستورية ديمقراطية إذ حدت تدريجيا من قدرة الجيش التركي في التأثير في
صنع الق اررات مما أفع

الجيش على التأثير في ا حتفاظ بعالقات قوية مع اسرائيل .

ثالثا _األحزاب السياسية :

تعد األحزاب السياسـية فـي تركيـا مـن أهـم محـددات البيئـة الداخليـة والقـو السياسـية المـؤثرة فـي

عمليــة صــنع الق ـرار ،ود ارســت ا ل ــا أهميــة فــي ف ــم خصــائص أداة القيــادة والنخبــة السياســية فــي النظــام
السياسي التركي (معو

، 1998،ص )97حيا ش دت الحياة الحزبيـة فـي تركيـا العديـد مـن التطـورات

منــذ إعــالن الجم وريــة عــام  1923غيــر أن التفــاعالت الحقيقيــة بــدأت خــالل عــام  1950مــع التعدديــة

الحزبية وظلت الحكومات منـذ تلـ الفتـرة ائتالفيـة فـي أغلب ـا إلـى أن جـاءت ا نتخابـات البرلمانيـة التـي
جرت في عام ( 2002تغيان، 2011،ص .)44
وعرفــت الســنوات الالحقــة و دة العديــد مــن األحـزاب التــي يمكــن تصــنيف ا فــي إطــار مؤلـ

مــن

ثالثــة خانــات أح ـزاب اليســار ،وأح ـزاب اليمــين ،واألح ـزاب اإلســالمية اليســار احــتفظ بوجــوده عبــر حــزب

الش ــعب الجم ــورذ لس ــنوات طويل ــة ،وبع ــد حظـ ـره عق ــب ا نق ــالب العس ــكرذ ع ــام  1980ت ــر موقع ــه
ألحـزاب يســارية أخــر أهم ــا حــزب الشــعب ا شــتراكي الــديمقراطي ،وحــزب اليســار الــديمقراطي ،وحــزب

الشعب الجم ورذ مجددا (باكير،2010 ،ص.)31
أما اليمـين الـذذ مثلـه الحـزب الـديمقراطي بزعامـة "عـدنان منـدريس" فتـر موقعـة لحـزب العدالـة

بزعام ــة س ــليمان ديميري ــل ،وت ــاله ح ــزب ال ــوطن األم بزعام ــة "توغ ــورت أوزال" ف ــي الثمانين ــات ،وح ــزب
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الطريــق القــويم فــي التســعينيات أمــا الحركــة السياســية اإلســالمية التــي بــدأت مســيرت ا بزعامــة نجــم الــدين

أربك ــان ف ــي مطل ــع الس ــتينيات تح ــت عل ــم "ح ــزب النظ ــام المل ــي" وواص ــلت طريق ــا م ــع ح ــزب الس ــالمة
الوطني ،ثم حزب الرفاه اإلسالمي ،ثم حـزب الففـيلة الـذذ تمخـ

السعادة .

عنـه حـزب العدالـة والتنميـة وحـزب

ورابع عب سياسي دخل خط الموازنات والمعاد ت الحزبية في تركيا هو الحركة القومية التي
تــم حظرهــا وحــل بناهــا التنظيميــة أكثــر مــن مـرة علــى يــد قــادة ا نقالبــات العســكرية المتعــددة لينت ــي ب ــا

المطا

إلى حزبين هما حزب الحركة القومية وحزب الوحدة الكبر (صالحه.)2007 ،

شكلت انتخابات العام  2002البرلمانية عالمة فارقة فـي تـاري تركيـا الحـديا لـيس فيمـا يتعلـق

بالنتائ التي آلت إلي ا والتي أدت إلى فوز غيـر مسـبوق لحـزب العدالـة والتنميـة ذذ الجـذور اإلسـالمية

أثر حصده غالبية المقاعد النيابية بواقع  360مقعداً من أصل  550وهو أمر لم يحصل فـي تركيـا مـن

قبل على يـد أذ حـزب وانمـا فـي السياسـات التـي نـت عن ـا هـذا الفـوز والتـي م ـدت لتغيـرات جذريـة فـي

الداخل والخارج ازلـت تتفاعـل إلـى يومنـا هـذا وتخـط مع ـا دور تركيـا التفـاعلي فـي المنطقـة وصـعودها
اإلقليمي ،والدولي بشكل بارز كدولة محورية ذات أهمية إستراتيجية (باكير، 2010،ص.) 31
واستناداً إلى نتائ ا نتخابات البرلمانية لعام  2015فإن خارطة األحزاب السياسية الكبـر فـي

تركيا جاءت على الشكل التالي.

 _1حزب العدالة والتنمية:

تأسس حزب العدالة والتنمية في 14أب /أغسطس  2001ويرأسه رجب طيب أروغان ،ووصل

الحــزب إلــى الحكــم فــي تركيــا عــام ، 2002وكــان قــد تــم تشــكيله مــن قبــل الن ـواب المنشــقين مــن حــزب
الففيلة اإلسالمي الذذ كان يرأسه نجم الدين أربكان ،والذذ تم حلـه بقـرار صـدر مـن محكمـة الدسـتور

التركيــة فــي  2002/6/22وكــانوا يمثلــون جنــا المجــددين فــي حــزب الففــيلة ( الزيتونــة، 2010 ،ص

.) 32

ومن الناحية اإليديولوجية حزب العدالة والتنمية:
يصـن

حـزب العدالـة والتنميـة نفسـه بأنــه حـزب إسـالمي محـافظ بـل يبتعــد عـن كـل مـا قـد يف ــم

منــه أن للحــزب برنامجـاً إســالمياً و يظ ــر أذ إشــارة دينيــة ف ــو يؤكــد الت ازمــه بالنظــام العلمــاني ،وعــدم
تبنيه ألذ توج ات ت د

إلى تطبيـق الشـريعة اإلسـالمية ،وأنـه حـزب محـافظ معتـدل غيـر معـاد للغـرب

يتبنى رأسمالية السوق ويسعى لالنفمام إلى ا تحاد األوروبي (حوادسى،2014 ،ص .)62
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ويقول "يالشين اقدوغان" مستشار رئيس الوزراء التركي رجـب طيـب أردوغـان "ان حـزب العدالـة

والتنمية التركي حزب جماهيرذ على المستو القومي ،وديمقراطي محافظ في القيم مع تقديره للتـاري ،
والثقافــة ،والــدين فــي المافــي" وانطالقــا مــن ذلـ

يــر قــادة حــزب العدالــة والتنميــة أنــه مــن الفــرورذ

إقامة عالقات جيدة مع العـالم اإلسـالمي انطالقـاً مـن الـروابط الدينيـة والتاريخيـة والثقافيـة دون التقليـل
من عالقات تركيا مع الغرب) حسان، 2012 ،ص.)43

وقد سعى حزب العدالة والتنمية التركي في ع ـده إلـى لعـب دور فاعـل علـى المسـتو اإلقليمـي

العــالمي مــن خــالل تصــفير المشــكالت مــع دول الج ـوار واقامــة عالقــات جيــدة علــى الصــعيد السياســي
وا قتصادذ.
وهذا ما وفحته رؤية أحمد داود أوغلو وزير خارجيـة تركيـا أنـه دائمـا يـروج لرؤيـة تجعـل تركيـا

عباً فاعالً على المستو العالمي عبر التروي لسياسة تصـفير المشـكالت مـع دول الجـوار مـع األمـل

ف ــي تس ــوية طويل ــة األم ــد للخالف ــات م ــن خ ــالل توطي ــد العالق ــات ،والمش ــاركة م ــع ق ــادة وش ــعوب ال ــدول
المجاورة لتركيا )الزيتونة، 2010 ،ص.)33

إجما ً إن تجربة حزب العدالة والتنمية أحدثت قطيعة مع الخطـاب اإلسـالمي السـلمي بصـورته

التقليديــة الســائدة فــي العــالم العربــي ،وقــدمت خطابـاً فكريـاً وسياســياً جديــداً قائمـاً مــن ناحيــة علــى تجــاوز
مف ــاهيم الصـ ـ ار الحف ــارذ والتـ ـ مر الص ــليبي وال ــدولي عل ــى اإلس ــالم لمص ــلحة ا ن ــدماج النق ــدذ ف ــي
منظومة القيم العالمية ديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان واقتصاديات السوق (العشى 2011ص.)84

 _2حزب الشعب الجمهوري:

تأسس الحزب في  9سبتمبر /أيلول  1923على يد مؤسس الجم ورية التركيـة مصـطفى كمـال

أب األحزاب اليسارية في البالد،
أتاتور  ،وهو أول األحزاب اليسارية التركية بعد إعالن الجم ورية يعد ُ
ويتبنــى شــعار األسـ م الســتة كمبــادئ التــي تحــدد شــكل الدولــة التركيــة ،وأهــم أسسـ ا العقائديــة ،والفكريــة
والـذذ شـ د الثنائيــة القطبيــة وانفــمام تركيــا إلــى المعســكر الغربــي ،واعتـ ار

تركيــا بإسـرائيل كدولــة عــام

1949وتكوين عالقات دبلوماسية مع ا (باكير، 2010،ص.)34

 _3حزب الحركة القومية:

ح ــزب يمين ــي ق ــومي أسس ــه الف ــابط الترك ــي ارس ــالن ت ــوركش ال ــذ ق ــاد ع ــام  1960الحرك ــة

ا نقالبي ــة ليك ــون امت ــداداً للح ــزب الملل ــي ال ــذذ أسس ــه ع ــام  1948دخ ــل أكث ــر م ــن ائ ــتال

حك ــومي

خصوصــا مــع األحـزاب اليمينيــة أقــام عــام  1991ائتالفــا انتخابيــا مــع حــزب الرفــاه اإلســالمي ،واســتطا

دخول المجلس النيابي غير أنه فشل عام  1995في تجاوز عقبة العشرة بالمائة مـن مجمـو األصـوات
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تــوفى مؤسســه تــوركش عــام  1997تاركــا الحــزب بــين يــدذ دولــت ب شــلى الــذذ نج ـ عــام  1999فــي

انت از نسـبة  18بالمائـة مـن مجمـو األصـوات ليحقـق أكبـر انتصـار باسـم الحركـة القوميـة التركيـة التـي
أوصلت عشرات النواب إلى البرلمان للمرة األولى في تاري تركيا السياسي (صالحة.)2007 ،

 _4حزب الشعوب الديمقراطي:

هو حزب تركي يرأسه زعيمه صال الدين ديميرطاش تأسس الحزب في أكتـوبر عـام 2012

يؤكد زعمائه أنه يمثل جميع األكراد وليس ال وية الكردية وحدها غير أن الكثيرين يعتبرونه حزباً كردياً،

ونسخة عن حزب السالم والديمقراطية الكردذ بنص قانونـه الـداخلي علـى أنـه حـزب يمثـل المفـط دين
والم مشين وتوج ه اإليديولوجي يصـن

أنه

نفسـه أنـه حـزب لكـل مكونـات وأطيـا

يمثل هوية ،أو عرقاً بعينه ،وينفى أنه يكون حزباً كردياً .

المجتمـع التركـي مؤكـداً

رابع ا_ جماعات الضغط والمصالح:

جماع ــات الف ــغط والمص ــال ف ــي تركي ــا تتن ــو م ــا ب ــين جماع ــات عمالي ــة وم ني ــة واقتص ــادية،

ونسائية ،وغيرها لدراسة هذه الجماعات أهمية كبيرة في ف م عملية صنع القرار إذ أن ا تشكل في بع

قطاعات ا قو فاغطة على صنا القرار ،وتعد من ناحية أخر مصد اًر م مـا للتجنيـد السياسـي حيـا
انفــم بع ـ

قيادات ــا وكوادرهــا إلــى النخــب السياســية بمســتويات مختلفــة ،ومــن أهــم جماعــات الفــغط

والمصال في تركيا النقابات العمالية ،وجماعـات رجـال األعمـال ،والنقابـات الم نيـة) معـو

،ص. (112

1998 ،

وجماعــات الفــغط هــي ظــاهرة اجتماعيــة ،وسياســية ،وتعــد مؤش ـ اًر حفــارياً وبحاجــة ل ــا كــل

المجتمعات ،وهى تتكون من مجاميع نشطة من األشخاص تجمع م رؤيـة ،وتوجـه ،ومصـلحة مشـتركة
بنشاطات ت د

من ا التأثير باتجاهين:

األول :هو الـرأذ العـام ستن افـه لتشـكيل قـوة فـغط سياسـية منـه لغـر

تحقيـق ا تجـاه الثـاني :هـو

فـ ــي التـ ــأثير علـ ــى السـ ــلطة السياسـ ــية ،وتغيـ ــر سياسـ ــت ا وتوج ات ـ ــا لمـ ــا يخـ ــدم مصـ ــلحة ال ـ ـرأذ العـ ــام
(فال .)2009 ،

أكــد ياســين أقطــاذ مستشــار رئــيس الــوزراء التركــي رجــب طيــب أردوغــان ورئــيس مع ــد التفكيــر

ا ستراتيجي بتاري  27آذار مارس  2013في مقر المع د في أنقرة دعم رجال األعمال األتـ ار والـذذ

سماهم أسود األنافول الجدد لحكومة حزب العدالة والتنمية في سياست ا داخلياً وخارجياً وبين أن مع د

التفكير ا ستراتيجي أسسه رجال األعمال ،تحت مسمى وق

للتفكير والبحـوا و زال مـدعوماً مـن قبـل

خمسين من رجال األعمال ،وهم من التيار المحـافظ فـي تركيـا حيـا يختلـ
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رجـال األعمـال هـؤ ء عـن

رجــال األعمــال العلمــانيين الــذين كــانوا يســيطرون علــى السياســة التركيــة فــي ظــل الحكومــات العلمانيــة
وكون م أصحاب رؤوس األموال في الدولة ف م أصحاب النفوذ األكبر في جماعات الفـغط فمـن يملـ

المــال يمل ـ الق ـرار ،ومــن ناحيــة أخــر يتمثــل دعم ــم للقفــية الفلســطينية مــن خــالل تبنــي م للمــؤتمرات
الداعم ــة للقف ــايا العربي ــة بش ــكل ع ــام والقف ــية الفلس ــطينية بش ــكل خ ــاص ،والت ــي ق ــام مرك ــز التفكي ــر
ا ستراتيجي باإلش ار

على عدد من ا (العشى،2011 ،ص.)92

إجمــا تعمــل جماعــات الفــغط مــع الـرأذ العــام فــي التــأثير فيــه مــن خــالل إحــداا تغيـرات فــي

الــوعي الجمعــي وال ــذذ تنطلــق بنشــاط ا م ــن حاجــات الـ ـرأذ العــام األساســية ،ومص ــالحة فــي الجوان ــب
(ا جتماعية وا قتصادية والثقافية والسياسية والحقوق المدنية والقانونية والحريات .....ال ) .
إن هــذا الــدور الــذذ تقــوم بــه جماعــات الفــغط فــي تعبئــة الـرأذ العــام هــو لغــر

التــأثير علــى

السلطة السياسية ،وانصياع ا للرأذ العـام ل ـذا فـان جماعـات الفـغط ل ـا خاصـية متميـزة هـي بـد مـن

التوجه للحكومة بشـكل مباشـر ف ـي تتوجـه للـرأذ العـام لتشـكل منـه قـوة فـغط كبيـرة وفاعلـة وهـى تعمـل
باتجاهات متنوعة في البلدان الصناعية ،والمتطورة  ،و يطلق علي ا ب اللوبي (فال .)2009 ،
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المبحث الثاني :المحددات الخارجية للسياسة التركية تجاه القضية الفلسطينية
في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية:

يمكن تقسيم القو المؤثرة خارجياً في تحديد السياسة الخارجية التركية تجاه القفية الفلسـطينية

فــي ع ــد حكومــة حــزب العدالــة والتنميــة التركــي إلــى أربــع قــو رئيســية دوليــة واقليميــة وهــى :الو يــات
المتحدة األمريكية ،وا تحاد األوروبي ،وايران ،والدول العربية.

اوالا_ العالقات التركية_ األمريكية :

تمثــل تركيــا أحــد المفــاتي الم مــة لف ــم السياســة األمريكيــة فــي الشــرق األوســط وذل ـ لــيس فقــط

بســبب البعــد ا ســتراتيجي لتركيــا الــذذ أعطاهــا ميـزة تنافســية عاليــة ،وانمــا أيفــا بســبب قــدرة تركيــا علــى
تقديم نفس ا للغرب ،والو يات المتحدة باعتبارها تركيا الشري األمثل الذذ يمكن ا عتماد عليه ،لذا فقد

دخلت أنقره في شراكة إستراتيجية طويلـة المـد مـع الغـرب ،والو يـات المتحـدة ممـا جعل ـا بمثابـة حجـر
الزاوية في أذ سياسة أمريكية تجاه الشرق األوسط )خل
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 _1محددات العالقات التركية _ األمريكية :
منذ انفمام تركيا لحل

شمال األطلسي (الناتو) عقب ن اية الحرب العالمية بدأت تركيـا أشـبه

بالحصـان األسـود بالنسـبة للغـرب ،والو يـات المتحـدة التـي سـعت لتقويـة عالقات ـا مـع حليـ

اســتراتيجي

م ــم ،ومــؤثر جغرافيــا ،وسياســيا ،وحفــارياً وقــد نس ـ كــال البلــدين عالقاتــه بــاألُخر فــي إطــار عــدد مــن

المحددات أهم ا ما يلي :

_2المحدد االستراتيجي:

تنظــر الو يــات المتحــدة لتركيــا باعتبارهــا أحــد المفــاتي اإلســتراتيجية فــي المنطقــة الممتــدة مــن

أوروبا وحتى القوقاز مرو ار بالبلقان ،والشـرق األوسـط ،وقـد حرصـت الو يـات المتحـدة طيلـة نصـ

قـرن

خال على توطيد عالقت ا بـأنقرة ودعم ـا عسـكريا ،واقتصـاديا ،وقـد توطـدت العالقـات بـين البلـدين خـالل

مرحلــة الحــرب البــاردة ،ومــا بعــده خاصــة فــي ظــل تكثيـ

الو يــات المتحــدة لوجودهــا فــي منطقــة الشــرق

األوسط عقب حرب الخلي الثانية عام ( 1990العناني، 2010،ص ) 150
وفــى مرحلــة مــا بعــد الحــادذ عشــر مــن ســبتمبر  2001زادت أهميــة تركيــا كالعــب رئيســي فــي

إطــار مــا عــر إبــان إدارة ال ـرئيس األمريكــي بــوش ا بــن بــالحرب علــى اإلرهــاب فعلــى ســبيل المثــال
تجاوبــت تركيــا بأريحيــة مــع تفعيــل المــادة ( )5مــن معاهــدة الــدفا الخاصــة بحلـ

علــى جميــع األعفــاء فــي الحلـ

تقــديم جميــع أشــكال المســاعدة أليــة دولــة تواجــه عــدوانا خارجيــا لــذال
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النــاتو ،والتــي تفــر

قامــت تركيــا بتسـ يل اســتخدام أ ارفــي ا ،ومجال ــا الجــوذ للقـوات األمريكيــة لبــدء الحــرب علــى أفغانســتان

في أكتوبر تشرين األول عام .2001

استراتيجي للغرب ،والو يات المتحدة لما كـان ل ـا مـن أهميـة فـي

وتعتبر تركيا دول ذات حلي

المعسـكر الغربــي أبــان الحـرب البــاردة ،وقبــل سـقوط ا تحــاد الســوفيتي باعتبارهـا اقــرب دول حلـ

النــاتو

جغرافيا لالتحاد السوفيتي السابق ولكن في تركيا توجد أكبر القواعـد العسـكرية األمريكيـة بالخـارج ،وهـي

قاعــدة انجرليـ الجويــة جنــوب تركيــا ،وبعــد ســقوط ا تحــاد الســوفيتي اســتمر الــدور التركــي فــي مشــاركة
تركيـا فـي حـرب الخلـي الثانيـة مـا يعـر تحريـر الكويـت عـام  1991وشـاركت تركيـا فـي حـرب أمريكيـا
على أفغانستان عام  ) 2001العشى،2014،ص.(93
وقــد أكــد كثيــرون علــى أن تركيــا ســتظل أحــد المفــاتي الم مــة للسياســة األمريكيــة فــي منطقــة

الشرق األوسط ،والقوقاز ،وذل انطالقاً من عدة اعتبارات أهم ا ( :العناني، 2010 ،ص .)156

 ال ــدور الم ــم لتركي ــا كناف ــذة عل ــى مح ــاور ،وبل ــدان ذات أهمي ــة خاص ــة بالنس ــبة لواش ــنطن مث ــلإس ـرائيل الع ـراق ،واي ـران ،وســوريا ،وأرمينيــا ،وجورجيــا ،وأزربيجــان  ،ودورهــا المحــورذ فــي حفــظ
ا ستقرار في الحزام الممتد من وسط أوروبا حتى تخوم ال ند وروسيا .

 النظر لتركيا باعتبارها نموذجاً لدولة ديمقراطية مسلمة لدي ا تحالوهو ما قد يحسن الصورة األمريكية في منطقة الشرق األوسط.

وثيق مع الو يات المتحدة،

 الموق ــع ا س ــتراتيجي لتركي ــا كمم ــر بح ــرذ  ،ومالح ــي يخت ــرق البح ــر األس ــود ،وبح ــر القوق ــاز،والبحر المتوسط .

ل ــذه ا عتبــارات رأت واشــنطن أنــه بإمكــان تركيــا أن تلعــب دو اًر م م ـاً فــي أكثــر مــن جب ــة وقــد

نشطت تركيا بشكل واف خالل السنوات المافـية كـي تخلـق لنفسـ ا حيـ اًز معتبـ اًر فـي الشـرق األوسـط،
ووسعت من دوائر حركت ا الخارجية .

 _3رؤية أمريكيا لسياسة تركيا اتجاه القضية الفلسطينية
هناك رؤيتان أمريكيتان للدور التركي وهما :

األولى :ير أن اإلدارة األمريكية
ســقفا أو خط ـاً أحمـ ـ اًر

ترف

الدور التركـي تجـاه القفـية الفلسـطينية ألن ـا تعلـم أن هنـا

يمكــن لتركي ــا أن تتجــاوزه ف ــي عالقات ــا ب ــالغرب ،واس ـرائيل بينم ــا ســق

إيــران

ألالعــب األقــو فــي المنطقــة وفــى القفــية الفلســطينية فــي التعامــل مــع القفــية أعلــى كثي ـ اًر مــن تركيــا
والو يــات المتحــدة األمريكيــة تريــد بــديال إســالميا معتــد يجــذب حمــاس نحــو ا عتــدال فــي مواج ــة نفــوذ

إيراني ي دد أمن إسرائيل (الباسل.) 2010 ،
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وتر الو يات المتحدة األمريكية في تركيا احتياطا استراتيجيا يمكن الركون إليه ليشـكل عامـل اسـتقرار

وحاجــة ُملحــة فــي األزمــات المعقــدة والو يــات المتحــدة بحاجــة الــى الــدور التركــي فــي كثيــر مــن القفــايا
اإلقليمية الم مة.
الثانيــــة:

وهنـ ــا يـ ــر أن حـ ــزب العدالـ ــة والتنميـ ــة يتبنـ ــى الروئيـــه اإلسـ ــالمية السياسـ ــية بصـ ــورة كاملـ ــة

فطبقا لـسوتر چاغاپتاذ مدير برنام األبحاا التركية في مع د واشنطن فإن حزب العدالة والتنمية ير

كــل شــيء مــن خــالل عدســات الص ـ ار الحفــارذ فــال يمكــن أن يكــون وســيطاً نزي ـاً ،وقــد أصــب هــذا
وافــحاً عنــدما أصــب الحــزب وبســرعة مــدافعاً عــن الجانــب اإلســالمي حــين ُســم لــه بإقحــام نفســه بــين
حماس والسلطة الفلسطينية أو بين أوروبا وايران )الباسل(2010 ،
كما اعتبرت الصحيفة ا مريكيـة نيويـور تـايمز بـأن التحـول فـي سياسـة تركيـا الخارجيـة يجعـل

مــن رئــيس وزرائ ــا رجــب طيــب أردوغــان بط ـالً لــد العــالم العربــي  ،وينطــوذ ذل ـ علــى تحــد ص ـري

لألسلوب الذ تدير به الو يات المتحدة أكثـر قفـيتين إلحاحـاً فـي المنطقـة ،وهمـا برنـام إيـران النـووذ
وعملية السالم الفلسطينية ا سرائيلية (تغيان، 2011،ص)251

_4عضوية تركيا في االتحاد األوروبي:

لطالمــا كــان التحــاق تركيــا بأوروبــا هــدفاً أمريكيـاً وافــحاً لــيس فقــط بســبب الم ازيــا التــي قــد يعــود

علــى حلي ـ

م ــم ،واســتراتيجي ل ــا مــن وراء ذل ـ ،وانمــا أيفــا ب ــد

بنــاء جســر قــو

بــين الشــرق،

والغــرب عبــر البوابــة التركيــة ،ومحاولــة إحــداا ت ـوازن اســتراتيجي داخــل ا تحــاد األوروبــي بــين القــو

التقليديــة مثــل فرنســا ،وألمانيــا ،وايطاليــا ،والقــو الجديــدة األقــرب للحلي ـ

األمريكــي مثــل تركيــا ،وبع ـ

دول أوروبا الشرقية مثل بولندا ،لذا فقد باتت قفية انفمام تركيا لالتحاد األوروبي أحـد البنـود الثابتـة
على مائدة العالقـات األمريكيـة التركيـة ،وذلـ بسـبب التأييـد القـو الـذذ تظ ـره واشـنطن ألنقـرة فـي هـذا

الصدد (العناني، 2010 ،ص .)152

ويعتبر الرئيس األمريكي بيل كلينتون من أكثر المدافعين بشدة عـن انفـمام تركيـا إلـى ا تحـاد

األوروب ــي كشـ ـري كام ــل العف ــوية ،وق ــد عب ــر ع ــن ذلـ ـ ق ــائال "إنن ــي أؤي ــد ترش ــي تركي ــا إل ــى ا تح ــاد

األوروبـي " وأفـا

" إذا وفــعتم ئحـة بكــل المشـكالت الكبـر التــي يحتمـل أن يواج ــا العـالم خــالل

األعوام العشرة أو العشرين المقبلة فإن فرص الحل لكل من ا ستكون أففل فى حال كانت تركيا شريكا

كامل العفوية في أوروبا ( سرور وعبيد ص )157
وتــر الو يــات المتحــدة أنــه

مبــرر وراء عــدم فــم تركيــا لالتحــاد األوروبــي خاصــة فــي ظــل

التزام ا بإجراء كافة اإلصالحات ا قتصادية ،والسياسية ،وا جتماعية التي تفرفـ ا شـروط ا نفـمام
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كمــا أن تركيــا اتخــذت خط ـوات جــادة فــي ســبيل تطبيــع عالقات ــا الدبلوماســية ،والسياســية مــع عــدد مــن

الدول التي تحتفظ بإرا عدائي تجاه ا مثل اليونان ،وقبرص ففالً عن تبعات القفـية األرمينيـة ،وقـد

أش ــادت الو ي ــات المتح ــدة مـ ـ ار اًر ب ــذه الخطـ ـوات وطالب ــت ا تح ــاد األوروب ــي بإع ــادة النظ ــر ف ــي مس ــألة
انفمام تركيا لعفويته (العناني، 2010،ص ) 152

ويــر الباحــا أن الو يــات المتحــدة ا مريكيــة ســعت مــن أجــل انفــمام تركيــا لالتحــاد األوروبــي
حيــا اعتبــرت واشــنطن أن التحــاق تركيــا بأوروبــا هــدفاً أمريكيـاً ولــيس فقــط بســبب الم ازيــا التــي قــد تعــود
على حلي

استراتيجي ل ا من وراء ذل  ،وانما ب د

بناء جسر قو بين الشرق والغرب .

 _5العالقة مع إسرائيل:

كانــت الو يــات المتحــدة األمريكيــة دائمــا الــداعم األكبــر والرئيســي إلقامــة ،واســتمرار العالقــات

التركية اإلسرائيلية ودعم ا بمختل

الوسائل السياسية ،وا قتصادية ،والعسكرية.

والجدير بالذكر أن اللوبي الصـ يوني المسـيطر علـى األوسـاط السياسـية األمريكيـة ،وخصوصـاً

التشـريعية بحكــم امتالكــه ألهــم وســائل اإلعــالم ولكبــر الشــركات األمريكيــة يعــد أكبــر محــر لــدعم هــذه

العالقات داخل الو يات المتحدة وهو أيفاً محدد من محـددات تحسـن العالقـات التركيـة األمريكيـة وفقـا

لتحســن عالقــات تركيــا مــع إس ـرائيل ف ــو يــدعم تركيــا لتعزيــز العالقــات تــارة بالترغيــب عــن طريــق حشــد

التأييــد لتقــديم المســاعدات ل ــا ودعــم قفــاياها ،وتــارة أخــر بالترهيــب عــن طريــق خف ـ
والتخلي عن دعم المواق

المســاعدات

التركية في مواج ة اللوبيين اليوناني واألرمني حيا تمثل هذه القفايا أهمية

قصو في أولويات السياسة الخارجية التركية (خماش،2010،

ص .)64

هنا تـرابط كامـل بـين العالقـات التركيـة األمريكيـة ،ول ـذا السـبب فـإن افـطراب العالقـات بـين

واش ــنطن وأنقـ ـرة بس ــبب رفـ ـ

البرلم ــان الترك ــي ف ــي  1م ــارس  2003م ــذكرة الس ــما للقـ ـوات األمريكي ــة

بالعبور إلى العراق من خالل األرافي التركية يعتبـر نقطـة تحـول فـي العالقـات التركيـة اإلسـرائيلية فقـد

شـ دت العالقــات بــين البلــدين حالــة مــن التــوتر المتبــادل وتولــدت لــد صــانعي القـرار السياســي التركــي
شــكو بســبب عــدم إفصــا الو يــات المتحــدة األمريكيــة بشــكل وافـ عمــا ســتكون عليــه األوفــا بعــد
العملية العسكرية في العراق ( العمق ا ستراتيجي،2011 ،ص .) 632

وتعتبــر اإلســتراتيجية اإلس ـرائيلية فــي الع ـراق مــن األســباب الرئيســية فــي تــوتر العالقــات التركيــة
األمريكية ،ف ـي تختلـ

عـن اإلسـتراتيجية التركيـة إذ تعـد إسـرائيل أكبـر مسـتفيد مـن تـدمير العـراق ،ففـي

اعتقادها أن توثيق الصالت بالدائرة الكردية هي أهم مكاسب فوفى العراق بعد الغزو األمريكي سـيما،
وأن المشرو اإلسرائيلي في المنطقة يست د

الدول الكبر التي تتمتع بسلطة مركزية قوية ليسـ ل بعـد
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ذل ـ تحويــل المنطقــة إلــى دويــالت صــغيرة تقــوم علــى أســس عرقيــة وطائفيــة ،أو دينيــة ،تبــدو إس ـرائيل
وسط ا دولة طبيعية ( حوادسى،2014 ،ص .)102
إن المواق

التي اتخذت ا تركيا تجاه إسرائيل والتي ذهبـت إلـى نقـ

العدوان اإلسرائيلي على لبنان صي

سياسـت ا خصوصـا خـالل

 2006والعدوان على غزة أواخر عـام ، 2008وا نتقـادات الحـادة

التــي وج ت ــا تركيــا إلــى إس ـرائيل أثنــاء ،وبعــد مــؤتمر دافــوس عــام ، 2009وا عتــداء اإلس ـرائيلي علــى

أسـطول الحريــة عـام  2010أثــرت بشــكل مباشـر علــى العالقـات التركيــة اإلسـرائيلية ،وانعكـس ذلـ ســلبا
على العالقات التركية األمريكية (مطلق ،2011،ص .)68

وير الباحا من الواف أن توتر العالقـات التركيـة ا سـرائيلية بسـبب ا عتـداءات ا سـرائيلية

المستمرة على قطا غزة ،أثرت بشكل مباشر على اإلدارة ا مريكيـة علـى صـعيد عالقات ـا فـي منطقـة
الشرق ا وسط.

وقــد أبــدت اإلدارة األمريكيــة قلق ـاً مت ازيــداً مــن تــرد العالقــات التركيــة اإلس ـرائيلية ،وعبــرت عــن

انزعاج ــا مــن التوج ــات التركيــة الجديــدة بإعالن ــا أن الســلو التركــي يــؤثر بالســلب فــي عالقات ــا مــع
الو يــات المتحــدة األمريكيــة وحلفائ ــا فــي حل ـ

الشــمال األطلســي وحــذرت الخارجيــة األمريكيــة مــن أن

تص ـ ـ ـرفات حكومـ ـ ــة حـ ـ ــزب العدالـ ـ ــة والتنميـ ـ ــة تـ ـ ــدفع إلـ ـ ــى التشـ ـ ــك فـ ـ ــي توج اتـ ـ ــه (حوادسـ ـ ــى، 2014،

ص .) 103

لذا فقد اتخذت تركيا مسا اًر مغاي اًر لمسار واشنطن فـي التعـاطي مـع قفـايا الشـرق األوسـط ففـي

الوقــت الــذذ رأت فيــه واشــنطن ،واس ـرائيل أن دو ً مثــل إي ـران وســوريا وحلفاءهــا مثــل حــزب اهلل وحمــاس
تمثل تحدياً للسياستين األمريكية واإلسرائيلية في منطقة الشرق األوسط ،وهو ما يعنى فرورة عزل هذه

األطـ ـ ار

ومعادات ــا رأت أنقـ ـرة أن ــه

مص ــلحة ف ــي مع ــاداة ه ــذه األطـ ـ ار

ب ــل ف ــرورة التواص ــل مع ــا

واحترام مصالح ا وقدرت ا في حل قفايا المنطقة ،لذا أبدت حكومة العدالـة والتنميـة انفتاحـا علـى إيـران

وســوريا وحــزب اهلل وحمــاس ،وهــذا ا نفتــا مــن شــانه أن يــؤثر علــى العالقــات التركيــة األمريكيــة ،وكــذا

على العالقات التركية اإلسرائيلية (العناني، 2010،ص .)155

من الواف إن عالقات تركيا بإسـرائيل تـأثرت بالـدور األمريكـي الـداعم باتجـاه تعزيـز العالقـات

بين م ــا ،وكان ــت عالق ــات تركي ــا بالو ي ــات المتح ــدة تشـ ـ د تحس ــنا واف ــحاً ف ــي ح ــال تحس ــنت عالقات ــا
بإس ـرائيل وتش ـ د تــوت اًر فــي حــال تــوترت عالقات ــا بإس ـرائيل ،ويعــود الســبب فــي ذل ـ إلــى تــأثير اللــوبي

الص ـ يوني فــي الو يــات المتحــدة األمريكيــة والــى العالقــات اإلســتراتيجية وت ـرابط المصــال بــين أمريكيــا
واسرائيل .
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ورغـ ــم ا سـ ــتياء األمريكـ ــي مـ ــن سياسـ ــة تركيـ ــا الخارجيـ ــة تجـ ــاه إس ـ ـرائيل خاصـ ــة بعـ ــد العـ ــدوان

اإلسـرائيلي علــى غـزة عــام  2008وا نتقــادات الحــادة التــي وج ت ــا أنقـرة لتــل أبيــب إ أن األمريكــان مــا
زالوا حريصين على إبقاء التحال

مع تركيا ويؤكـد هـذا مـا قالتـه وزيـرة الخارجيـة األمريكيـة اريـس عنـد

زيارت ـا لتركيـا فـي  7آذار مـارس  " 2009إن تركيـا صـديق فـي كـل األوقـات " ووج ـت الشـكر ل ــا
إلس ام ا العسكرذ فـي م مـة النـاتو فـي أفغانسـتان و سـتثمارات ا ا قتصـادية فـي العـراق ودور أنقـرة فـي

عملية السالم اإلسرائيلية السورية المعلقة في الوقت الراهن )خماش ،2010 ،ص.(74
ويــر الباحــا أن أمريكيــا تعلــم أن تركيــا دولــة مســلمة ديمقراطيــة لــدي ا تحــال

وثيــق ومصــال

مشــتركة مــع الو يــات المتحــدة ا مريكيــة ،وهــذا يعــد تحســناً فــي نظــر أمريكيــا فــي منطقــة الشــرق ا وســط

من خالل مصال أمريكيا في المنطقة وعالقات ا مع اسرائيل.

ثانيا  :العالقات التركية _ األوروبية :

تعـد العالقـات بـين تركيـا وا تحـاد األوروبـي الممتـدة منـذ أكثـر مـن أربعـين عامـا وحتـى اآلن

امتداد وانعكاسا للعالقات التركية األوروبية ذات العمق التاريخي المتجذر ،وتنطوذ هذه العالقة بروابط
وصـالت بـين الخلفيـة التاريخيـة ،والسـيكولوجية وبـين المشـ د والحالـة الدبلوماسـية العقالنيـة (العمـق

ا ستراتيجي، 2011 ،ص)537
ونتيجــة للظــرو

ا قتصــادية الصــعبة لتركيــا و زديــاد معــد ت الفقــر والبطالــة فــي تركيــا ووفق ـاً

عقود لكن ا وجدت الرف

دائما أمام ا وفى ظـل ذلـ اعتقـد العلمـانيون األتـ ار أن تعزيـز عالقـت م مـع

للمبادئ ا تاتوركية التي تسعى نحو أوربة تركيا فان تركيا تسـعى إلـى ا نفـمام لالتحـاد األوروبـي منـذ
إسرائيل سيساهم في موافقة أوروبا على انفمام تركيا ل ا ،وأن ذل

يثبـت علمـا نيت ـا كـون تركيـا دولـة

مســلمة تقــيم عالقــات طيبــة مــع دولــة ي وديــة لــذل يمكــن القــول أن ا تحــاد األوروبــي أثــر باتجــاه تــدعيم
وتعزيـز العالقــات التركيـة اإلسـرائيلية فـإذا كانــت القفـية القبرصــية تشـكل عائقــا نفـمام تركيــا لالتحــاد

فإن تركيا تحاول أن تجعل من عالقت ا بإسرائيل بديالً عن ذل ومحاولة إلبداء النوايا الحسنة )خماش،
،2010ص(79

وبــدأت محــاو ت تركيــا إلــى ا نفــمام إلــى ال ياكــل األوروبيــة المتطــورة اقتصــادياً وسياســياً مــع

تقــديم ا طلبــا رســمياً لالنفــمام إلــى المجتمــع ا قتصــادذ األوروبــي

1987وفــى ن ايــة المطــا

تــم

الترحي ــب بانف ــمام تركي ــا إل ــى نظ ــام الجم ــار ف ــي ا تح ــاد األوروب ــي ث ــم ق ــرر ا تح ــاد األوروب ــي ب ــدء
المحادثــات الرســمية بشــأن انفــمام تركيــا لعفــوية ا تحــاد األوروبــي فــي عــام  2005وفــق معــاير
كوبن ــاجن الت ــي تطل ــب م ــن البل ــد المعن ــى التكيـ ـ

م ــع هياك ــل ا تح ــاد األوروب ــي وقواع ــده والتزامات ــه
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والمشاركة في الرؤية السياسية وا قتصادية لالتحاد ،وأن يمتل البلد المعنـى حكومـة ديمقراطيـة واحتـرام

حقــوق اإلنســان ،وأن يمتل ـ ســوق اقتصــادذ مســتقر وتشــمل المفاوفــات مــع ا تحــاد األوروبــي ملفــات
تتعلق بالمجا ت المذكورة يتم من خالل ا تقييم البلد المرشـ ومنـذ عـام  2005لـم يـتم سـو فـت 13

ملفا للتفاو

مع تركيا من أصل  35أغلق واحد من ا بنجا )زيا ميرال،2010 ،ص.(69

_1جدلية االستيعاب واالستبعاد في العالقات التركية_ األوروبية:

تتحكم جدلية ا ستيعاب وا ستبعاد في توجيه مسارات العالقـات التركيـة األوروبيـة منـذ تأسـيس

الجم ورية على أنقا

الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية األولـى هـذه الجدليـة معقـدة إلـى أقصـى حـد

في تفاصيل العالقة بين الجانبين وفى تفاصيل القوة ،والتيارات المتنافسة داخل كل من الجانب التركي،
والجانب األوروبي فمن الجانب التركي هنا رغبـة قويـة فـي اسـتيعاب المكتسـبات العلميـة ،والتكنولوجيـا

للحفــارة العربيــة ،وا نــدماج داخــل المنظومــة األوروبيــة بــالمعنيين السياســي ،وا قتصــادذ علــى األقــل،
وهــو ال ــد

المعلــن لسياســيي العدالــة والتنميــة منــذ وصــول م للحكــم فــي نــوفمبر تش ـرين الثــاني (2002

البيومي، 2010 ،ص .)169
أمــا علــى الجانــب األوروبــي فالنزعــة ا قصــائيه ا ســتبعادية كانــت و ت ـزال هــي األقــو  ،وهــى

األكثر فاعلية في ترتيب عالقات أعفاء النادذ األوروبي مع تركيا ف نا أصـوات ألحـزاب وحكومـات

أوروبي ــة تن ــاد با نفت ــا عل ــى تركي ــا وت ــر أن ايجابي ــات اس ــتيعاب ا ف ــي الن ــادذ األوروب ــي أكث ــر م ــن

ســلبيات ا ،ولكن ــا أص ـوات خافتــة وغيــر حاســمة فــي تــرجي كفــة سياســة ا ســتيعاب والقبــول علــى كفــة
اإلقص ــاء والـ ـرف

الراففــون أن ــا

 ،وم ــن أس ــباب الـ ـرف

م ــا ه ــو دين ــي ثق ــافي يـ ـرتبط ب وي ــة حف ــارية إس ــالمية ي ــر

تنســجم مــع المســيحية بينمــا تــر قــو أوروبيــة أخــر أن ــا ليســت بحاجــة لقبــول تركيــا

عفوا في ا تحاد األوروبي وذل لسببين (الزيتونة، 2010 ،ص.)34

 -1أن تركيــا ســتنج فــي أداء دورهــا كوســيط حفــارذ بــين أوروبــا والعــالم اإلســالمي ،فقــط كلمــا
عادت إلى هويت ا الشرقية ،وهذا ا حتمال يتناق

مع مبدأ عفويت ا في ا تحاد األوروبي.

 -2حفارة تركيا على عفوية ا تحاد تكسب ا قو كبيرة من الناحية السياسية وا قتصـادية ،وهـى
لن تتردد في توظي

هذه القو لتحقيق مصالح ا فـي المشـرق العربـي والعـالم اإلسـالمي ،وفـى

هذا الحال لن تكسب أوروبا شيئا من انفمام ا ،بـل ربمـا تخسـر بعـ

حاليا لصال النفوذ التركي المتصاعد.
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الم ازيـا التـي تتمتـع ب ـا

إن قبــول عفــوية تركيــا فــي ا تحــاد األوروبــي ينطــوذ علــى احتمــا ت أكثــر ايجابيــة بالنســبة

لتركيــا ذل ـ

ن أوروبــا ذات ــا ســتجنى مصــال متنوعــة إذا أصــبحت تركيــا عفــواً كــامالً فــي نادي ــا مــن

منظور متعدد األبعاد يجمع بين الجوانب الثقافية والسياسية ،واألمنية.
مع ذل

توجد حتى اآلن مؤشرات مشجعة من الجانب األوروبـي صـاحب القـرار الن ـائي فـي

قبول العفوية ،أو رففـ ا وآخرهـا قـرار البرلمـان األوروبـي فـي 13أذار  /مـارس 2009الـذذ عبـر عـن
حالــة قلــق لتــأخر أنق ـرة فــي تنفيــذ التزامات ــا وخاصــة تراجع ــا عــن تعــديل الدســتور فــي حــين أن الموق ـ

األوروبي كان سلبيا عندما جرت محاولة تعديله وتوسيع حرية المرأة في ارتداء الحجاب في المؤسسـات
الحكومية وخاصة في الجامعات ( عبد العاطي، 2010 ،ص.)188
واس ــتفاد ح ــزب العدال ــة والتنمي ــة م ــن س ــعى تركي ــا لالنف ــمام لالتح ــاد األوروب ــي وش ــروط ا ف ــي

اتجــاهين :تجــاه داخلــي نحــو الحــد مــن ال يمنــة العســكرية أذ دور الجــيش فــي الحيــاة السياســية وتجــاه
خـ ــارجي نحـ ــو ا نفتـ ــا التركـ ــي باتجـ ــاه العـ ــالم العربـ ــي اإلسـ ــالمي أذ نحـ ــو الشـ ــرق (الزيتونـ ــة2010 ،
،ص.)35

فعلى المستوى الداخلي استغل الحزب قفية ا نفمام في إصالحات النظام السياسـي الـداخلي ،حيـا
أعطــى هامش ـاً كبي ـ اًر لحريــة األح ـزاب وخاصــة اإلســالمية من ــا ،وهــذا قلــل مــن احتمــا ت حــل األح ـزاب

السياسية تحت غطاء الحفاظ على علمانية الدولة .

أمـــا المســـتوى الخـــارجي فقــد بــدا الشــار التركــي أكثــر تقــبالً لسياســة ا نفتــا نحــو الشــرق واســتبدال ا
بالسياسة السابقة أذ سياسة العداء والحـذر مـن المحـيط العربـي واإلسـالمي ،وبـذل يكـون حـزب العدالـة

قد هيأ أرفية داعمة لتوج اته في هذا المفمار.
وينظـر حـزب العدالـة والتنميـة لالنفـمام إلـى ا تحـاد األوروبـي مـن منظـور مختلـ

عـن

الحكومـات التركيـة السـابقة حيـا أشـار أحمـد داود أوغلـو إلـى أن الرغبـة التركيـة فـي نيـل العفـوية

األوروبيـة محوريـة فـي توج ات ـا السياسـية الخارجيـة التركيـة مـن دون أن يعنـى ذلـ أن التوجـه حيـال

أوروبا يعد التوجه ا ستراتيجي الفريد بالنسبة إلى تحركات تركيا الخارجية ،بل يجب أن يوفع الخيار
األوروبي فمن إستراتيجية متعددة البدائل (العشي،2011 ،ص.)98
وير بع

المحللين أن تركيا تحاول استخدام القفية الفلسـطينية كورقـة فـغط علـى الـدول

األوروبية للسما ل ا بـدخول ا تحـاد األوروبـي حيـا تسـعى تركيـا إلـى زيـادة دورهـا ،واألوراق السياسـية

التي تمتلك ا من اجل طاولة السياسة اإلقليمية وتلوي تركيا بأن ا ومن خالل موقع ا ،وتراث ا يمكن أن
تشـكل جسـر عبـور إلـى المنطقـة التـي تشـكل بـؤرة تـوتر ومنطقـة سـاخنة تخشـى أوروبـا دومـا أن تنفجـر
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وت دد المصال األوروبية في المنطقة و سيما النفط… ال  ،بذل تستطيع تركيا أن تقنع أوروبا وتقدم

ل ا الدليل بأن ا ذات فائدة كبيرة إذا تم قبول ا في نادذ ا تحاد األوروبي (صافى. (2009،

ولذل تلعب تركيا حالياً دو اًر مؤث اًر ومتزايداً في الشرق األوسط أكثر من أذ وقت مفى حيا

تشير المعطيات السياسية القائمة إلى بروز دور تركيا اإلقليمي متبلور ،وظـاهر ربمـا ت ـد

إلى التعوي

مـن و ارئـه

عن فرص ا الفئيلة في الـدخول إلـى ا تحـاد األوروبـي لـذا تحـاول تركيـا تحقيـق األمـن،

وا سـتقرار فـي المنطقـة سـواء فـي العـراق أو مـن خـالل محاو ت ـا لعـب دور وسـيط بـين الـدول الغربيـة

وايران حول برنامج ا النووذ ،أو من خالل التوسط حول الص ار العربي اإلسرائيلي ،ونجحت تركيا في
تصفير المشكالت مع دول الجوار الجغرافي )سرور ،وعبيد ،ص.(171
وير الباحا أن تركيا استطاعت بنجا أن تبقى على تواصل مع أوروبا من ناحية وفى نقس

الوقت قامت تركيا بتوسيع عالقت ا في منطقة الشرق ا وسط والعمل على توطيد أقـدام ا تجـاه المنطقـة
العربية واإلسالمية .

ثالث ا_ العالقات التركية_ اإليرانية :

تعـود العالقـات التركيـة اإليرانيـة إلـى ع ـد اإلمبراطوريـة العثمانيـة التـي كانـت تتميـز بـالتوتر

والحروب بين الفرس ،والعثمانيين ،واستمرت حتى تأسيس الجم ورية التركية عام 1923حيا أصبحت
العالقة هادئة ،وجيدة وقد جذبت اإلصالحات التركية التي قام ب ا أتاتور فيما يتعلق بن جه للعلمانيـة
 ،واتباعه الحداثة الغربية انتباه الشاه اإليراني رفا ب لوذ وجعلته يحاول القيام بمثل تل اإلصـالحات

في بالده (النوينى، 2013،ص .)1
وعند نشوب الثورة اإليرانية اإلسالمية فـي إيـران عـام  1979بـدأت أفـاق العالقـات الثنائيـة مـع

تركيـا شـديدة البـرودة  ،وفـى أكثـر مـن جانـب كانـت تركيـا كأن ـا الدولـه التـي جـاءت األفكـار اإلسـالمية
الم يمنة على الثورة تعمل فدها ،وبالنسبة للثـوريين اإلسـالميين بـات تركيـا كأن ـا النمـوذج الـذذ حـاول
شاه إيران تقليده ف ـي علمانيـة وثيقـة التحـال

مـع الو يـات المتحـدة ،تتبنـى القـيم والثقافـة الغربيـة ،ثـم إن

رفا شاه ب لو والد الشاه ،كان شديد اإلعجاب بأتاتور  ،وقد دخلت كل من تركيـا وايـران فـي تحـالفين
رئيسين أثناء القرن العشرين ميثاق( سعد أباد ) و( ميثاق بغداد ) ،اللذين عرفا في وقت حق بمنظمـة
المعاهدة المركزية (سنتو) (روبنس،1993 ،ص.)68

وبعد قيام الثورة اإلسالمية في إيـران ،بـادرت تركيـا إلـى ا عتـ ار

بالنظـام الجديـد وقبلـت تغيـره

قبو كامالً دون أذ محاولة من ا للتدخل لتحديد نتيجة الثورة ،أو تغيرهـا ،ورففـت ا نصـيا ألمريكيـا

-30

في فر

عقوبات اقتصادية علـى إيـران بعـد حادثـة احـتال ل الطلبـة اإليـرانيين للسـفارة األمريكيـة عـام )

1979هالل،1999 ،ص.)187

وفـى الفتـرة التـي حكـم في ـا نجـم الـدين أربكـان ذو التوجـه اإلسـالمي فيـه الحكومـة التركيـة فقـد

اتسمت العالقات التركية اإليرانية بال دوء  ،والتقارب إلى حد كبير جدا ،وذل انطالق من فكر أربكان
وتوج اته بفرورة التقارب مع دول العالم اإلسـالمي كحـل لمشـكالت تركيـا ،وكبـديل للتوج ـات الغربيـة

للساسـة األتـ ار  ،وقـد كانـت إيـران مـن أولـى الـدول اإلسـالمية التـي بـدأ ب ـا أربكـان زيا ارتـه الخارجيـة

(هالل،1999 ،ص.)187

بعد أحداا  11أيلول سبتمبر ظ رت نية الو يات المتحدة األمريكية للتـدخل فـي العـراق وتركيـا

تخشى إنشاء دوله كردية محتملة في شمال العـراق ،وهـذا مـا تعتبـره تركيـا أكبـر ت ديـد أمنـي بالنسـبة ل ـا

مما دفع ا إلى توثيق تحالف ا مع إيران .

وقد اعتبر الفوز الكاس الذذ حققه حزب العدالة والتنمية في الثالا من تشرين الثاني /نوفمبر

 ،2002وتشــكيلة للحكومــة منفــردا تطــو ار ايجابيــا فــي عالقــة تركيــا بــإيران ،وعقــب هــذا الفــوز فــي تل ـ

ا نتخابــات وزعــت الحلــو فــي الش ـوار اإليرانيــة احتفــاء بــذل وظ ــرت علــى شاشــات التلف ـزة اإليرانيــة

تعليق ــات مب ــالغ في ــا تق ــول ب ــأن ،الش ــعب الترك ــي دار ظ ـ ـره لألحـ ـزاب العلماني ــة وتوج ــه نح ــو األحـ ـزاب

اإلسالمية ،لكن أعفاء الحكومة في إيران لم يعبـروا عـن سـعادت م بطريقـة مفرطـة ومبـالغ في ـا تحسـبا

لــردود األفعــال ،وم ارعــاة للوفــع التركــي ال ــداخلي الحســاس ،واد اركــا مــن م للتوازنــات الداخليــة (أغ ــور،
، 2010ص .)230-229

ومن الجدير بالذكر أن السياسة التركية تجاه إيران اعتمدت على ثالثة ركائز:
 -تأمين الطاقة .

 نظرة تركيا إليران على أنها ممرا للنفوذ إلى وسط وجنوب أسيا . -التنسيق في المسائل األمنية المتعلقة بالمشكلة الكردية.

وفــى وقــت مــن األوقــات ثــارت مـزاعم فــي اإلعــالم التركــي تــذهب إلــى ثمــة ت ديــدا علــى النســي

ا جتماعي التركي مصدره إيران التشيع ،غير أن الخصوصية الثقافيـة لتركيـا جعلـت التـأثير اإلي ارنـي

يمس سو قسما فيقا من الشريحة اإلسالمية في البالد (سلمان، 2012 ،ص .)6

ومـــن الناحيـــة األمنيـــة :فكــان هنــا ثمــة تقــارب كبيــر فيمــا يتعلــق بوج ــات نظــر البلــدين حــول وحــدة
األرافي العراقية ،والموق

من حزب العمال الكردستاني ،وبالموازاة مع تحسـن العالقـات السياسـية بـين
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البلدين في هذه المرحلة ش دت حركة تصدير السلع والبفـائع مـن تركيـا إلـى إيـران زيـادة مطـردة ،وعنـد

النظر إلى الطر المقابل أذ الطر اإليراني فالمالحظ أن الحكومة اإليرانية ومنذ قيام الثـورة انت جـت

سياســة خارجيــة تففــل عــدم إفســاد العالقــات مــع تركيــا ،فقــد تجــاوزت موقف ــا اإليــديولوجي وافــعة فــي

اعتباره ــا أن الجس ــر الوحي ــد ال ــذذ يربط ــا م ــع الغ ــرب ه ــو تركي ــا ،فالمش ــاكل الحدودي ــة ،أو المشـ ــاكل

المتعلقة ،بالثورة وما قيل عن تصديرها ،والتي عاشت ا إيران مع جيران ـا اآلخـرين لـم تـؤثر فـي عالقات ـا

بتركيــا ،وفــى كــل عــام تفــد إلــى تركيــا أعــداد كبي ـرة مــن الســيا اإلي ـرانيين لزيــارة تركيــا وفــى الوقــت نفســه

هنــا أ

مــن الطــالب اإليـرانيين يدرســون فــي الجامعــات التركيــة ولــم يصــدر أذ تصـري تركــي ينتقــد

سلو هؤ ء الطالب (أغور، 2010 ،ص.)231
وكانـت تركيـا أول دولـة اعترفـت بأحمـدذ نجـاد كـرئيس منتخـب بعـد اسـتحقاق حزيـران عـام

 ،2009وفي ن اية أكتوبر عام  2009قام أردوغان بزيـارة إلـى ط ـران فـي غفـون ذلـ قـال المرشـد
األعلى على خامئني " :إن العالقات اإليرانية التركية وطيدة في الوقت الحالي و سباق ل ا منذ عقود،
"كمـا أشـاد خـامئني خـالل لقائـه رئـيس الـوزراء رجـب طيـب أردوغـان بالتقـارب التركـي باتجـاه العـالم

اإلسالمي والقفية الفلسطينية  ،مبينا أن هذه المواق

)الحباشنه، 2013،ص.(789

ترسم مكانة تركيا على صعيد العـالم اإلسـالمي

وير الباحا أن فوز حزب العدالـة و التنميـة التركـي با نتخابـات عـام  ،2002و اسـتم ارره فـي

الس ــلطة  ،أثـ ـ اًر بالغـ ـاً ف ــي تحس ــن العالق ــات التركي ــة اإليراني ــة ،علـــى الصـــعيد السياســـي والدبلوماســـي
واالقتصادي.

ومن الناحية االقتصادية :تجاوز حجم المباد ت التجارية بين ما عام  2008خمسة مليارات دو ر بعـد
أن كــان قــد وصــل إلــى مليــار و مائــة مليــون دو ر عــام  ،2001و كــان البلــدان قــد اتخــذا عــدة ق ـ اررات
سـ لت التعــاون بــين البلــدين كرفــع الجمـار عــن مـواطني البلــدين مــثالً ،و قـد أعلــن محمــد رفــا رحيمــي

النائـب األول لـرئيس الجم وريــة اإليرانيــة طمــو إيـران إلــى الوصــول إلــى مبلــغ الثالثــين مليــار دو ر فــي
السـنوات الخمـس المقبلـة ،و قـد وقعــت حادثـة كـان ل ـا عظـيم األثــر علـى تقـارب ملـ

العالقـات التركيــة

اإليرانية ،و هي انفجار خط أنابيب غاز أذربيجان الشيء الذذ جعل تركيا فـي حاجـة للغـاز اإلي ارنـي و

تعــاون إيـران فــي مجــال الطاقــة للتغلــب علــى تل ـ المعفــالت ،أيفــا مــا قامــت بــه الســلطة التركيــة بعــد

رفف ا لمرور القوات األمريكية إلى العراق من تركيا(النوينى ،2013 ،ص.)2
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 _1موقف تركيا من البرنامج النووي اإليراني:

وازاء البرنام النووذ اإليراني بدأ أردوغان بموق

الغار ديان" البريطانية في  26أكتوبر عام ، 2009رف

القائلـة إن إيـران تسـعى إلـى امـتال أسـلحة نوويـة ،بوصـ

أكثر تساهال ففي حديا نشر فـي صـحيفة "
ريس الوزراء رجب طيب أردوغـان المـزاعم
ذلـ مـن قبيـل الثرثـرة ،كمـا وصـ

انتقـاد

البرنام النووذ ا يراني من قبل دول هي نفس ا تمل أسلحة نوويـة بأنـه " لـيس مـن قبيـل اإلنصـا

"

قاصدا بذل إسرائيل ،وقال أردوغان أيفا للصحيفة " أن األعفاء الدائمين فـي مجلـس األمـن الـدولي

كل م يملكون ترسانات نووية ،وأن فرصة توجيه فربة عسكرية إلى البنية التحتية اإليرانية في إيران هو
بمثابة جنون " (الحباشنة،2013 ،ص .) 789

وخـالل عـامين  2011-2009طغـت المصـال المتبادلـة إليـران وتركيـا بخصـوص القفـية
النووية إلى حد كبير على التوترات بين ما في العراق ،ومناطق أخرذ ،وكان دعم تركيـا الصـري الـذذ

يزال جاريا لبرنـام التحفـير اإلي ارنـي شـوكة فـي خاصـرة الج ـود الغربيـة لحشـد الـدعم الـدولي إلدانـة

إيران وفر

عقوبات علي ا ) ارون ستين ،وفيليب ،ص .( 3

وتحاول تركيا القيام بدور وسيط بين الدول الغربية وايران فـي هـذا الملـ  ،وهـذا مـا أكـده وزيـر

الخارجية التركي أحمد داود أوغلو عندما قال "

نريد أن يكون هنا تسل نـووذ فـي المنطقـة بغـ

النظر عن من يمل هذا السال  ،ولكننا ندافع في الوقت نفسه عن حق كـل دولـه فـي اسـتخدام الطاقـة

النووية ألغ ار

سلمية ،وقد كان لنا لقاءات واتصا ت كثيرة بالمسئولين اإليرانيين طرحت خالل ا عدة

إمكانيـات علـى الطاولـة من ـا أن تكـون هنـا دولـة ثالثـة مثـل تركيـا يسـتبدل في ـا اليورانيـوم اإلي ارنـي

منخف

التخصيب بوقود عالي التخصيب ،ونحن مستعدون للقيام بكل ما فـي وسـعنا مـن اجـل السـير

قدما في هذه العملية على أية حال نحن فد آية عقوبات قاسية على إيران كما أننا نعار

أية حملة

عسـكرية مـن شـان ا أن تزعـز اإلسـتقرار فـي المنطقـة ناهيـ علـى أننـا علـى قناعـة بأنـه ما ازلـت أمـام

الوسائل الدبلوماسية فرصة لتحقيق النجا " (سرور  ،وعبيد ،ص.) 172

يــر الباحــا أنــه علــى مــد عقــود طويلــة نجحــت ك ـ ُل مــن تركيــا ،واي ـران ،فــي تأســيس ش ـراكة
اســتراتيجية قويــة اس ــتطاعتا مــن خالل ــا رفــع حج ــم التبــادل التجــارذ بين م ــا فف ـالً ع ــن تجــاوز بعـ ـ

األزمات في الشرق األوسط.

رابع ا_ العالقات التركية_ العربية :

تعتبـر تركيـا قـوة إقليميـة صـاعدة ،وذات اعتبـار فـي السياسـات الدوليـة ،وخاصـة منـذ صـعود

حزب العدالة والتنمية إلـى السـلطة ف ـي تـرتبط بـالوطن العربـي بـروابط الـدين ،والتـاري  ،والجـوار ،وهـي
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تتعـزز اليـوم ،وخاصـة بعـد ت ارجـع قـوة األحـزاب العلمانيـة في ـا علـى نحـو قـد يفـت أمـام تلـ الـروابط أُفقـا

استراتيجيا جديداً ،ومع تسليمنا بأن شوائب كثيرة شابت العالقات العربية التركية  ،ففي المافي وخالل

الع ـد العثمـاني ،والمافـي القريـب ،العالقـات اإلسـتراتجية بـين تركيـا واسـرائيل فإننـا نـدر أن مـن
مقتفـيات السياسـة ،والمصـال ممارسـة النسـيان ا يجـابي الـذذ مـن دونـه
.)2010

يسـتقيم مسـتقبل )يلقذيـذ،

وبتغير السياسة الخارجية لتركيا في ظل حزب العدالة والتنمية بدأت العالقات التركية العربية

تسجل تقدم كبي اًر وغير مسـبوق فـي شـتى المجـالت السياسـية وا قتصـادية والثقافيـة والعسـكرية (أمـر اهلل

ايشلر.)2011 ،

 _1المجال السياسي:
-

إزدادت الزيارات الرسـمية علـى مسـتو الرؤسـاء ،والملـو  ،ورؤسـاء الـوزراء ،والـوزراء ،والوفـود

-

أصبحت تركيا عفواً مراقباً في جامعة الدول العربية.

-

ازدادت وتيـرة الدبلوماسـية المباشـرة ال اتفيـة بـين تركيـا والـدول العربيـة علـى مسـتوذ الرؤسـاء،

-

-

وغيرهما.

انتخب ألول مرة أكاديمي تركي كأمين عام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي .
والملو  ،والوزراء ،ورؤساء الوزراء.

تشار تركيا في جميع الفعاليات الدولية التي تقام على مستو العـالم ،سـواء كانـت فـي الـدول
العربية ،أو البلـدان ا خـر  ،وتجـرذ أثنـاء هـذه الفعاليـات لقـاءات ثنائيـة عديـدة بـين المسـؤليين

-

األت ار والعرب.

أصـبحت مدينـة اسـطنبول مركـ اًز للمـؤتمرات الدوليـة ،األمـر الـذذ أد

إلـى إنعقـاد اجتماعـات

ومـؤتمرات دوليـة عديـدة في ـا ،وب ـذه المنافسـة زادت اللقـاءات الثنائيـة بـين المسـؤليين األتـ ار

والعرب .
-

بذلت تركيا ج وداً في حل الخالفات العربية في كل من لبنان ،فلسطين ،والعراق .

-

تـم التوقيـع بـين تركيـا والـبالد العربيـة علـى عديـد مـن ا تفاقيـات  ،والبروتوكـو ت ،ومـذكرات

-

-

توسطت تركيا بين سوريا واسرائيل ،وأشرفت على مفوفات غير مباشرة لمدة ستة أش ر.

التفاهم .

ألغيـت التأشـيرات بـين تركيـا وكـل مـن العـراق – ليبيـا  -األردن  ،ولبنـان وأصـبحت المنطقـة
الواقعة بين تركيا  ،وسوريا ،واألردن ،ولبنان منطقة حرة لتجول األفراد ونقل البفائع .

تم تشكيل المجلس" األعلى للتعاون ا ستراتيجي" بين تركيا والعراق ،وبين تركيا وسوريا.
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تعلق تركيا أهمية كبيرة على تطوير عالقات ا مع دول الخلي  ،ومع دول مجلس التعاون الخليجي،

وتبذل قصار ج ودها في سبيل ذل  ،وعليه جاءت آلية الحوار ا ستراتيجي التي تشكلت عام 2008
بين تركيا ودول الخلي تتويجا لتل الج ود ).السعيد ،ص .(477

 _2المجال االقتصادي:
-

تم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وكل من :مصر ،واألردن ،والمغرب ،وفلسطين،

-

تـم التوقيـع علـى اتفاقيـة تشـجيع ا سـتثمار المتبـادل بـين كـل مـن :تركيـا ،ومصـر ،واألردن -

وسوريا ،وتونس.

والكويـت  -ولبنـان -والمغـرب – قطـر – سـوريا  -تـونس  -الج ازئـر -البحـرين – عمـان -

السعودية – السودان  -اليمن  -اإلمارات العربية المتحدة .
-

إزداد حجم التبادل التجارذ بين تركيا والبالد العربية بشكل كبير.

تـم التوقيـع علـى اتفاقيـة منـع ا زدواج الفـريبي بـين تركيـا وكـل مـن :األردن -السـعودية–
تونس -اإلمارات العربية المتحدة  -الجزائر -الكويت  -السودان -سوريا – المغرب  -لبنان-

البحرين -وقطر (أمر اهلل ايشلر.) 2011،

ش دت العالقات ا قتصادية التركية العربية قفزة نوعية منذ انعقاد المؤتمر األول عام 2005
 ،حيـا ظ ـرت اسـتثمارات عربيـة جديـدة فـي تركيـا قاربـت 20مليـار دو ر ،مـع نمـو كبيـر فـي حركـة
التبـادل التجـارذ ،وتعـاظم دور شـركات المقـاو ت التركيـة فـي تنفيـذ مشـاريع مختلفـة فـي بعـ

الـدول

العربية ،وتأمل تركيا في جذب استثمارات عربية أخر في السنوات القادمة تقارب 53مليار دو ر.

 _3المجال الثقافي:

العرب واألت ار ينتمون إلى بنية ثقافية شبه واحد تستمد عناصرها من الدين المشتر  ،والتاري

الواحـد ،والمصـير الواحـد ،وازدادت فـي السـنوات األخيـرة والعالقـات الثقافيـة بـين تركيـا والـبالد العربيـة
وذل بتنظيم اجتماعات ،وعرو

فنية ،واقامة المعار

الفنية ،وكما انطلقت قناة تركية تبا برامج ا

باللغـة العربيـة  .ويتوافـد عـدد كبيـر مـن السـائحين العـرب إلـى تركيـا بسـبب عـر

المسلسـالت التركيـة

ويمثل العرب ثاني أهم مورد سياحي لتركيا بعد السياحة األوروبية )السعيد ،ص .)478
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خالصة الفصل

هنا مجموعة من المحددات للسياسة التركية اتجاه القفية الفلسـطينية من ـا محـددات داخليـة،

ومحددات خارجيـة ،وهـذه المحـددات التـي ذكـرت سـابقاً فـي هـذا الفصـل توفـ معـالم ومواقـ

التركية اتجاه القفية الفلسطينية في ظل وجود حكومة حزب العدالة والتنمية التركي.

السياسـة

ويتف أن سياسة تركيا الخارجية تجاه القفية الفلسطينية أدت إلى تعزيـز مكانـة تركيـا اقليميـاً

ودولي ـاً مؤكــداً أن هنــا ارتباط ـاً وثيق ـاً بــين تركيــا والقفــية الفلســطينية تاريخي ـاً وديني ـاً وأن تركيــا تفــع

القف ــية الفلس ــطينية ف ــي اولويات ــا ألن القف ــية الفلس ــطينية قف ــية حساس ــة بالنس ــبة لشـ ـرائ كبيـ ـرة م ــن

المجتمــع التركــي وهــي مــن بــين القفــايا القليلــة التــي حملــت النــاخبين األت ـ ار للفــغط علــى السياســيين
تخاذ موق

في السياسة الخارجية.

وحزب العدالة والتنمية يص

نفسـه دائمـاً بـالحزب الـديمقراطي المحـافظ ،ويـرف

وصـ

نفسـه

باإلســالمي ،ومــن ثــم ف ــو يــر أن موقفــه مــن العديــد مــن القفــايا ومن ــا القفــية الفلســطينية نــابع مــن
عوامل ثقافية ،وتاريخية ،وتعبر عن موق

الشعب التركي الـذذ انتخـب الحـزب ،واتبـع اسـتراتيجية تقـوم

على تعظيم الدور الشعبي أياً كان توج ه مقابل تقليص دور المؤسسـة العسـكرية ،والمؤسسـة القفـائية،
ووفــع ما فــي إطارهمــا المعقــول ،و الحفــاظ علــى العالقــة ا ســتراتيجية مــع الغــرب ،وحمايــة المصــال

التركية العليا.
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الفصل الثـالث
العالقات الرتكية – اإلسرائيلية يف ظل حكومة
حزب العدالة والتنمية
()2014-2006
 ملبحث ول  :اعالقا

اتب ممال

و اا ال

 ملبحث اثاسي  :اعالقا

اعاك ي و من

 ملبحث اثااث  :اعالقا

نقتصادي

الفصل الثالث
العالقات التركية – اإلسرائيلية في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية
()2014-2006

تمهيد:

بــدأت العالقــات السياســية بــين تركيــا واس ـرائيل بعــد اعت ـ ار

تركيــا بدولــة إس ـرائيل عــام 1949م

اعترافاً كامالً ،حيا تم تبادل البعثات الدبلوماسية بين البلـدين ،واسـتقبلت تركيـا ملحقـاً عسـكرياً إسـرائيليا

فــي أنق ـرة وعلــى أثــر هــذا ا عت ـ ار

ســمحت تركيــا ب ج ـرة الي ــود األت ـ ار إلــى فلســطين ،ومــن ثــم قــررت

اس ـرائيل وتركيــا تنفيــذ إج ـراءات إقامــة العالقــات الدبلوماســية علــى أن يكــون التمثيــل الدبلوماســي بدرجــة
وزير مفو

حيا عينت اسرائيل" فكتور اليعزر" قنصالً عاماً و"الياهو سامسون" وزي اًر مفوفاً ل ا فـي

انقرة عام ، 1949بينما عينت تركيا في عام  1950سفي ار ل ا فـوق العـادة فـي تـل ابيـب وقامـت بافتتـا
سفارت ا في آذار مارس  ( 1950مطلق،2011 ،ص )25

وكانت تركيا الدولة المسلمة الوحيدة التـي اعترفـت بالدولـة الي وديـة وأقامـت عالقـات دبلوماسـية
مع ا عام ، 1949وبخاصة إلرفاء الو يات المتحدة .في حين أصبحت تركيا عفـواً فـي اتحـاد حلـ

شــمالي األطلســي وفــي عــام  1952كانــت إس ـرائيل فــي أيــام الحــرب البــاردة حليفــة غربيــة غيــر رســمية
لمواج ة التـأثير السـوفيتي فـي العـالم العربـي ،كانـت العالقـات بـين الـدولتين فـيقة جـداً لعشـرات السـنين
من الحروب التي تمت بين إسرائيل والعرب ،لكن تركيا لم تقطـع عالقات ـا بإسـرائيل بـالرغم مـن فـغوط

عربيــة لفعــل ذلـ مــع انقفــاء الحــرب البــاردة ،بــرزت إسـرائيل وتركيــا علــى أن مــا الــدولتان الــديمقراطيتان
وال ــديناميتان م ــن ج ــة اقتص ــادية ف ــي المنطق ــة إن توج م ــا المناص ــر للغ ــرب ،وتص ــورهما أن م ــا م ــالذ

للديمقراطيــة وقــيم الســوق الح ـرة فــي محــيط عني ـ

جعل مــا تقفــان ثانيــة فــي الجانــب نفســه مــن المت ـراس

ا ستراتيجي كما في أيام الحرب الباردة ( افرايم عنبار)2008 ،
إن الدراسة في هذا الفصل تقوم على توفـي طبيعـة العالقـات التركيـة ا سـرائيلية بعـد صـعود
حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم عام  2002وما ترتب على ذل من تبعات دبلوماسية ،وعسكرية،
واقتصــادية وذل ـ مــن خــالل ثالثــة مباحــا األول :العالقــات الدبلوماســية والسياســية والثــاني :العالقــات

العسكرية واألمنية والثالا :العالقات اإلقتصادية والتجارية .
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المبحث االول  :العالقات الدبلوماسية والسياسية:
أصــبحت تركيــا عبـاً رئيسـاً فــي منطقــة الشــرق األوســط مــع وصــول حــزب العدالــة والتنميــة إلــى

س ــدة الحك ــم ع ــام ، 2002وذلـ ـ وف ــق التوج ــات ا س ــتراتيجية الت ــي بلوره ــا الح ــزب ،والت ــي تق ــوم عل ــى
اسـ ــتثمار الج ـ ـوار القريـ ــب ،وتفعيـ ــل العمـ ــق ا سـ ــتراتيجي مـ ــن خـ ــالل تفعيـ ــل وتنشـ ــيط مجمـ ــل العالقـ ــات

السياســية ،وا قتصــادية ،والثقافيــة مــع العــالمين العربــي واإلســالمي حســب السياســة التــي رســم ا وزيــر
الخارجية التركي أحمد داود أوغلو األمر الذ قـد يـؤثر سـلبا علـى طبيعـة العالقـات التركيـة ا سـرائيلية
ألن األخيرة ما تزال تحتل بع

(عبد الجليل.) 2007 ،
واتسم الموق

األرافي العربية وتعيش في حالة عـداء مـع الجـوار العربـي اإلسـالمي

التركي الرسمي من القفية الفلسطينية طوال عشـرات السـنين با نحيـاز للموقـ

اإلسرائيلي في تنكر واف للمعاناة الفلسطينية ،وكان أن بادرت تركيا با عت ار

بإسرائيل بعـد أقـل مـن

عـام مـن قيام ــا ،فـي إشـارة وافــحة للقطيعـة مــع اإلرا العثمـاني ،وظـن بــأن تـل أبيـب بوابــة تركيـا نحــو

ا نفمام إلى أوروبا وتوثيق الصلة بالو يات المتحدة .
لم تقتصر العالقات التركية اإلسرائيلية على تبادل التمثيل الدبلوماسي ،بل تشعبت إلى مختل

أشكال العالقات حتى وصلت حد عقد اتفاق للتعاون العسكرذ ا ستراتيجي في العام1996م ،وبدل من
المسارعة في ا نفمام إلـى الج ـد العربـي واإلسـالمي المناصـر للفلسـطينيين ،ارتفـى األتـ ار ألنفسـ م

ائيليا كجــزء
أن يكونـوا جــزءاً مـن سياســة األحـال الدوليــة المعاديـة للعــرب والفلسـطينيين ُ
ونظــر إلي ـا إسـر ً
من تحال دول أط ار الـوطن العربـي مـع إسـرائيل لتطويـق المشـرو القـومي العربـي الـذذ كـان واج ـة

النفال العربي الرسمي مـن أجـل الـتخلص مـن ال يمنـة الغربيـة .إن إجـراء أيـة مقارنـة بـين مـوقفي تركيـا
من القفية الفلسطينية قبل وبعد العام  2002سينب عن تحو ت كثيرة ،ولعل اللحظـة التاريخيـة التـي

كانـت تمـر ب ـا القفـية الفلسـطينية حينمـا وصـل إسـالميو تركيـا إلـى الحكـم ،قـد سـاهمت فـي الـدفع ب ـذا

التحول وهذا مـا سـنراه جليـا مـن خـالل تتبـع تطـور المواقـ

التركيـة التـي عبـر عن ـا زعمـاء تركيـا الجـدد

في أكثر من مناسبة ( فارس.)2009 ،
وكان وصول حزب العدالة والتنمية للحكم في الثالا من نوفمبر /تشرين الثاني  2002قد أثار

قلــق المؤسســة العســكرية التركيــة مــن جانــب والساســة اإلس ـرائيليين مــن جانــب آخــر خوف ـاً علــى مســتقبل
العالقـات التركيـة ا سـرائيلية ،ويعـود سـبب هــذا القلـق إلــى أن الجـذور ا سـالمية لحــزب العدالـة والتنميــة
وعلى أثر ذل قامت اسرائيل باستدعاء سفيرها في تركيا للتشاور معه واعادة تقيم العالقات بين البلدين

فــي حــين عبــر بع ـ

الدبلوماســيين ا س ـرائيليين عــن عــدم قلق ــم حــول العالقــات مــع تركيــا وقــال يــور
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ووردن أول سفير إسرائيلي في تركيا " لست متشائما وعلى العكس فأنـا أعتقـد أن العالقـات الجيـدة بـين

اسـ ـرائيل وتركيـ ــا ستسـ ــتمر وأفـ ــاق إذا أرادت تركيـ ــا اإلنف ــمام إلـــى اإلتحـ ــاد األوروبـ ــي ،وا بقـ ــاء علـــى
عالقات ــا الجيــدة مــع الو يــات المتحــدة وا ثنــان يصــبان فــي المصــلحة التركيــة فــإن الحكومــة الجديــدة

تستطيع أن تعدل عالقاته السياسية مع اسرائيل" (ممدو ،2009 ،ص .)26

_1تطور العالقات التركية – االسرائيلية:

وجــد حــزب العدالــة والتنميــة نفســه فــي حالــة شــد كبي ـرة باتجــاهين متعاكســين فقاعدتــه ا نتخابيــة

تميل بشكل قـو الـى دعـم القفـايا العربيـة وا سـالمية وخصوصـا قفـية فلسـطين ،والـى معـاداة الكيـان

اإلسرائيلي ،بينما يشعر الحزب ان هنا عوامل أخر تفـر

عليـة اسـتمرار عالقتـه ب إسـرائيل ،مثـل:

النفــوذ القــو للمؤسســة العســكرية التركيــة ،ورغبــة الحــزب فــي عالقــات متميـزة مــع أوروبــا ،ودخــول تركيــا
ا تحــاد األوروبــي ،وعــدم اغفــاب أمريكيــا ،ثــم إن التكــوين العلمــاني الصــارم للدولــة ،والنفــوذ اإلعالمــي

الق ــو للتي ــارات ا خ ــر تع ــوق تبن ــى سياس ــات اس ــالمية أكث ــر وف ــوحا وانفتاح ــا (التقري ــر ا س ــتراتيجي
الفلسطيني، 2005 ،ص .)116
وعلــى الــرغم مــن الميــول ا ســالمية لحــزب العدالــة والتنميــة الحــاكم وســعى قادتــه الــى تعميــق

العالقات بالجانب الفلسطيني ،إ أن حكومة العدالة والتنميـة لـم تسـتطع أن تحيـد عـن سياسـة العالقـات
الوثيقة بين أنقرة وتل أبيب التي اسست ا الحكومـات التركيـة المتعاقبـة غيـر أن عالقـات الطـرفين شـ دت
بع

البرودة وا هت اززات إ أن ا استمرت في كل المجا ت السياسية وا قتصادية والعسكرية .

حظيــت الزيــارة التــي قــام بهــا وزيــر خارجيــة تركيــا عبــد اهلل غــول إلــى اسـرائيل فــي أوائــل عــام

 2005باهتمــام اســتثنائي ف ــي الزيــارة األولــى لمســؤول تركــى رفيــع المســتو منــذ وصــول حــزب العدالــة
والتنمية إلى السلطة إلى اسرائيل وتأتى بعد رفـ

رئـيس الحكومـة رجـب طيـب أردوغـان اسـتقبال رئـيس

الحكومــة اإلسـرائيلي ارئيــل شــارون ،وبعــد ذلـ وصـ

أردوغــان ممارســات شــارون فــد الفلســطينيين ب

ارهـاب الدولـة غـداة اغتيــال مؤسـس حركـة حمـاس الشــي أحمـد ياسـين والقيـادذ فــي حركـة حمـاس عبــد
العزيز الرنتيسي ،ومع أن عناوين الزيارة تمحورت حول استعداد تركيا للقيام بوسـاطة فـي عمليـة السـالم

بين سوريا وفلسطين من ج ة واسـرائيل مـن ج ـة ثانيـة ،إ أن الغايـة مـن الزيـارة اعـادة تـرميم العالقـات
بين البلدين( نور الدين.) 2005 ،
وفى األول مـن أيـار مـايو عـام  2005قـام رئـيس الـوزراء التركـي رجـب طيـب أردوغـان بزيـارة

الــى اس ـرائيل هــي األولــى لــه منــذ وصــولة إلــى رئاســة الحكومــة ،وأعلــن أن زيارتــه ت ــد

إلــى تحســين

العالقات بين بالدة واسرائيل والمشاركة في ج ود السالم كما كـان البعـد اإلقتصـادذ فـي الزيـارة وافـحاً
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إذ صــحب أردوغــان وفــد كبيــر مــن الــوزراء ،وكبــار المــوظفين ،ورجــال األعمــال ،وأشــار مســؤول رفيــع
المستو في و ازرة الخارجية ا سرائيلية إلى أن "تشكيلة الوفد التركي تدل علـى أهميـة الشـق ا قتصـادذ

في اللقاءات الثنائية (الزيتونة، 2010،ص.)16
واســتقبلت إسـرائيل بحفــاوة وافــحة أردوغــان وقــال وزيــر الخارجيــة اإلسـرائيلي ســيلفان شــالوم إن

هــذه الزيــارة تظ ــر واقــع أن البلــدين يقيمــان عالقــات مســتقرة تكــاد تكــون حميم ـة و أر شــالوم أن" تركيــا
يمكن ا أن تشكل جس اًر بين إسرائيل والدول العربية" ما يؤكد على حد تعبيره بأن "اإلسـالم المعتـدل قـادر
تمامــا علــى إقامــة ح ـوار مــع إس ـرائيل" ،باإلفــافة الــى أن صــحيفة ه ـ رتس ا س ـرائيلية عبــرت فــي ذات

الموفــع قول ــا "إن زيــارة أردوغــان تعــد نجاحــا للدبلوماســية ا سـرائيلية بعــد شــبه قطيعــة دامــت أكثــر مــن
سنة على خلفية اغتيال الشي أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي (الزيتونة ،2010 ،ص،)16

ومــن الواف ـ أن اس ـرائيل كانــت علــى اســتعداد لتالقــي أذ أزمــة وشــيكة مــع تركيــا مقابــل بقــاء
العالقات الثنائية بين البلدين لما لألخيرة من أهمية جيواستراتيجية وجيوبوليتيكية إلسـرائيل ،حيـا تعتبـر
تــل ابيــب أنق ـرة المنفــذ األول إلــى الــبالد العربيــة وا ســالمية كمــا تعتبــر المنفــذ الحيــوذ والم ــم للقفقــاس
والقوقاز( الغول، 2011 ،ص.)112
واســتمرت العالقــات التركيــة فــي التعــاون والتقــدم حتــى وصــل األمــر إلــى محاولــة تركيــا تقريــب

وج ــات النظــر بــين دول اســالمية ،واس ـرائيل ،ومــن ذل ـ الــدور الــذ لعبتــه تركيــا فــي ترتيــب لقــاء بــين
وزيــرذ الخارجيــة الباكســتاني خورشــيد قاصــور  ،واإلس ـرائيلي ســيلفان شــالوم فــي أيلــول ســبتمبر 2005

(عودة.)2005 ،

أما فيما يتعلق بالتطورات على الساحة اللبنانية فقد شكلت الحـرب اإلسـرائيلية علـى لبنـان فـي
تمــوز  /يونيــو عــام  2006اهتمام ـاً تركي ـاً علــى المســتو الرســمي والشــعبي حيــا انتقــد أردوغــان فــي

تصري له قائال "هل مقابل خط

جنديين اسرائيليين يسقط كل هذا العدد من المدنيين إن هـذا السـلو

غيــر مقبــول عل ــى اإلطــالق " ،كمــا عم ــت المظــاه ارت المس ــتنكرة ل ــذه الحــرب ف ــي اســطنبول ،والم ــدن

التركية األخـر وطالـب الشـعب التركـي حكومتـه بفـرورة ايقـا

األمر الخيار العسكرذ (نور الدين.)2006 ،

العـدوان اإلسـرائيلي حتـى ولـو اسـتدعى

وعلى الرغم من فغط الجيش التركي علـى الحكومـة لت دئـة العالقـات مـع الحكومـة اإلسـرائيلية

قبل حـرب اسـرائيل علـى لبنـان ،إ أن ذلـ لـم يكـن وسـيلة مجديـة لوقـ
الفلسطينيين واللبنانيين بل تأكد أنه هنا مسا حثيثة لوق
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تحركـات الحـزب الحـاكم لتأييـد

ال جوم على لبنان وقد ارتأت الحكومة في

تل ـ المالينــة طريقــا للمراوغــة السياســية فأبــدت اســتعدادها لفــت بــاب النقــاش مــع اس ـ ارئيل حتــى

الحكومة في شر ا نقالب العسكرذ من جديد (ابو الحسن، 2009،ص .)71

تقــع

كما شهد عام  2006العديد من األحـداث المـؤثرة فـي مسـيرة العالقـات التركيـة ا سـرائيلية مـن
أبرزها فوز حماس في ا نتخابات التشريعية عام  2006حيا صر رئيس الوزراء التركي رجـب طيـب

أرد وغـان بأنــه يتوجــب علــى المجتمــع الــدولي أن يحتــرم قـرار الشــعب الفلســطيني ،وبعــد فتـرة قصــيرة مــن
ا نتخابـات الفلسـطينية كانــت زيـارة خالــد مشـعل رئــيس المكتـب السياسـي لحركــة حمـاس الــى أنقـرة حيــا
عقد اجتماعاً مـع عبـد اهلل غـول وزيـر الخارجيـة التركـي ،وعـدد مـن مـوظفين فـي و ازرة الخارجيـة شـكلت

الزيارة احتجاجاً من قبل اسرائيل ،وبع

الدول الغربية (مطلق، 2011،ص.)33

كمــا قامــت تركيــا فــي تش ـرين الثــاني نــوفمبر  2009بالــدخول كوســيط بــين الســلطة الفلســطينية

واسرائيل عبر ا جتما الش ير بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز
بدعوة من الرئيس التركي عبداهلل غول والسما للرئيسين اإلسرائيلي والفلسطيني بالتحـدا أمـام البرلمـان

التركي ليكون أول مسئول إسرائيلي يلقى خطاباً في برلمان دولة مسلمة (نور الدين.)2010 ،
أمــــا علــــى صــــعيد العالقــــات التركيــــة الســــورية فـ ــرغم انزعـ ــاج إسـ ـرائيل كثي ـ ـ اًر مـــن العالقـ ــات

ا ستراتيجية الجديدة بين تركيا وسوريا من ناحية وعالقات ا المتميزة مـع إيـران والعـراق مـن ج ـة أخـر ،
فإن تل البلدان لـم تحـت علـى طبيعـة العالقـة بـين تركيـا واسـرائيل ولـم تفـع عالقـة تركيـا واسـرائيل فـي

الميـزان و تســعى تركيــا بكــل جديــة حــتالل موقــع متقــدم فــي الشــرق األوســط كانــت قــد افتقدتــه منــذ قــرن
تقريبـ ـاً ،وه ــي تأخ ــذ بع ــين ا عتب ــار النف ــوذ ا س ــتراتيجي األمريك ــي ف ــي المنطق ــة ،وتركي ــا ت ارق ــب تط ــور

ا وفا وتعلم أن أميركا رغم دخول ا المباشر عسكرياً إلى المنطقة منـذ عقـدين واحتالل ـا للعـراق ف ـي

ل ــم تس ــتطع أن ترس ــي ا س ــتقرار بالمنطق ــة ،وف ــي افغانس ــتان وتركي ــا ف ــي عالقات ــا الخارجي ــة تج ــاوزت
خالفات ــا التاريخيــة ،وخالفــات جيران ــا البينيــة بــدءاً مــن إي ـران والع ـراق وســورية حتــى إس ـرائيل وأرمينيــا
وأذربيجان واليونان عبر شراكات وتفاهمات سياسية واقتصادية (الربصي.)2010 ،

تحــاول إسـرائيل إثــارة األكـراد ودفع ــم للمطالبــة بدولــة مســتقلة علــى حســاب الــدول الــثالا إيـران،
وتركيـا وسـوريا واسـرائيل تقـدم مسـاعدات مختلفــة لحـزب العمــال الكردسـتاني التركـي ،األمــر الـذذ عملــت

أنق ـرة علــى إحباطــه ،مــن خــالل اتخــاذ بع ـ

المبــادرات اإلداريــة والثقافيــة وا قتصــادية لصــال األك ـراد

وكان من آخر تل المبـادرات إن ـاء الحـبس ا نفـرادذ لـزعيم حـزب العمـال الكردسـتاني عبـد اهلل أوجـالن
وكذل السما لعودة بع

المقاتلين األكراد لتركيا (نفس المرجع.)2010 ،
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وكــذل لعبــت تركيــا دو اًر كبي ـ اًر فــي المحادثــات غيــر المباش ـرة بــين ســورية واس ـرائيل مــن خــالل

رعايت ــا المحادث ــات الت ــي ب ــدأت ف ــي أي ــار م ــايو  2008قب ــل أن تعل ــق ف ــي ن اي ــة ك ــانون أول ديس ــمبر
 ،2008حيا تم اجراء خمس جو ت من تلل المحادثات في مدينة اسطنبول التركية (جاسم .)2009

من المفاوفات غير المباشرة التي استمرت إلـى أن أعلنـت سـوريا تجميـد مشـاركت ا في ـا بسـبب الحـرب

التــي ش ــنت ا إسـ ـرائيل ف ــد قط ــا غـ ـزة أواخ ــر العــام ، 2008ك ــان يمك ــن الع ــودة إل ــى ه ــذه المفاوف ــات
السـورية اإلسـرائيلية برعايـة تركيـة لـو لـم يقـم رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين نتانيـاهو بـإعالن رففـه
ألذ وساطة تركية وذل في مجال رده على قرار تركيا منع إسرائيل مـن المشـاركة فـي المنـاورة الجويـة

المعروفـة باسـم "نسـر األنافـول" ،حيـا قـال "لـم يعـد باسـتطاعة تركيـا أن تقـوم بـدور الوسـيط "الشـري "
بين سوريا واسرائيل" (عبد القادر.)2010 ،

ير الباحا أن تركيا استمرت في التعاطي مع القفايا الم مة فـي منطقـة الشـرق ا وسـط مـن
أجل الوصول إلى سالم دائم عبر وساطة تركيا مع اسرائيل لكن سياسة إسرائيل ،العدائية مع فلسـطين،
ولبنان ،وسوريا ،حالت دون الوصول إلى سالم عادل في منطقة الشرق ا وسط .

-2توتر العالقات التركية  -االسرائيلية :

إن األزمة في العالقات التركية اإلسرائيلية ناجمـة عـن الصـدمة التـي تلقاهـا أرد وغـان حـين قـام

أي ود أولمرت بزيارة تركيا قبل يومين مـن الحـرب اإلسـرائيلية علـى غـزة يـوم  27ديسـمبر  2008لبحـا

إمكانيــة عقــد جولــة خامســة مــن المفاوفــات الســورية ا سـرائيلية كمــا وعــد اولمــرت رئــيس الـوزراء رجــب
طيب أردوغان بأ تش د غزة مأساة انسانية ولم يخبره بشيء عن ا (المديني )2009
وقــد أدت الح ــرب عل ــى قط ــا غـ ـزة فــي  27ك ــانون أول /ديس ــمبر 2008إل ــى ردة فع ــل ش ــديدة

للساسة األت ار حيا جاءت الحرب على غزة بمثابة استخفافاً وتفليالً وخداعاً من قبـل أولمـرت للقيـادة
التركيــة فــي ظــل مــا تلقتــه تركيــا مــن وعــد أولمــرت بــأ تشـ د غـزة مأســاة إنســانية ،وقــد تمثلــت ردة الفعــل
التركيــة فــي الحــرب علــى غـزة بالعديــد مــن التصـريحات التــي أدانــت العــدوان علــى غـزة فوصــف ا الـرئيس

التركي بالظلم بعينه ،ووصف ا رئيس الوزراء بأن ا مأساة إنسانية (مطلق ،2011،ص.)35
كمــا ش ـ دت جامعــة اســطنبول حــدثاً هام ـاً فــي تــاري العالقــات التركيــة ا س ـرائيلية وتمثــل ذل ـ

بطــرد الســفير اإلسـرائيلي غــابي ليفــي ،وقنصــل إسـرائيل فــي اســطنبول موردخــاذ اميشــاعى مــن الجامعــة
وقام ب ـذه الخطـوة رئـيس الجامعـة البروفسـور مسـعود بـار ق ( التقريـر ا سـتراتيجي الفلسـطيني2008 ،

،ص.)177
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وقد وص

رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان الوفع في غزة مأساة إنسانية وقال " إننا أمام

مأســاة إنســانية فــي غ ـزة وأر صــعوبة فــي ف ــم مــا يجــرذ و يمكــن قبــول أيــة ممارســة تــأتى كمعاقبــة
لملي ــوني نس ــمة بذريع ــة هجم ــات الصـ ـواري يج ــب أن يف ــم أص ــدقاؤنا ا سـ ـرائيليون أن ــه ب ــذا الحص ــار
وبمعاقبة كل الشعب إنما يخدمون الفئات ال امشية المتشددة ".
وأثــار موقـ

أردوغــان انتقــاداً إسـرائيلياً شــديداً إذ اســتدعى رئــيس دائـرة تركيــا فــي و ازرة الخارجيــة

ا سرائيلية السفير التركـي فـي اسـرائيل نـامق طـان ،وأبلغـه أنـه فـي الوقـت الـذ تعمـل فيـه اسـرائيل لمنـع

اق ارر قانون اإلبادة األرمنية في الو يات المتحدة تأتى تصريحات أردوغان لتمثل أم اًر سيئاً كبيـ اًر ولتوجـد

إحباطاً كبيـ اًر ،وقـال " لقـد كنـا ننتظـر مـن تركيـا التـي تحـارب اإلرهـاب أن تـدعم إسـرائيل فـد ا رهـاب "
(التقرير ا ستراتيجي الفلسطيني، 2006 ،ص .)172

فق ــد أدخ ــل ه ــذا الع ــدوان العالق ــات ب ــين ال ــدولتين ف ــي مرحل ــة جدي ــدة اتس ــمت ب ــالتوتر السياس ــي
وبإزديــاد حــدة انتقــادات تركيــا للسياســة اإلس ـرائيلية تجــاه الشــعب الفلســطيني وأ ارفــيه المحتلــة وفــاع

وتيرت ا .

_3أزمة دافوس:

أبــان انعقــاد ملتقــى دافــوس فــي 26كــانون الثــاني /ينــاير  2009افــطر ال ـرئيس التركــي رجــب

طيـب أردوغـان لمغـادرة مــؤتمر دافـوس فـي سويسـ ار احتجاجـاً علـى طريقـة إدارة الجلســة التـي جمعتـه مــع

ال ـرئيس اإلس ـرائيلي شــمعون بيريــز وأمــين عــام األمــم المتحــدة بــان كــي مــون وأمــين عــام جامعــة الــدول
العربية عمرو موسى بعد أن وص

رئيس الدوله ا سرائيلية شمعون بيريز أقـوال أردوغـان بـأن اسـرائيل

ارتكبت جرائم انسانية في غزة باألقوال الكاذبة(التقرير ا ستراتيجي الفلسطيني، 2009 ،ص،)000
وفى سياق احتجاجه شن أردوغان هجوم ا شديد ا على بيريز قائالا :

"يا سيد بيريز أنت أكبر منى سناً أشعر أن ربما تشعر بالذنب قليالً لـذل ربمـا كنـت عنيفـاً أنـا

أتذكر األطفال الذين قتلوا على الشاط وأتـذكر قـول رئـيس وزراء مـن بلـدكم أن مـا يشـعران بالرفـا عـن

نفسي ما عندما ي اجمان الفلسطينيين بالدبابات أشـعر بـالحزن عنـدما يصـفق النـاس لمـا تقولـه ألن عـدداً

كبي اًر من الناس قد قتلوا ،واعتقد أنه من الخطأ وغير اإلنسـاني أن نصـفق لعمليـة أسـفرت عـن مثـل هـذه
النتائ ( نور الدين.)2010 ،
لقــي هــذا الموق ـ

ترحيب ـاً مــن األوســاط الشــعبية فــي تركيــا التــي احتفــى اإلســالميون في ــا ب ــذه

المناسبة ،األمر الذ دفع ب

األت ار بالخروج ستقباله فـي مطـار أتـاتور فـي اسـطنبول ممـا يؤكـد
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مد التقارب الرسمي والشعبي التركي اتجاه الفلسطينيين ،واألحزاب السياسـية فـي تركيـا علـى اخـتال
توج ات ا اليمينية واليسارية فقد وقفت موقفاً تفامنياً مع غزة (ابو الحسن ، 2009،ص .)71
فإن ــه يتفـ ـ مم ــا س ــبق م ــد ص ــالبة الموقـ ـ

الم ــدنيين الفلس ــطينيين فق ــد ان ــتف
الفلسطيني .

وق ــد أد الموقــ

الترك ــي تج ــاه سياس ــة اإلب ــادة اإلسـ ـرائيلية بح ــق

رئ ــيس ال ــوزراء الترك ــي رج ــب طي ــب أردوغ ــان لي ــدافع ع ــن الش ــعب

الترك ــي المن ــاه

إلسـ ـرائيل إل ــى تعزي ــز أجـ ـواء ع ــدم الثق ــة ب ــين البل ــدين فق ــد

جنحت إسرائيل إلى ابتزاز تركيا إذ لم تتور عن مساومة ا خيـرة فـمنا علـى الملفـين الكـردذ واألرمنـي
حــين أعلــن أحــد القــادة العســكريين اإلس ـرائيليين بعــدما جــر فــي نــدوات منتــد دافــوس ومــا تالهــا مــن
مشــادات كالميــة بــين المســؤولين اإلس ـرائيليين واألت ـ ار بــأن علــى تركيــا أن ت ارجــع نفس ـ ا قبــل أن تنتقــد

اسرائيل كون ا تحتل شمال قبرص وتف د األكراد واألرمن (الغول، 2011،ص.)119

وق ــد زاد الت ــوتر والتباع ــد ب ــين البل ــدين ،خصوصـ ـاً بع ــدما قام ــت تركي ــا بتأجي ــل من ــاورات نس ــر

ا نافــول التــدريبات الســنوية التــي كــان مزمعـاً إجراؤهــا فــي تشـرين األول /أكتــوبر، 2009والتــي تقيم ــا
تركيــا ســنوياً با شــت ار مــع كــل مــن إيطالي ـا والو يــات المتحــدة وق ـوات النــاتو ،وقــد انت ــى األمــر بــدعوة

الو يــات المتحــدة إلــى الغــاء التــدريبات كل ــا نتيجــة للموق ـ

ص)9

التركــي (زيــا ميــريــال ،وجوناثــان،2010 ،

وعلى أثر تصريحات قائد القوات البرية ا سرائيلية آفى مزراحى التي انتقد في ا موق

أردوغان

المنــدد بالعمليــات العســكرية ا س ـرائيلية فــي قطــا غ ـزة الــذ صــر قــائالً" :إن علــى رئــيس الــوزراء أن
ينظ

أمام بيتـة "فـي إشـارة منـة إلـى احـتالل شـمال قبـرص والعمليـات العسـكرية فـد المتمـردين األكـراد

جن ــوب تركي ــا وقم ــع التظ ــاهرات ا حتجاجي ــة الت ــي قام ــت ب ــا القـ ـوات التركي ــة وف ــى س ــياق ه ــذا الت ــوتر

اإلعالمي والدبلوماسي استدعت و ازرة الخارجية التركية السفير اإلسرائيلي في أنقرة "جابى ليفـى "لتبلغـه
احتجاج ا الرسمي على تل التصريحات وتطلب ايفاحاً عاجالً بشأن ا (نور الدين.)2009 ،
كمــا ألقــت حكومــة نتانيــاهو بالالئمــة علــى أردوغــان محملــة إيــاه مســئولية التــوتر بــين أنقـرة وتــل
بيــب ،وقــد تطــرق نتنيــاهو لألزمــة خــالل لقائــه مــع نظي ـرة اإلســباني خوســية لــويس ثبــاتيرو بإس ـرائيل فــي

تشرين أول /أكتوبر  2009حيا أكد نتنياهو لألخير أن المشـكلة األصـعب مـع تركيـا تكمـن فـي حقيقـة

أن حكومــة العدالــة والتنميــة تتجــه نحــو األســلمة وا رتبــاط بمحــور الشــر فــي إشــارة إلــى ســوريا واي ـران
(الغول، 2011،ص .)120
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_4أزمة المقعد المنخفض:

وفـى  24تشـرين أول /أكتـوبر عــام  2009أصــدر أفيجـدور ليبرمــان وزيـر الخارجيــة اإلسـرائيلي

أم اًر باستدعاء السفير التركي اوغوز تشليكون في إسرائيل وابالغـه احتجـاج اسـرائيل علـى بـا التلفزيـون

التركــي مسلســل واد الــذئاب حيــا تقــول التقــارير إنــه يصــور جنــوداً إس ـرائيليين يقتلــون أطفــا ً أبريــاء

(شراب.)2010 ،

ـوءا عنــدما تــم اختيــار مقعــداً للســفير التركــي أقــل مــن المقعــد الــذ يجلــس عليــه
وقــد زاد األمــر سـ ً
نائــب وزيــر الخارجيــة ا سـرائيلية دانــى أيــالون ،ولــم يــتم وفــع العلــم التركــي علــى الطاولــة بجانــب العلــم

اإلسرائيلي ،وهو الذ اعتبرته تركيا إهانة لما يسـتوجب اعتـذا اًر إسـرائيليا وعلـى أثرهـا توجـه أي ـود بـا ار

وزير الدفا اإلسرائيلي حتواء األزمة والحيلولة دون تدهور العالقات بين البلـدين واعتـذر حقـاً "دانـى

أيالون" عن الموق

(التقرير ا ستراتيجي، 2010 ،ص .)172

والواف في ظل تصاعد التوتر السياسي بين تركيا واسرائيل ،حاول كال الطـرفين أن يزيـد مـن
انتقاده لآلخر عبر وسائل اإلعالم سعيا من كال الطرفين لتحقيق مصالح ما ،فإسرائيل سعت من خالل
تصـريحات ا أن تشـكل فـغطا علـى تركيـا حتـى تغـ

النظـر عـن ممارسـات ا فـي األ ارفـي الفلســطينية،

أما تركيا فقد ذهبت الى مزيد من التأييد الشعبي لصال الحكومة التركية.

_5أزمة أسطول الحرية وتدهور العالقات:

كانــت الغــارة اإلسـرائيلية علــى ســفن قافلــة الحريــة بمثابــة رســالة إسـرائيلية ألنقـرة مفادهــا بوفــو

أن ــا لــن تســم لتركيــا بــأن تتمــاد فــي خطاب ــا اإلعالمــي وســلوك ا السياســي الــذذ يعــر
اإلس ـرائيلية فــي المنطقــة للخطــر وفــق الــنمط اإلد اركــي لتحــال
وص

وزير الخارجية السابق ألردوغـان بأنـه

يختلـ

المصــال

اليمــين الحــاكم ،وهــو مــا كــان مــاثالً فــي

عـن (الـراحلين) "شـافيز" أو القـذافي ففـالً عـن

الــدعوة إلــى عمــل نصــب تــذكارذ لفــحايا األرمــن علــى يــد األت ـ ار فــي إس ـرائيل ،وكــذل دعــم اللــوبي
اإلسرائيلي لموق

الكونجرس األمريكي والبرلمان السويدذ بإدانة مذاب األرمـن اسـتمرت هـذه التطـورات

ترخــى بظالل ــا علــى عالقــات الــدولتين ،هــذا إلــى أن جــاء موعــد الرســالة األكثــر قســوة ممثلــة فــي غــارة

الق ـوات اإلس ـرائيلية علــى الســفينة التركيــة مرم ـرة فــي الميــاه الدوليــة ،وقتــل تســعة مــن الناشــطين األت ـ ار

واقتيــاد بقيــت م للتحقيــق فــي إس ـرائيل وهــو األمــر الــذذ دفــع كثيــر مــن ا تجاهــات إلــى تشــبيه الحــدا بـ ـ

صــفعة إس ـرائيلية لتركيــا الرســالة اإلس ـرائيلية كانــت بــالقوة بمكــان لتــدفع رئــيس الــوزراء التركــي ألن يقطــع
زيارته إلى أمريكا الجنوبية فيما قـام رئـيس األركـان السـابق الجنـرال "ايلكـر باشـبو"" بقطـع زيارتـه لمصـر
من أجل حفور اجتما لمجلس األمن (خليل.)2013 ،
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وطالبت تركيا من إسرائيل ُبعيد االعتداء اإلسرائيلي بثالثة مطالب محددة وواضحة:
 -تقديم اعتذار رسمي إلى تركيا.

 دفع تعويفات لعائالت الفحايا األت ار . ف الحصار عن قطا غزة.وربطت تركيا بين استجابة إسرائيل ل ذه المطالب الثالثة وبين مسـتقبل العالقـات بـين الـدولتين،

وأكــدت أنــه إذا لــم تســتجب إسـرائيل ل ــذه المطالــب فــإن تركيــا ســتتخذ جملــة مــن الخطـوات فــد إس ـرائيل
لمعاقبت ا على جريمة قتل مواطني ا التسعة ،واعتدائ ا على أسطول الحرية في الميـاه الدوليـة (محـارب،
.)2013

وقد تحددت مالم استراتيجية مواج ة أنقرة لقيـام إسـرائيل بقتـل مواطني ـا فـي الميـاه الدوليـة فـي

مجموعــة مــن الخط ـوات بــدأت بتقلــيص مســتو التمثيــل الدبلوماســي فــي إس ـرائيل ،ومنــع دخــول الســفن
اإلسرائيلية إلى المـوان التركيـة ،وتفـمنت الخطـة أيفـا عـدم مـن تأشـيرة لـدخول اإلسـرائيليين الـراغبين

فــي دخــول تركيــا ،والغــاء ا تفاقيــات العســكرية الموقعــة مــع إسـرائيل ،ومــن بــين اإلجـراءات التــي شــملت ا
الخطــة الحكوميــة إلغــاء اتفاقيــة التعــاون فــي مجــال اإللكترونيــات وتكنولوجيــا المعلومــات ،وعــدم اســتخدام
مؤسسات الدولة التركية ألذ منتجات أو برام تحمل الرخصة اإلسرائيلية ،ووق

في مجا ت التعليم ،والثقافة ،والريافة (خليل.) 2013 ،

جميع أشكال التعاون

وأعل ــن نائ ــب رئ ــيس الحكوم ــة التركي ــة "بولن ــت أرينـ ـ " أن ب ــالده ق ــررت إلغ ــاء ث ــالا من ــاورات
عس ــكرية م ــع اسـ ـرائيل ودان الـ ـرئيس الترك ــي عب ــداهلل غ ــول ال ج ــوم ال ــذ ع ــده خرق ــا للقـ ـوانين الدولي ــة

(الزيتونة، 2010 ،ص.)50

كمــا أكــد وزيــر الخارجيــة التركــي أحمــد داود أوغلــو أن عالقــة أنق ـرة بتــل أبيــب مرهونــة بقبول ــا

مقتر منظمة المؤتمر اإلسالمي المتمثل في تشـكيل لجنـة تحقيـق دوليـة وذلـ بالتعـاون مـع هيئـة األمـم

المتحدة ،وأشـار الـى أن أذ خطـوة غيـر مشـجعة مـن اسـرائيل تجـاه هـذه اللجنـة سـتواجه بخيـارات متاحـة
علــى أرس ـ ا ســحب الســفير التركــي مــن اس ـرائيل ومــن الجانــب اإلس ـرائيلي رف ـ

رئــيس الــوزراء بنيــامين

نتانياهو اقتراحا لألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون تشكيل لجنة تحقيـق دوليـة فـي مجـزرة أسـطول

الحرية كما رف

نتانياهو تقديم أذ اعتذار (الزيتونة ،2010 ،ص.)51

وفى الوقت الذ تمسكت فيه اسرائيل برف

ا عتذار أعربت في سياق تمسك ا بتبرير ال جوم

على سفينة مرمـرة عـن أسـف ا لسـقوط فـحايا أتـ ار محاولـة بـذل ا ستعافـة عـن ا عتـذار عمـا فعلتـه
بيــد أنــه كــان وافــحا لكــل مــن اس ـرائيل وتركيــا الفــرق الكبيــر عــن األس ـ
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وتقــديم ا عتــذار ف ــذا األخيــر

يشــمل ا ق ـرار بالخطــأ وتحمــل المســؤولية علــى جميــع األصــعدة ســيما األخالقيــة والسياســية والقانونيــة

(محارب،2010 ،ص  ،)5-4إجما ً أكدت تركيا على عدم التخلي عن شـروط ا تقـديم اعتـذار رسـمي
إلى تركيـا و دفـع تعويفـات لعـائالت الفـحايا األتـ ار وفـ الحصـار عـن قطـا غـزة إلصـال العالقـة
بين البلدين ( ،2011לינדנשטראוס ،ועודד ערן ليند نشتراوس ,وعوديدعيرام).

وقد دفـع الربيـع العربـي العالقـة بـين البلـدين إلـى إعـادة تقـيم العالقـة بين مـا وظلـت األمـور علـى
حال ا حتى عام ، 2013وأجاب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو على طلب الرئيس األمريكي
با ار اوباما لرأب الصد

بين البلدين بأنه قـدم ا عتـذار الرسـمي لـرئيس الـوزراء التركـي خـالل اتصـال

هــاتفي أجـراه معــه فــي  22مــارس عــام ، 2013وأعلــن أرد وغــان فــي أول تصـري رســمي بــأن اس ـرائيل
وافقت على الشروط دفع تعويفات ألسر الفحايا ووافقت اسـرائيل علـى رفـع جزئـى لحصـار غـزة وهـو

ما يشير الى زيادة النفوذ التركي بالمنطقة كما صر بأن مثل هذا التصر يمكنه أن يساهم في عملية
السالم بالمنطقة ).) Kemal and Sinan2015
ومـن وج ـة نظـر أنقـرة فـإن إسـرائيل لبـت شـروط تركيـا ويمكـن لــحزب العدالـة والتنميـة أن يعتبـر
ذل تركيعـاً إلسـرائيل كمـا جـاء فـي العنـوان الـرئيس لصـحيفة ينـي شـفق المواليـة ل ـ العدالـة والتنميـة (نـور
الدين.) 2013 ،

وفــي فــوء المتغي ـرات الدوليــة واإلقليميــة والظــرو

السياســية التــي ط ـرأت علــى منطقــة الشــرق

األوسط في شكل عام ش دت العالقات التركية اإلسرائيلية تطورات متعاقبة حيا استمرت العالقات بين
البلدين في مسارها ا ستراتيجي على رغم أن ا مرت بمنحنيات خطيرة كانـت كفيلـة بـأن تـؤدذ الـى قطـع

العالقات الدبلوماسية بين البلدين وبعد انطالق ما يسمى بـ الربيع العربي التـي كـان لـه تـأثيرات وافـحة
ومباش ـرة علــى العالقــات التركيــة ا س ـرائيلية وقــد أكــدت صــحيفة نيويــور تــايمز األميركيــة أن الثــورات

العربية وا وفا المتغيرة المترتبة علي ا أسفرت إلى تغييـر فـي الحسـابات الجيوسياسـية لكـل مـن تركيـا
واسرائيل (شحادة.)2015 ،
وفي فوء تل المتغيرات كانت هنا خطوات للتقـارب ا سـرائيلي التركـي وا ازلـة الخالفـات بـين
البلــدين واعــادة مســتو التمثيــل الدبلوماســي إلــى مــا كــان عليــه قبــل عــام  2010حيــا أكــدت صــحيفة
ه رتس ا سرائيلية أن المدير العام لو ازرة الخارجية دورذ غولد التقـى نظيـره التركـي وتحـدثا عـن فـرورة

ف ــت ص ــفحة جدي ــدة م ــن العالق ــات ب ــين ت ــل أبي ــب وأنقـ ـرة ولف ــت التقري ــر إ أن اللق ــاء ال ــذذ جم ــع ب ــين
المسؤولين اإلسرائيلي والتركي تم س اًر وبعيداً من وسائل اإلعالم لدوا أمنية (نفس المرجع.)2015 ،
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وأخي ار فالعالقات التركية ا سرائيلية لم تتأثر يومـاً بالعالقـات التركيـة ا يرانيـة و بـالعكس بينمـا

تأثرت العالقات التركية اإلسرائيلية بسبب الممارسات ا سرائيلية العدوانية في تعامل ا مع حقوق الشعب

الفلســطيني م ـرات عديــدة وهــذه العالقــات تــأثرت ســلباً مــع حكومــات تركيــة عديــدة قبــل حكومــة العدالــة
والتنمية .

لكــن شــن اسـرائيل الحــرب علــى قطــا غـزة عــام  2008و 2009كــان مؤلمـاً جــداً علــى الشــعب

التركي وقد وجد القنابل الفسفورية تتساقط على المدنيين العزل من أهل غـزة ،وتقتـل مـن م المئـات يوميـاً

دون مبــرر فــالموق

التركــي كــان طبيعيـاً وملتزمـاً بــين شــعبين وتحــت واجبــات األخــوة بين مــا والمســاعدة

الممكنــة بين مــا وهــذه المشــاعر كانــت متأججــة فــي الشــار التركــي مثل ــا مثــل بــاقي ش ـوار دول العــالم
اإلسالمي( .جول.) 2014 ،
وير الباحا أن عام  2010ش د مزيداً من التـدهور فـي العالقـات السياسـية بـين الـدولتين بعـد ال جـوم

اإلسرائيلي على أسطول الحرية في أيار /مايو  2010والذذ كان متج اً لف الحصار عن قطا غـزة،
وقتــل تســعة م ـواطنين أت ـ ار كــانوا علــى مــتن ســفينة مرم ـرة التركيــة ،ولقــد هــز هــذا ا عتــداء العالقــات

اإلسرائيلية – التركية بشدة ،وأدخل ا فـي طـور جديـد مـن التـوتر السياسـي الشـديد فـي ظـل السياسـة التـي
انت جت ا حكومة حزب العدالة والتنمية والتي تدعو إلى ا نفتا على كافة األط ار
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في المنطقة .

المبحث الثاني  :العالقات العسكرية واألمنية
مــن حلي ـ

وفــى هــذا المبحــا خمــس نقــاط ســأتحدا عن ــا وهــي  :تطــور العالقــات العســكرية والثــاني تركيــا
اســتراتيجي إلس ـرائيل الــى شــبه عــدو والثالــا أزمــة دافــوس عســكريا وال اربــع أســطول الحريــة

وتدهور العالقات العسكرية والخامس اسرائيل وتركيا من دوله صـديقة الـى دولـه معاديـه وسـأبدأ بالنقطـة

ا ولى :

_1تطور العالقات العسكرية:

تط ـ ــورت العالق ـ ــة ب ـ ــين أنقـ ـ ـرة وت ـ ــل أبي ـ ــب ف ـ ــي مختلـ ـ ـ

المج ـ ــا ت العس ـ ــكرية وا س ـ ــتراتيجية،

وا قتصادية ،والدبلوماسية التركيـة ولكـن واج ـت هـذه العالقـة أزمـة ثقـة بـدأت مـع وصـول حـزب العدالـة

والتنميـ ــة عـ ــام  2002الـ ــذ سـ ــعى لنـ ــز المبـ ــادرة مـ ــن جن ـ ـ ار ت الجـ ــيش الداعمـ ــة سـ ــتم اررية العالقـ ــة

ا ستراتيجية مع اسرائيل كخطوة علـى طريـق إرسـاء حكـم ديمق ارطـي قـادر علـى خدمـة المصـال التركيـة

العليا داخليا وخارجيا (عبد القادر.) 2012 ،

وفى عام  2002وقعت تركيا مع اسرائيل عقداً بقيمة 668مليون دو ر لتحسين  170دبابة من

طـراز ام ( 60قــدي  .) 2010 ،كمــا قــررت تركيــا فــي تمــوز يوليــو مــن ذات العــام شـراء  50طــائرة قتــال
عمودية متقدمة من طراز " "k bطبقا لعر

دو ر مقاب ــل ع ــر

مشتر قدمته شركتان روسية واسرائيلية بقيمة  3.2مليـار

قدمت ــه ش ــركة بي ــل تكس ــترون ا مريكي ــة بمبل ــغ  4ملي ــار دو ر وم ــع ذلـ ـ ونتيج ــة

لفغوط امريكية على تركيا وبعد زيارة نائـب وزيـر الـدفا األمريكـي تـم تففـيل العـر

األمريكـي علـى

الشركات األخر (الغول، 2011،ص.) 130
وفى بداية أيار/مايو  2005زار رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اسرائيل وقـد اجتمـع
مــع ال ـرئيس اإلس ـرائيلي "موشــية كاتســا " ورئــيس الــوزراء األســبق "ارييــل شــارون" وجــر ا تفــاق علــى

التعــاون المشــتر فــي العديــد مــن القفــايا ا ســتراتيجية الم مــة كــان أهم ــا مواصــلة التعــاون العســكرذ
بالتعـاون مـع الو يــات المتحـدة األمريكيـة كمــا تـم التأكيـد علــى تطـوير ( )17مشـروعا مشــتركا بـين تركيــا

واسرائيل في مجال المشروعات العسكرية تقوم بموجب ا تركيا بشراء معدات عسكرية من صنع إسرائيلي

مقابل أن تزود تركيا اسرائيل بالمياه (المستقبل.)2005 ،

كما بحا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان خالل زيارته إلى إسرائيل عـام  2005مـع

المس ــؤولين ا سـ ـرائيليين ف ــي ص ــفقة عس ــكرية يص ــل حجم ــا ال ــى نح ــو نصـ ـ

ملي ــار دو ر ،وتتمح ــور

الصـفقة حـول قيـام الصـناعات العسـكرية ا سـرائيلية بتطـوير وتحسـين ق اربـة  30طـائرة حربيـة مـن طـراز
 4فانتوم تابعة لسال الجو التركي (المستقبل.)2005 ،

ا
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ير الباحا أن وصول حزب العدالة والتنمية التركي إلى سدة الحكم عام  2002لم يـؤثر سـلباً

على العالقات العسكرية بين البلـدين حيـا كانـت زيـارة رئـيس الـوزراء التركـي رجـب طيـب أردوغـان إلـى
اسرائيل عام  2005مثمرة في مختل

المجا ت العسكرية وا ستراتيجية ،وا قتصادية ،والدبلوماسية.

واســتم ار اًر لتواصــل العالقــات العســكرية بــين البلــدين اشــترت تركيــا فــي نيســان /إبريــل  2005مــن

اس ـرائيل ث ــالا ط ــائرات م ــن دون طيــار ذات نظ ــام ( )uavواش ــترت نظ ــم محطــات أرف ــية م ــن ش ــركة
الصــناعات الجويــة ا س ـرائيلية بتكلفــة  183مليــون دو ر وبموجــب ا تفــاق حصــلت تركيــا علــى عشــر
محطات ارفية لكل من ا ثالا طائرات أو أربع (خماش، 2010 ،ص .)48

كمــا أن وزيــر الــدفا التركــي محمــد وجــد غونــول بحــا خــالل زيارتــه إلــى تــل أبيــب فــي أيــار/

مــايو  2005مــع ا سـرائيليين فــي خطــط تطــوير الطــائرات الحربيــة التركيــة وتزويــد أنقـرة بطــائرات بــدون
طيــار بعي ــدة المــد  ،ووصــ

مــدير و ازرة ال ــدفا ا س ـرائيلية ع ــاموس يــارون العالق ــات بــين مؤسس ــتي

الـدفا فـي الـدولتين بأن ـا ممتـازة ،ثـم أكـد المتحـدا باسـم صـناعة الطـائرات ا سـرائيلية دورون سوســلي

قولة" :إن تركيا م تمة بتطوير طائرات  "F4واشار إلى أن أنقرة هي ثاني أكبر زبون عسكرذ بعد ال ند
(التقرير ا ستراتيجي الفلسطيني، 2005 ،ص.)119

_2تركيا من حليف استراتيجي إلسرائيل إلى شبه عدو:

في  6أيلول /سبتمبر  2007قامت الطائرات ا سرائيلية بغارة جوية على منشاة سورية في دير

الــزور يعتقــد أن ــا منشــأة نوويــة فــي ذل ـ مســتخدمة المجــال الجــوذ التركــي ذهابــا وايابــا فــي طريق ــا إلــى
الموقــع المســت د

وقــد ألقــت الطــائرات ا س ـرائيلية خ ازنــي وقــود داخــل األ ارفــي التركيــة وهــو مــا أثــار

عالمــات اس ــتف ام كبيـ ـرة حــول دور تركي ــا ف ــي ه ــذه العمليــة (التقري ــر ا س ــتراتيجي الفلس ــطيني2007 ،

،ص.) 208

وانتقد وزير الخارجية التركي على باباجان بشدة اختراق طائرات إسرائيلية لألجواء السورية عبر

المجــال الجــوذ التركــي وطلــب مــن إس ـرائيل تقــديم إيفــا حــول الحــادا الــذذ كانــت ســوريا قــد أكــدت
وقوعه كان هذا البيان أول إشارة إلى عدم استعداد تركيا ،بعد أن أظ رت عمليـة انتخـاب عبـداهلل جـول

لرئاس ــة الجم وري ــة م ــد ق ــوة ح ــزب العدال ــة والتنمي ــة وزعيم ــه رج ــب أردوغ ــان ف ــي مواج ــة المؤسس ــة

العسكرية ،إعطاء إسرائيل حرية حركة واسعة في مجال التعاون العسكرذ واألمني المحكـوم بالعديـد مـن
ا تفاقات منذ عام ، 1996وجاء تعمد بابا جان إلقاء بيانه وهو يق
وليد المعلم ليعطي مؤشرات مقلقة إلسرائيل وهو ما حظه بع
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إلى جوار وزير الخارجيـة السـورذ

خبراء الشئون التركيـة هنـا مطـالبين

إسـرائيل بالحــذر والقـراءة المدققــة رتبــاط كــل تــوتر فــي العالقــات مــع أنقـرة بتحســن مقابــل فــي العالقــات

السورية التركية (عكاشة ،وعبد القادر.) 2010،

وقـدمت اسـرائيل حقـاً اعتــذا اًر عـن انت ــا الطــائرات ا سـرائيلية المجـال الجــوذ التركــي وفــى 6

تش ـرين أول اكتــوبر  ، 2007أر عبــداهلل غــول أن المســالة انت ــت وأن تركيــا لــم تكــن علــى علــم مســبق
با نت ا الليلى للطائرات ا سرائيلية (التقرير ا ستراتيجي الفلسطيني، 2007 ،ص .)208

وفى عام  2008تواصل التعاون العسكرذ بين البلدين في أكثر من مجال فقد تعددت زيـارات

المس ــئولين العس ــكريين ب ــين البل ــدين سـ ـواء عل ــى مس ــتو وزي ــر ال ــدفا أم عل ــى مس ــتو القـ ـوات الجوي ــة
والبحريـة باإلفــافة إلـى إجـراء منــاورات عسـكرية وجويــة وبحريـة مشــتركة مــع اسـرائيل بمشــاركة الو يــات

المتحدة واستمر التعاون ا ستخباراتي بين تركيا واسرائيل ،بشأن األكراد وسعت تركيا إلى شراء طـائرات
بدون طيار من طراز هيرون (التقرير ا ستراتيجي الفلسطيني ،2008 ،ص .)180
ير الباحا أن العدوان اإلسرائيلي على قطا غزة ن اية عام  2008فر

نفسـه علـى مجمـل

مســار العالقــات السياســية وا قتصــادية والعســكرية بــين تركيــا واس ـرائيل ،وكــذل علــى موق ـ

تركيــا مــن

القفية الفلسطينية ،وقد تر العدوان تداعيات كبيرة وعميقة علـى العالقـات الثنائيـة بـين تركيـا واسـرائيل

.

كمــا أن العالقــات التركيــة ا سـرائيلية تــوترت خــالل عــام  2009عقــب العــدوان اإلسـرائيلي علــى
قطـا غـزة وبعــد إجـراء تركيـا منــاورات عســكرية مــع سـورية للمـرة األولــى فــي تـاري العالقــات بين مــا فــي
ن ايــة نيس ــان /إبريــل ، 2009ووص ــل الت ــوتر بــين تركي ــا واســرائيل إلــى ذروت ــه م ــع إعــالن تركي ــا إلغ ــاء

مشاركة إسرائيل في مناورات نسر األنافول في  8تشـرين أول  /أكتـوبر  2009كمـا ألغـت تركيـا عـدداً
من خطط التسل التي كان من المفتر

أن تتعاون في ا مع اسـرائيل ويمثـل ذلـ خسـارة إلسـرائيل كمـا

لتركيا (عكاشة وعبد القادر، 2010 ،ص . )37

وفـى ن ايــة نيسـان /إبريــل  2009تــولى رئـيس األركــان التركـي ايلكيــر باشــبو" بنفسـه م مــة الــرد

على تصريحات لمسؤولين وباحثين اسرائيليين عبروا عن انزعاج م وقلق م من تلـ المنـاورات العسـكرية

المشتركة ففي مؤتمر صحفي عقدة في  28نيسان /ابريل تطرق باشبو" إلى ا نتقادات اإلسرائيلية قائال
أن ا " تعنيه وأن المناورات مع سورية شان خاص بتركيا و عالقة ألحد به " وأكد باشبو" على أهمية

المنــاورات قــائال أن ــا " منــاورات صــغيرة لكن ــا م مــة ألن ــا تحــدا للم ـرة األولــى " (التقريــر ا ســتراتيجي
الفلسطيني،2009 ،ص .)201
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وفى تشرين األول /أكتوبر 2009عبر قادة الجـيش اإلسـرائيلي عـن غفـب م مـن قـرار الحكومـة

التركيــة إلغــاء مشــاركت م فــي المنــاورات العســكرية الموســمية مــع ق ـوات حل ـ

الشــمال األطلســي وطــالبوا

حكومت م باتخاذ إجراءات فد تركيا غير ان الحكومة ا سرائيلية لم تعمد إلى تصعيد التوتر مع أنقرة ،
واكتفــت بــالرد األمريكــي علــى القـرار التركــي بوقـ

، 2013ص.)27

مشــاركة كامــل قـوات النــاتو فــي المنــاورات (الزيتونــة،

_3أزمة دافوس عسكري ا:

كمــا ش ـ دت العالقــات التركيــة ا س ـرائيلية فــي شــباط /فب اريــر  2009أزمــة غيــر مســبوقة كانــت

أق ــرب إل ــى داف ــوس عس ــكرية ،بس ــبب التصـ ـريحات الت ــي أدل ــى ب ــا قائ ــد القـ ـوات البري ــة ا سـ ـرائيلية آف ــى

مز ارحــى والتــي ت جــم في ــا علــى رئــيس الحكومــة التركيــة رجــب طيــب أردوغــان شخصــيا ،وعلــى األت ـ ار

مت ما إياهم بتنفيذ المجازر فد األرمن ،واألكراد ،وباحتالل شمال قبرص داعياً أردوغان إلى أن ينظـر

إلى نفسة في المرآة أو (التقرير ا ستراتيجي الفلسطيني، 2009 ،ص .)199
وقــد ل ــوحظ ال ــرد األعنــ

واألول علــى ه ــذه التصـ ـريحات ج ــاء مــن جان ــب المؤسس ــة العس ــكرية

التركيــة تالهــا بيــان و ازرة الخارجيــة ،وهــذه هــي المـرة األولــى التــي تشـ د العالقــات الثنائيــة ســجا بــين

المؤسســة العســكرية فــي الــدولتين مــا يعكــس عمــق الج ـ ار التــي أحــدث ا مز ارحــي فــي الم ـزاج والــوعي
التركــي ،خصوصـاً أن ا ت امــات لــم تقتصــر علــى الــت جم الشخصــي علــى أردوغــان بــل طالــت ثوابــت
قومية في تركيا في ما يتعلـق بالقفـية األم قبـرص ،وبالمسـألة األرمنيـة ففـال عـن قفـية تحظـى بشـبه
إجما في الداخل ،مثل مكافحة حزب العمال الكردستاني ولعل أهم ما تطرق إليـه بيـان الجـيش التركـي
هـو إشــارته العلنيـة للمـرة األولــى إلـى الفـرر الــذذ قــد تلحقـه هــذه التصـريحات بالمصـال القوميــة لكــال

الدولتين (نور الدين.)2009 ،

_4أسطول الحرية وتدهور العالقات العسكرية:

وصـ ــلت العالقـ ــات العسـ ــكرية األمنيـ ــة والصـ ــفقات العسـ ــكرية بـ ــين إس ـ ـرائيل وتركيـ ــا إلـ ــى أدنـ ــى

مستويات ا بعد العدوان اإلسرائيلي على سفينة مرمرة ،فقد أوقفت تركيا المناورات العسكرية بين الدولتين،
وأن ــت الصــفقات العســكرية ،ووفــعت حــداً للعالقــات المخابراتيــة األمنيــة التــي بــدأت س ـريا فــي ع ــام

، 1957وكانــت نقطــة التحــول فــي العالقــات المخابراتيــة بــين الــدولتين عنــدما عــين أردوغــان فــي تمــوز/
يوليو  2010مستشاره لشؤون إيران هاقان فيدان المعرو

بتعاطفه مع إيران رئيساً للمخابرات الخارجية

التركيـة ،وقـد عبـر وزيـر الـدفا اإلسـرائيلي إي ـود بـ ار عـن قلقـه الكبيـر مـن تعيـين هاقـان فيـدان رئيسـاً

للمخابرات التركية قائال" :توجد لنا أسرار كثيرة في أيدذ المخابرات التركية الخارجية ومجرد التفكير بأن
هذه األسرار قد تكون مفتوحة أمام اإليرانيين لإلطال علي ا مقلق للغاية" (العبيدذ.)2014 ،
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أيفـا
كما منعت إسرائيل من المشاركة في التمارين العسكرية التي تجـرذ فـوق أ ارفـي تركيـا ،و ً

منعت تحليق الطائرات اإلسـرائيلية فـي األجـواء التركيـة ،وفـي عـام  2011قامـت شـركة إسـرائيلية بتزويـد
تركيـا بمعـدات عسـكرية فـي أول صـفقة منـذ تجميــد العالقـات بـين البلـدين إثـر ا عتـداء اإلسـرائيلي علــى

أسطول الحرية (العبيد .)2014 ،

وفــي التاســع عشــر مــن فب اريــر مــن عــام ، 2013وبعــد قطيعــة دبلوماســية اســتمرت نحــو 3أعـوام
علي خلفيـة هجـوم القـوات اإلسـرائيلية علـي السـفينة مـا فـي مرمـرة ،اسـتأنفت تركيـا تعاون ـا العسـكرذ مـع

إسرائيل حيا زودت تل أبيب مؤخ ار أنقـرة بمنظومـات متطـورة فـي مجـال الحـرب اإللكترونيـة تسـاهم فـي

تحســين قــدرات الطــائرات مــن ط ـراز إي ـواكس لإلنــذار المبكــر التــي يســتخدم ا الجــيش التركــي (جمعــة،

.) 2014

وذكـرت صــحيفة يــديعوت أحرونــوت اإلسـرائيلية وقت ــا أن المنظومــات المطــورة مــن انتــاج شــركة
إيلتا التابعة للصناعات الجوية ا سرائيلية ،وأن شركة بوين األمريكية العمالقة تعاقدت مـع إيلتـا لتزويـد

الطائرات التركية ب ذه المنظومات في إطار صفقة تقدر قيمت ا بـ 200مليون دو ر.

وأوفــحت الصــحيفة أن إسـرائيل أبرمــت صــفقة األج ـزة اإللكترونيــة الحربيــة مــع تركيــا بموجــب

مناقصة رسمية تركية وذل لتركيب ا علي طائرات اإلنذار المبكر آيواكس التي اشترت ا تركيا من أمريكا
بقيمــة  1.5مليــار دو ر ب ــد

رصــد كــل تحركــات دول المنطقــة ،خاصــة التحركــات علــي حــدودها مــع

الدول المجاورة فمن إطار مشرو نسر السالم (جمعة .) 2014 ،

_5إسرائيل وتركيا من دولة صديقة إلى دولة معادية:

تدهورت العالقات العسكرية عندما أعلنت تركيا عن تجميد ما

يقل عـن اثنـي عشـر مشـروعاً

دفاعي ـاً مــع إس ـرائيل بعــد أزمــة أســطول الحريــة مباش ـرة بمــا فــي ذل ـ اتفــاق بقيمــة  5مليــار دو ر لش ـراء
ِ
المبك ــر )س ــونر
دباب ــات ومبيع ــات قيمت ــا  800ملي ــون دو ر لط ــائرات دوري ــات ،وط ــائرة رادار لإلن ــذار
چاغاپتاذ ،و تايلر إيفانز.)2013 ،

وقد حاولت إسرائيل العمل على توفير بدائل للساحات التدريبية فعقدت اتفاقية مـع اليونـان التـي

سمحت لسال الجو اإلسرائيلي باسـتغالل قواعـد سـال الجـو إلجـراء التـدريبات والمنـاورات الجويـة غيـر

أن إسـرائيل تخلــت عــن ا تفــاق بعــد ســنتين مــن عقــده بســبب تحطــم مروحيــة عســكرية إسـرائيلية ،ومقتــل
أفراد طاقم ا الخمسة الذين كان من بين م قائد سرب مروحيـات م ـم فـي السـال  ،كمـا أن الميـزات التـي
تتميز ب ا تركيا مـن الناحيـة العسـكرية

.) 2015

تتـوفر بـنفس المواصـفات فـي سـاحات دول أخـر ( الرنتيسـي،
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كــان لتــدهور العالقــات السياســية ،واألمنيــة بــين إس ـرائيل وتركيــا فــي أعقــاب العــدوان اإلس ـرائيلي

على سفينة مرمرة تأثيره الكبير على كيفية تصني

تركيا إلسرائيل لج ة المخاطر التـي تشـكل ا إسـرائيل

على تركيا ،والمنطقة ،فقد أدخلت الوثيقة التي أصدرها مجلس األمن القومي التركـي لعـام  2010والتـي

يطلــق علي ــا الكتــاب األحمــر إس ـرائيل فــي مصــا

الــدول التــي تثيــر القالقــل والن ازعــات والتــي تعــر

ا س ــتقرار ف ــي المنطق ــة للخط ــر ،وم ــن ناحي ــة أخ ــر أدخل ــت تركي ــا تغييـ ـرات ف ــي أنظمت ــا التكنولوجي ــة
العسـكرية التــي مكنت ــا مـن التعامــل مــع إسـرائيل كدولــة معاديــة ولـيس كدولــة صــديقة ،فقـد امتلكــت تركيــا
كدولــة فــي حل ـ

النــاتو طــائرات وأنظمــة تكنولوجيــة التــي تميــز بــين طــائرات الــدول الصــديقة وطــائرات

الــدول المعاديــة ،وكانــت هــذه األنظمــة التــي بحــوزة الجــيش التركــي تعتبــر الطــائرات اإلس ـرائيلية طــائرات

دولة صديقة ما يحد من قدرت ا على ا شتبا مع ا (محارب.) 2013 ،

وعلى الرغم من تراجع العالقات بين البلدين بعد حرب عام  2009في غـزة ورغـم اعـالن تركيـا
تعليق التعاون العسـكرذ بـين البلـدين فـي أعقـاب ال جـوم اإلسـرائيلي علـى قافلـة المسـاعدات التركيـة الـى
غزة عـام  2010ومقتـل تسـعة اتـ ار علـى مـتن السـفينة مـا فـي مرمـرة التـي هاجمت ـا البحريـة ا سـرائيلية

فإن عـام 2010حمـل معـه قفـزة نوعيـة العالقـات العسـكرية فقـد زار حين ـا وزيـر الـدفا اإلسـرائيلي أي ـود
بــا ار أنقـرة ووصــفت الزيــارة بأن ــا نجحــت فــي اعــادة العالقــات بــين البلــدين الــى مســار إيجــابي ،وكشـ

مصـدر م ارفــق لــه أن هنــا  60معاهــدة ســارية المفعـول للتعــاون المشــتر فــي قفــايا ا مــن ،والعســكر،
وقــال المصــدر أن هــذه المعاهــدات كانــت فــي حالــة خطــر بســبب تــأزم للعالقــات السياســية بــين تركيــا
واسرائيل ( محمد.)2015 ،

وفي أعقاب توتر العالقات السياسية بين تركيا واسرائيل أدخل الجيش التركي أنظمة تكنولوجية

جديــدة فــي مركــز القيــادة والــتحكم للجــيش التركــي وفــي الطــائرات والقطــع البحريــة التركيــة ،وفــي أنظمــة

الدفا الجوذ التركي ما مكن ا من التعر على الطائرات والقطع البحرية العسكرية اإلسرائيلية والتعامل
مع ا كتابعة لدولة معادية ويبدو أن ل ذه الخطوة ما يبررها.
وفي ن اية أيلول /سبتمبر حلقت طائرتان عسكريتان إسـرائيليتان فـوق سـفينة تركيـة كانـت تنقـب
ع ــن الغ ــاز ب ــالقرب م ــن الج ــزء الترك ــي م ــن جزيـ ـرة قب ــرص ث ــم اخترق ــت المج ــال الج ــوذ قب ــرص التركي ــة
فاعترف ــت ا طائرت ــان عس ــكريتان تركيت ــان فع ــادت الطائرت ــان اإلسـ ـرائيليتان إل ــى إسـ ـرائيل  ،وق ــد ك ــررت

إس ـرائيل اختراق ــا للمجــال الجــوذ للجــزء التركــي مــن جزي ـرة قبــرص عــدة م ـرات ،وتصــدت ل ــا الطــائرات
التركي ــة فف ــي أواس ــط أي ــار /م ــايو  2012أعل ــن الج ــيش الترك ــي أن الط ــائرات التركي ــة اعترف ــت ط ــائرة
عسكرية إسرائيلية اخترقت أجواء قبرص التركية وأرغمت ا على الفرار ،وفي كانون الثـاني /ينـاير 2012
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حلقــت طــائرة تجســس إس ـرائيلية مــن دون طيــار فــوق مجــال تركيــا الجــوذ وحاولــت طائرتــان عســكريتان
اعت ار

طائرة التجسس اإلسرائيلية إ أن ا تمكنت من الفرار(نفس المرجع.) 2013 ،

تــأثر مســار العالقــات العســكرية ســلبيا بتــوتر العالقــات السياســية بــين البلــدين ممــا أففــى إلــى

تراجع العالقات العسكرية واألمنية بين البلدين منذ ال جوم اإلسرائيلي على أسطول الحرية حيا جمدت
تركيــا مــا

يقــل عــن اثنــي عشــر مشــروعاً دفاعيـاً مــع إسـرائيل بمــا فــي ذلـ اتفــاق بقيمــة  5مليــار دو ر

لش ـراء دبابــات وآخــر بقيمــة  800مليــون دو ر لش ـراء طــائرات وانــذار مبكــر كمــا منعــت تركيــا الطــائرات

العســكرية اإلس ـرائيلية مــن التحليــق فــي األج ـواء التركيــة ،كمــا اســتبعدت أنق ـرة إس ـرائيل مــن المشــاركة فــي
مناورات نسر األنافول ،والتي يشـار في ـا حلـ

إسرائيل في المشاركة قمة الحل

النـاتو واسـتخدمت تركيـا كـذل حـق النقـد الفيتـو لمنـع

في شيكاغو بالو يات المتحدة وذل في مايو  2012كما حالت تركيا

دون تعيــين ممثــل إلس ـرائيل فــي مقــر الحل ـ

فــي بروكســل وذل ـ بعــدما كانــت قــد عارفــت فــي ابريــل

 2012من إسرائيل عفوية منظمة التعاون والتنمية ( خليل.) 2013 ،
وقــد ش ـ دت منــاورات نســر األنافــول فــي عــام  2012مشــاركة الق ـوات البحريــة ألول م ـرة فــي
تـاري هــذه المنــاورات حيــا كانــت هــذه المنــاورات حكـ ار علــى القـوات الجويــة ،وجــرت هــذه المنــاورات فــي
نفس توقيت مناورات نوبل دينا التي أجرت ا إسرائيل با شت ار مع كل من اليونان والو يات المتحدة في

شرق البحر المتوسط وتمثل ت ديدا من قبـل إسـرائيل وقبـرص اليونانيـة التـي وقعـت إسـرائيل مع ـا العديـد
من ا تفاقيات العسكرية.
وقد اتج ت تركيا مـؤخ اًر إلـى تأسـيس قيـادة مجموعـة ففـائية للقـوات الجويـة التركيـة التـي تحـدد

خارطت ا استناداً إلى مف وم استخدام الففاء ألغ ار

سلمية ودفاعية .ومن المنتظر أن تلبي الفعاليات

في هذا اإلطار حاجة القوات المسلحة للصور المأخوذة من الففاء في مجال ا سـتخبارات عبـر القمـر
الصناعي غو تور  2الذذ يوفر إمكانية التقاط صور ألذ رقعة من العالم (خليل.) 2013 ،

مع بع

هذه التطورات تشير إلـى أن تركيـا قـد اختـارت طريـق تطـوير القـدرات العسـكرية ذاتيـا وبالتعـاون

الشركاء اإلقليميين والدوليين فمنـاورات نسـر األنافـول" األخيـرة التـي لـم تشـار في ـا إسـرائيل

شــاركت في ــا المملكــة العربيــة الســعودية للم ـرة الثانيــة فيمــا شــاركت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة في ــا

للم ـرة األولــي ،وقــد تعمقــت عالقــات التعــاون العســكرذ ،واألمنــي وا ســتخباراتي بــين تركيــا والعديــد مــن
الدول العربية ،وأصبحت ل ذه العالقات أطر هيكلية ومؤسسية تعقد بشكل دورذ وتتابع كافة التطورات،
والتفاصيل في هذا اإلطار وهـى تطـورات فـي مجال ـا تشـير إلـى أن عـودة العالقـات التركيـة اإلسـرائيلية

فـي شــق ا العسـكرذ إلــى مرحلــة مـا قبــل  2008قـد يواجــه بالعديــد مـن الصــعوبات التـي يصــعب تجاوزهــا
بس ولة بالنسبة لتركيا ( خليل.) 2013،
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ويعـود آخـر تعـاون عسـكرذ معلــن بـين البلـدين الـى عــام 2013حيـا ذكـرت مصـادر بالحكومــة

التركي ــة ان ش ــركة اسـ ـرائيلية زودت تركي ــا بمع ــدات عس ــكرية وقال ــت المص ــادر إن ش ــركة ايلت ــا الدفاعي ــة
ا سـرائيلية ســلمت تركيــا اج ـزة الكترونيــة بقيمــة  100مليــون دو ر ألربــع طــائرات مــزودة بنظــام ا نــذار
والمراقبة جوا اواكس ( محمد.) 2015 ،

ويـ ــر الباحـ ــا أن العالقـ ــات العسـ ــكرية التركيـ ــة اإلس ـ ـرائيلية تطـ ــورت فـ ــي ع ـ ــد حـ ــزب العدالـ ــة
والتنمية ،وازدادت ،وأبرمت ا تفاقات بين البلدين ،ولم تتأثر مثل العالقات السياسية ،والدبلوماسـية التـي

تــوترت كثي ـ اًر باســتثناء عــام  2009حادثــة دافــوس ألغيــت فيــه تركيــا منــاورات نســر األنافــول وفــي عــام

 2010حادثــة أســطول الحريــة عنــدما قامــت تركيــا بإلغــاء بعـ

الجوذ التركي أمام الطيران العسكرذ اإلسرائيلي .
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اإلتفاقيــات العســكرية ،واغــالق المجــال

المبحث الثالث :العالقات االقتصادية
في هذا المبحا سأتحدا عن نقطتين :األول تطور العالقات ا قتصادية والثـاني ت العالقـات

ا قتصادية ما بعد عام  2008وهى كاآلتي:

 -1تطور العالقات االقتصادية :

انطلقــت العالقــات ا قتصــادية بــين تركيــا واسـرائيل فــي أوآخــر التســعينيات مــن القــرن المافــي،

وقد هيأت عدة اتفاقيات ثنائية بين ما أففل سبل تعزيز التبادل التجارذ وقد ش دت التجارة بين البلدين

قف ـزة كبي ـرة لتتجــاوز مــن  449مليــون دو ر فــي عــام 1996إلــى  2.1مليــار دو ر فــي عــام  2002وقــد
اســتمرت هــذه الــوتيرة ا ســتثنائية مــع زيــادة التجــارة الثنائيــة بمتوســط  %14.6ســنوياً ،خــالل الفت ـرة مــن

 2002إلى

(الرنتيسي.)2015 ،

كانت إسرائيل هي الدولة األولى التي وقعت مع تركيا اتفاقاً للتجارة الحرة وذل في عام 1996

فيما تعد أنقرة بدورها الدولة المسلمة األولى التي توقع مثل هذا ا تفاق مـع إسـرائيل ،والـذذ أففـى إلـى

مفــاعفة حجــم التبــادل التجــارذ بــين البلــدين والــذذ ارتفــع مــن  446مليــون دو ر فــي عــام  1996إلــى

 3.38مليار دو ر أمريكي في عام ( 2008عكاشة وعبد القادر، 2010،ص .) 29

جدا أن تنمو العالقات ا قتصادية بين تركيا واسرائيل في ظل النمـو الكبيـر
وكان من الطبيعي ً
الــذذ شـ دته العالقــات السياســية ،والدبلوماســية وقــد وقــع البلــدان اتفاقيــة للتجــارة الحــرة بين مــا فــي كــانون

الثــاني /ينــاير ، 2000وســميت اتفاقيــة التجــارة الح ـرة التركيــة اإلس ـرائيلية ،واعتبــرت م مــة جـ ًـدا بالنســبة
.
إلسـ ـ ـرائيل ألن ـ ــا األول ـ ــى الت ـ ــي توقِّع ـ ــا م ـ ــع أذ بل ـ ــد آخ ـ ــر ذذ أكثري ـ ــة س ـ ــكانية م ـ ــن المس ـ ــلمين
تبلــغ الصــادرات اإلسـرائيلية الســنوية إلــى تركيــا  1.5مليــار دو ر والـواردات من ــا مليــار دو ر وكانــت قــد
طا أولية لتوسيع التبادل التجارذ ليشمل بناء خط لنقل المياه العذبة مـن تركيـا إلـى إسـرائيل
وفعت خط ً
باإلفافة إلى الك رباء والغاز والنفط ( شوقي.)2013 ،

تميـزت العالقـات ا قتصـادية والتجاريـة بـين تركيـا واسـرائيل بوصـول حـزب العدالـة والتنميـة الـى
سدة الحكم ،وذل تبعاً للـدواعي التـي قامـت علـى أساسـ ا هـذه العالقـات خصوصـاً التبـادل التجـارذ فـي

المجال العسكرذ وكبر حجم الصفقات العسكرية التي ُعقدت بين الطرفين.

ففي ن اية عام  2002وبداية عام  2003ارتفعت معد ت التعاون والتبادل التجارذ بين تركيا

واسرائيل ،حيا بلغ في ن اية عام  2002حجم التبادل التجارذ  102مليار دو ر بزيادة تقدر %19.5

عــن العــام  2001أمــا حجــم الصــادرات اإلس ـرائيلية إلــى تركيــا فتقــدر  378مليــون دو ر ،وقــد اســتجابت
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لمطال ــب تركي ــا ف ــي محاول ــة التوص ــل ال ــى تف ــاهم مع ــا ح ــول الرس ــوم التجاري ــة عل ــى اس ــتيراد الحدي ــد
واإلسـمنت ،وبــالرغم مـن تعارفـ ا مـع قـوانين التجـارة الدوليــة وهـذا يــدلل علـى أهميــة تركيـا كشـري لــد

إسرائيل (مطلق،2011 ،ص .)58
وخالل زيارة قام ب ا وزبر البنية التحتية اإلسرائيلي "جوزي

باريتزكى" إلى تركيا في أيار /مايو

عــام  2004تــم التوقيــع علــى صــفقة قيمت ــا  800مليــون دو ر لبنــاء ثــالا محطــات طاقــة تعمــل بالغــاز
الطبيعــي فــي إس ـرائيل فــي عســقالن والمنطقــة الصــناعية والمجــدل بــين شــركتي (دور عــاد) اإلس ـرائيلية
(وزولو) التركية (عبد القادر 2004 ،ص.)141

كما تأتي الصـفقة فـي أعقـاب اتفـاق تبيـع تركيـا بموجبـه الميـاه إلسـرائيل وتـأتى الصـفقة لتلطيـ

األجـ ـواء التركي ــة اإلسـ ـرائيلية بع ــد ا نتق ــادات التركي ــة إلسـ ـرائيل بش ــأن ممارس ــات إسـ ـرائيل الوحش ــية ف ــي
األرافي الفلسطينية وسياسة اإلغتيا ت التي تتبع ا اسرائيل فد القيـادات الفلسـطينية ،وقـد علـق علـى

ذل جاذ بيتشور الكاتب في صحيفة يديعوت أحرنـوت اإلسـرائيلية قـائأل " وقعـت إسـرائيل اتفاقـاً بشـراء

المياه من تركيا بفع

سـعر تحليـة الميـاه لمجـرد الحفـاظ علـى العالقـات اإلسـتراتيجية الدافئـة مـع أنقـرة

واألكثــر مــن ذل ـ أن إس ـرائيل وجماعــات فــغط ا يحمــون مصــال تركيــا فــي واشــنطن بــو ء ويجــب أن

تع ــر تركي ــا أن ــه

،ص.)51

يمكن ــا تعـ ـري

ج ــزء م ــن ه ــذه اإلنج ــازات اإلس ــتراتيجية للخط ــر (خم ــاش2010 ،

أما في تشرين أول /أكتوبر من ذات العام أجـر وزيـر الطاقـة والمـوارد الطبيعيـة التركـي حلمـي

جوللر مع نظيره اإلسرائيلي بنيامين بن اليعازر في تركيا مباحثات تركزت حول مشاريع للتعاون الثنائي
في مجال الطاقة والمياه ،ومـن ناحيـة أخـر أوفـ الـوزير التركـي أن هنـا اتفاقيـة لتصـدير الميـاه مـن

تركيــا الــى اسـرائيل مشــي ار الــى أنــه ســيتم توســيع نطــاق تلـ ا تفاقيــة حيــا تخطــط أنقـرة لمــد خــط انبــوب

الميـاه ليشــمل ايفـا كــال مـن األردن واأل ارفــي الفلسـطينية ولــم ينتـه ذلـ العـام إ وكــان رئـيس ا ركــان
اإلسرائيلي دان حالوتوس في زيارة الى تركيا وهـى زيـارة نظـر المراقبـون الي ـا باهتمـام كون ـا جـاءت فـي

وقــت يت ازيــد فيــه عــدد التقاطعــات السياســية التركيــة ا س ـرائيلية ازاء مــا يجــر فــي المنطقــة ســيما فيمــا
يتعلق بالعراق والبرنام النووذ اإليراني (التقرير ا ستراتيجي لعام، 2005 ،ص.)119
وفى عام  2006برزت تركيا كأكبر شري تجار إلسـرائيل فـي العـالم اإلسـالمي فقـد اسـتوردت

مــن اس ـرائيل مــا قيمتــه  859,3مليــون دو ر عــام  2006مقارنــة ب  903,2ماليــن دو ر عــام 2005
وصدرت الى اسرائيل ما قيمته مليا ار و  272مليونا 700 ،أل

مليونا و  100أل

دو ر عام ( 2005التقرير ا ستراتيجي لعام، 2006 ،ص .) 177-176
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دو ر عام  2006مقابل مليار و 221

ولكن الخطوة األهم وذات الد لة كانت الشـرو فـي ت يئـة الشـروط الالزمـة ألوسـع تعـاون علـى

صــعيد الطاقــة ،حيــا تعــد تركيــا نفس ـ ا لتكــون مم ـ ار للــنفط والغــاز الطبيعــي مــن أكثــر مــن مصــدر مــن
روسيا ،وقزوين ،وايران ،والعراق الى اوروبا واسرائيل وغيرهما ،وفى عام  2006تم التوقيع على اتفاقيـة

لمد خط أنابيب من ميناء جيحان التركي على البحر ا بـي

المتوسـط الـى اسـرائيل لنقـل الـنفط والغـاز

الطبيعــي وقــد وقــع وزي ـ ار طاقــة البلــدين ا تفــاق فــي ، 2006/12/ 15وي ــد

الــى نقــل الغــاز الطبيعــي

والنفط في مرحلة أولى الى ميناء عسقالن ومنه عبر خـط أنابيـب الـى ايـالت ومـن ثـم الـى اسـواق ال نـد

وشرق آسيا (التقرير ا ستراتيجي لعام، 2007 ،ص.) 184

وفى عام  2007فقد ذكر رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي أي ـود أولمـرت أنـه يريـد زيـادة حجـم التبـادل

التج ــارذ م ــع تركي ــا والب ــالغ حـ ـوالى ملي ــارين و  830ملي ــون دو ر كم ــا ذك ــر ب ــأن حـ ـوالى  152ش ــركة
اسرائيلية تعمل في تركيا وتف مليارات الدو رات للنات القومي التركـي ،ودعـا أولمـرت الـى زيـادة عـدد
السائحين األت ار الى اسرائيل ومـن مجمـل التصـريحات أثنـاء زيـارة أولمـرت الـى أنقـرة كـان مـن الوافـ

الرغبة ا سرائيلية الشديدة في كسب ود المسؤولين األت ار  ،وقلوب م ،وكذل الرأذ العام التركي (التقريـر
ا ستراتيجي لعام، 2007 ،ص .) 205
لكن التعاون التركي مع اسرائيل عر أيفا فـي عـام  2007أبعـادا جديـدة فـي مجـا ت حيويـة

أخ ــر مث ــل قط ــا الطاق ــة وق ــع ف ــي اسـ ـرائيل وزي ــر الطاق ــة الترك ــي حلم ــى غ ــولير وزي ــر البني ــة التحتي ــة
اإلسـرائيلي بنيــامين بــن اليعــازر اتفاقيــة للتعــاون فــي مجــال الطاقــة فــي  2007/10/23تتفــمن مــد خــط

أنابيــب مــن مينــاء جيحــان عنــد ا ســكندرونة الــى مينــاء عســقالن اإلس ـرائيلي ومنــه عبــر خــط األنابيــب
الموجود بين عسقالن وايالت ،ويولى الطرفان اهميـة للموفـو ألنـه ينقـل الغـاز والـنفط مـن ايـالت الـى

الشرق ا قصى ومن ـا الـى اليابـان ،فقـد اعتبـر وزيـر البنيـة التحتيـة اإلسـرائيلي بـن اليعـازر أن العالقـات
مع تركيا م مة جداً ليس فقط على صعيد العالقات السياسـية بـل علـى األصـعدة األخـر وقـال " :نحـن
نريد التعاون في مشاريع مشتركة مثل هذه وربما يتطـور المشـرو

حقـا ليتكـون مـن ثالثـة أنابيـب واحـد

للنفط وأخر للغاز وثالا للمياه حيا سيستفيد من ذل المشرو كالً من األردن وفلسطين اللتان تعانيان
من نقص المياه " كما قال بن اليعازر وسيكون الخط تحت البحر مـن جيحـان الـى عسـقالن بطـول 10
كم (نفس المرجع، 2007 ،ص .) 213

وربما كان اتفاق تركيا واسرائيل علـى انشـاء خـط أنابيـب مـن مينـاء جيحـان الـى مينـاء عسـقالن
داخــل األ ارفــي الفلســطينية المحتلــة مــن أبــرز التطــورات ا قتصــادية ذات البعــد السياســي فــي العالقــات
بين تركيا واسرائيل لعام .2008
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وكــان وزي ـ ار طاقــة البلــدين قــد وقعــا فــي  2006/12/ 15علــى اتفاقيــة خــط أنابيــب جيحــان -

عسقالن لنقل النفط والغاز الطبيعي والك ربـاء والميـاه الـى اسـرائيل وسيتصـل بعـد ذلـ بـالخط الموجـود
بين عسقالن وايالت ،ومن ثم يخطط ألن ينقل الخط هذه المواد عبر حاويات بحرية الى ال ند ،وكـذل

الى بلدان شرق أسيا ،وتم ا تفـاق علـى اعـداد تصـور شـامل ل ـذا الموفـو والـذ وصـ

بانـه مشـرو

القرن في أثنـاء زيـارة وزيـر البنـى التحتيـة اإلسـرائيلي بـن اليعـازر الـى تركيـا واجتماعـه مـع نظيـره التركـي
حلمى غولير في ( 2008/8/ 16الزيتونة، 2010 ،ص .) 27_ 26
والخط المقتر هو عمليا امتداد للخط الحالي القـائم بـين سامسـون علـى البحـر األسـود وجيحـان
على البحر المتوسط وسو

ينقل الغاز الطبيعـي والـنفط المتـدفق فـي خـط سامسـون جيحـان وخـط بـاكو

جيحــان وهــذا يتطلــب عقــد اتفاقيــات بــين اس ـرائيل وكــل مــن روســيا واذربيجــان وتركمانســتان لنقــل الــنفط
والغاز عبر خط جيحان عسقالن .

وذك ــر غ ــولير أن الخ ــط المقت ــر ل ــيس خط ــا ذا بع ــد اقتص ــادذ فق ــط ب ــل ه ــو اسـ ـ ام م ــم ف ــي

ا س ــتقرار والس ــالم ف ــي المنطق ــة ،ف ــالمواد الت ــي ينقل ــا ه ــي مم ــا تحتاج ــه المنطق ــة ف ــإذا نجحن ــا ف ــي ه ــذا
الموفــو نكــون نحــن واس ـرائيل ســاهمنا بقــوة فــي التنميــة وا ســتقرار والســعادة فــي المنطقــة ،هــذا لــيس
مشروعاً ثنائياً مع اسرائيل فقط بل متعـدد ا طـ ار

وتبلـغ طاقـة نقـل الخـط مـن الـنفط حـوالى  40مليـون

طن سنويا فيما تقدر الكلفة بستة مليارات دو ر (التقرير ا ستراتيجي لعام،2008 ،ص.)181

بع

وعلــى صــعيد اقتصــادذ آخــر فقــد دخلــت بعـ

الج ــات والشــركات ا سـرائيلية علــى خــط شـراء

المؤسسات التركية في اطار عمليات الخصخصة التي أجريت عام  2008عنـه فـي عـام 2007

اذ بلغــت الصــادرات التركيــة الــى اس ـرائيل عــام  2008ح ـوالى  1,83مليــار مقارنــة بنحــو  1,16مليــار

دو ر ع ــام  2007أذ بزي ــادة ق ــدرها ، %13,6فيم ــا بلغ ــت الـ ـواردات التركي ــة م ــن اسـ ـرائيل ع ــام 2008
ح ـوالى  1,62مليــار دو ر مقارنــة بنحــو  1,2مليــار دو ر عــام  2007أذ بزيــادة قــدرها ، %35.1وفــى
عام  2008بلغ عـدد الشـركات التركيـة داخـل األ ارفـي الفلسـطينية المحتلـة عـام  1948اكثـر مـن 580

شركة (الزيتونة، 2010 ،ص.) 26

 -2العالقات االقتصادية بعد عدوان :2008

عل ــى أث ــر الع ــدوان اإلسـ ـرائيلي عل ــى قط ــا غـ ـزة ب ــين ع ــامي  2009_ 2008وبس ــبب ا زم ــة

ا قتصــادية العالميــة شـ د عــام  2009تراجعــا ملحوظــا فــي حجــم التبــادل التجــارذ بــين تركيــا واس ـرائيل،

فمـ ــن خـ ــالل مراجعـ ــة أرقـ ــام الصـ ــادرات وال ـ ـواردات ا س ـ ـرائيلية لعـ ــام  2009تبـ ــين أن قيمـ ــة الصـ ــادرات
ا سرائيلية الى تركيا قد بلغت نحو  1,073مليون دو ر مسجلة تراجعـا بنسـبة بلغـت حـوالى  %99عـن
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عــام  2008كمــا تراجعــت نســبة ال ـواردات ا س ـرائيلية مــن تركيــا الــى  1,388مليــون دو ر عــام 2009

مسجلة تراجعا مقداره  %24عن عام  ( 2008التقرير ا ستراتيجي لعام،2009 ،ص.)240
ير الباحـا أن العـدوان اإلسـرائيلي علـى قطـا غـزة  ،عـام  2009 -2008فـر

نفسـه علـى

مجمل مسـار العالقـات ا قتصـادية بـين تركيـا واسـرائيل ،وقـد تـر العـدوان تـداعيات كبيـرة وعميقـة علـى

العالقات ا قتصادية بين تركيا واسرائيل .

وعلــى الــرغم مــن التــوترات فــإن العالقــات ا قتصــادية بقيــت خــارج التــأثر فقــد أكــدت احصــائية

تركية ازدياد التبادل التجارذ بين اسرائيل وتركيا فقد ذكرت مؤسسة ا حصاء التركي أن صادرات تركيا
الى اسرائيل بلغت حوالى  2,083مليون دو ر عام  2010فيما بلغت واردات تركيا من اسـرائيل حـوالى

 1,359,6مليـون دو ر عــام  2010أذ حجــم التجـارة بــين البلــدين بلـغ  3,442,6مليــون دو ر فــي عــام

 2010بمعــدل زيــادة قــدرة  %32,6عــن عــام  2009أمــا العطيــات الرســمية ا س ـرائيلية ف ــي وان كانــت
تعطى أرقاما أقل من ا حصـائيات التركيـة لحجـم التجـارة بـين البلـدين إ أن ـا تؤكـد ا تجـاه التصـاعدذ

الــذ ش ـ ده التبــادل التجــارذ عــام ، 2010فتــذكر أن الصــادرات التركيــة الــى اس ـرائيل بلغــت 1,800,2
مليــون دو ر بينمــا بلغــت واردات ــا مــن اسـرائيل حـوالى  1,324,4مليــون دو ر أذ ان حجــم التجــارة بــين
البلدين بلغ  3,124,6مليون دو ر بمعدل زيادة قدره ( %26,3التقريـر ا سـتراتيجي لعـام، 2010 ،ص

.)179

الواف ـ ـ أنـ ــه رغـ ــم العالقـ ــات الدبلوماسـ ــية شـ ــبه المقطوعـ ــة بـ ــين تركيـ ــا واس ـ ـرائيل منـ ــذ العـ ــدوان

اإلسرائيلي على األسطول التركي لكسر الحصـار عـن قطـا غـزة فـي عـام  2010فـإن التبـادل التجـارذ

بين مــا يزدهــر ،فقــد بلــغ حجــم التبــادل التجــارذ بــين تركيــا واس ـرائيل  2.1مليــار دو ر مقابــل  2.5مليــار

دو ر طيلة عام . 2010

وذل حسب معطيات مع د التصدير اإلسرائيلي التي تكش

عن تزايد التعاون ا قتصادذ بين

الــدولتين رغــم التــوتر السياســي بين مــا ويســتدل مــن المعطيــات أن إسـرائيل صــدرت لتركيــا بفــائع بقيمــة

 1.1مليــار دو ر فيمــا بلغــت قيمــة الصــادرات التركيــة إلسـرائيل نحــو مليــار دو ر ومــا ازلــت تركيــا دولــة
هامــة بالنســبة للصــادرات اإلس ـرائيلية ،وهــي تحتــل المرتبــة الســابعة فــي قائمــة الــدول التــي تصــدر ل ــا

إسـرائيل خاصـة المـواد الكيماويـة ،والـنفط المصــفى ،ومعـادن وسـيارات ومنتوجـات خشـبية ،وورق ،وأثــاا

في المقابل تستورد إسرائيل من تركيا مراكب ،وأغذية ،وألبسة وغيرها (عواودة.) 2014 ،

وك ــان ألح ــداا اس ــطول الحري ــة أثـ ـ اًر كبيـ ـ اًر فيم ــا يتعل ــق ف ــي مج ــال الس ــياحة ف ــإن تص ــاعد ح ــدة

الغفب في الشار التركي فد السياسات ا سرائيلية مثلت فربة شديدة لحركة تدفق ا سـرائيليين الـى
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تركيا ،حيا أعلن اتحاد وكالء السياحة والسفر في اسرائيل الغاء حجـوزات نحـو  100ألـ

سـائ كـانوا

ق ــد ق ــرروا قف ــاء عطالت ــم الص ــيفية ف ــي تركي ــا وتع ــد تركي ــا ،الج ــة ا ول ــى للس ــيا اإلسـ ـرائيليين ال ــى
منتجعات انطاليا (مطلق، 2011،ص .) 59

والوافـ أنــه خــالل عــام  2011حافظـت تركيــا علــى مركزهــا كـأكبر شـري تجــار مــع اسـرائيل

بين دول العالم اإلسالمي ،والعربي.

فقد ارتفع حجـم التبـادل التجـارذ بـين البلـدين بنسـبة  %29,3عمـا كـان عليـه عـام  2010حيـا

بلغــت الصــادرات ا س ـرائيلية الــى تركيــا  1,850,7مليــون دو ر وبلغــت ال ـواردات ا س ـرائيلية مــن تركيــا
 2,171,1مليون دو ر (التقرير ا ستراتيجي لعام  2011ص.)17

ووصل حجم التبادل التجارذ بين الدولتين ذروتـه عـام  2013ووصـل إلـى  4.85مليـار دو ر،

بزيــادة بنســبة  %39مقارنــة عــن العــام المافــي ،ووصــل حجــم التبــادل إلــى هــذه الــذروة بففــل ازديــاد
الصادرات اإلسرائيلية لتركيا بنسـبة  %76وازديـاد ا سـتيراد اإلسـرائيلي مـن تركيـا بنسـبة  %13وتواصـل
حجم التبادل التجارذ بين الدولتين عام  2014وارتفع التبـادل بين مـا فـي الثلـا األول مـن العـام 2014

إلى  949.2مليون دو ر مقابل  761مليون دو ر في العام ،2013وازداد حجم ا ستيراد من تركيا إلى

 956مليون دو ر مقابل  791مليون دو ر بنفس الفترة من السنة المافية(.بولنت كيليس.)2014 ،

أما أكثر الصادرات اإلسرائيلية إلى تركيا ف ـي عبـارة عـن مـواد كيماويـة ( )%70باإلفـافة إلـى
البالســتي والمطــاط ( )%9وأدوات ك ربائيــة ( )%6.5وا ســتيراد مــن تركيــا ف ــو متنــو ويفــم مجــا ت

عديــدة مــن بين ــا منتجــات البالســتي والمطــاط علــى أنواعــه ،ومنتجــات النســي  ،الحجــر األســمنت ،الكـ ار

ميكا ،الزجـاج ،الحديـد العـادذ ماكينـات ،وأدوات ك ربائيـة ،سـيارات ،وأج ـزة ل ـا عالقـة بالنقـل والشـحن،

باإلفافة إلى مواد تحفير الطعام والمشـروبات أمـا التصـدير لتركيـا فيشـمل باألسـاس منتجـات طبيعيـة

منتجــات لصــناعة الكيماويــات بالســتي  ،ومطــاط أج ـزة طبيــة وخاصــة بــالنظر ورق ،وكرتــون ،ونســي ،
وتعمــل مكاتــب الملح ـق التجــارذ اإلس ـرائيلي فــي اســطنبول علــى توســيع مجــا ت التصــدير إلــى تركيــا،
وكان مع د التصدير اإلسرائيلي قد رافق  6شركات إسرائيلية في مجال تصـدير المعـدات الطبيـة قـد زار

تركيا قبل عـدة أشـ ر ،وقامـت الشـركات اإلسـرائيلية بعـر

( نفس المرجع.)2014 ،

منتجات ـا أمـام  5مستشـفيات فـي إسـطنبول.

يــر الباحــا أن العالقــات التجاريــة بــين أنقـرة وتــل أبيــب لــم تتــأثر كثيـ اًر فقــد ت ازيــد حجــم التبــادل

التجارذ بين البلدين وا تفاقيات التي عقدت ا كال الدولتين والتي شملت جميع المجا ت بشكل عام بـين

البلدين والذ كان في تزايد مستمر ولكن العالقات المتوترة بين البلدين ،بعد حادثة أسطول الحرية أدت

الى تراجع في التبادل التجارذ بين البلدين ،والذ انخفـ
بين البلدين.
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بشـكل ملحـوظ وخصوصـا الجانـب السـياحي

خالصة الفصل

منــذ وصــول حــزب العدالــة والتنميــة إلــى الحكــم فــي تركيــا ش ـ دت العالقــات التركيــة اإلس ـرائيلية

تراجعـاً مــا لبثــت أن تغيــرت هــذه العالقــات مــن عالقــات تحــال

كانــت ســائدة لعقــد كامــل مــن الــزمن قبــل

وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة إلى عالقات متراجعة نسبيا على المستو السياسي على األقل

سيما بعـد العـدوان اإلسـرائيلي علـى قطـا غـزة فـي ن ايـة عـام  2008فقـد أدخـل هـذا العـدوان العالقـات

بـــين الـــدولتين فـ ــي مرحلـ ــة جديـــدة اتسـ ــمت بـــالتوتر السياسـ ــي ،وبازديـ ــاد ح ــدة انتقـ ــادات تركيـ ــا للسياسـ ــة

اإلسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني وأرافيه المحتلة .
إن العالق ــات السياس ــية ،والدبلوماس ــية التركي ــة اإلسـ ـرائيلية س ــادت ا ا نتق ــادات الكثيـ ـرة م ــا ب ــين

الطـرفين ،ووصــلت العالقــة إلــى أعلــى م ارحــل التــوتر حــين ســحبت تركيــا ســفيرها مــن إسـرائيل كــرد فعــل
على أحداا أسطول الحرية ،حيا بدا وافحاً وجلياً بـأن العالقـات ا سـتراتيجية بـين الطـرفين أصـحبت

في حالة من التصادم فـي ظـل السياسـة التـي انت جت ـا حكومـة حـزب العدالـة والتنميـة ،والتـي تـدعو إلـى
ا نفتــا علــى كافــة األطـ ار  ،وتحقيــق التـوازن فــي عالقات ــا مــع الــدول اإلقليميــة

يــدل علــى احتماليــة

قطــع العالقــات بــين الــدولتين ،والعالقــات العســكرية األمنيــة التركيــة اإلسـرائيلية نمــت وتطــورت فــي ع ــد
حزب العدالة والتنمية التركي وازدادت ا تفاقيات بين البلدين ووصلت إلى ذروت ا ،ولم تتأثر كما تأثرت

العالقات السياسـية والدبلوماسـية التـي تـوترت باسـتثناء عـام  2009عـدوان غـزة  2008وحادثـة دافـوس
الـذ ألغــت فيـه تركيــا منــاورات نسـر األنافــول ،وفــى عـام  2010عنــدما ألغــت تركيـا بعـ

ا تفاقيــات

العســكرية ،وأغلقــت المجــال الجــوذ التركــي أمــام الطي ـران العســكرذ اإلس ـرائيلي بســبب م اجمــة الجــيش
اإلسرائيلي ألسطول الحرية المتجه لف الحصار عن قطا غزة .

والعالقات التجارية لم تتأثر كثي اًر فقد تزايد حجم التبادل التجـارذ بـين البلـدين وا تفاقيـات التـي

عقدت ا كال الدولتين والتي شملت جميع المجا ت بشكل عـام بـين البلـدين والـذ كـان فـي ت ازيـد مسـتمر

لكــن عــدوان عــام  2008وحادثــة دافــوس وا عتــداء علــى اســطول الحريــة أدت إلــى ت ارجــع فــي التبــادل
التجارذ بين البلدين والذ انخف

بشكل ملحوظ ،وخصوصاً الجانب السياحي بين البلدين.

وأخيـ اًر فالعالقــات التركيــة اإلسـرائيلية ســتبقى قائمــة فـي مختلـ

الظــرو

قــد تتحســن أحيانـاً وقــد

تسوء أحياناً أخر إ أن ـا لـن تسـتطيع تـدمير مبادئ ـا التـي قـام علي ـا صـعودها اإلقليمـي وهـي تصـفير

المشكالت مع دول الجوار.
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الفصل الرابع
احلصار اإلسرائيلي على قطاع غزة
 ملبحث ول  :حلصا نل ئ ي ع ى قطاع غ
 ملبحث اثاسي  :اعتو ن نل ئ ي ع ى قطاع غ ()2014_ 2008

الفصل الرابع
الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة
مقدمة 
واجــه كافــة مواطنــو قطــا غـزة عقابـاً جماعيـاً مــن ا حــتالل اإلسـرائيلي تمثــل فــي حصــار طــال

كافــة منــاحي الحيــاة ،وتــر بــالغ األثــر علــى كــل مـواطني القطــا مــن نســاء ورجــال وأطفــال ،وفــي وقــت
تشــتد فيــه األوفــا اإلنســانية لتصــل ذروت ــا فــي بعـ

األحيــان فيمــا يتعلــق بتــوفر الخــدمات اإلنســانية

وا جتماعية األساسية لمواطني القطا  ،وفي ا وفا ا قتصادية القاسـية التـى تتصـ

البطالة وتدني مستو الدخل وارتفا نسب الفقر .

لذل ومن خالل هذا الفصل يتم التعر على الحصار اإلسرائيلي المفرو

بارتفـا نسـب

علـى قطـا غـزة،

وأثـ ــاره ا قتصـ ــادية ،وا جتماعيـ ــة ،ومـ ــن خـ ــالل الد ارسـ ــة فـ ــي هـ ــذا الفصـ ــل أيف ـ ـاً سـ ــيتم التطـ ــرق الـ ــى

ا عتــداءات اإلس ـرائيلية علــى قطــا غ ـزة مــن عــام  2008حتــى عــام 2014وتمثــل ذل ـ فــي أربــع نقــاط

أساسـية وهـي :أزمـة ا نتخابـات الفلسـطينية الثانيـة عـام  2006وأزمـة أسـر الجنـدذ جلعـاد شـاليط وأزمــة
سيطرة حماس على قطا غزة وا ثار الناجمة عن الحصار اإلسرائيلي على قطا غزة .
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المبحث األول  :الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة

فرفت إسرائيل حصارها على نحو مليون وسبعمائة أل

فلسطيني في قطا غزة وحالت لمنع

وص ــول أس ــلحة ،ومع ــدات عس ــكرية إل ــى حرك ــات المقاوم ــة دون دخ ــول مـ ـواد أولي ــة إل ــى القط ــا يمك ــن

استخدام ا في تصنيع الصواري والوسائل القتالية األخر .
ول ــم تخـ ـ

إسـ ـرائيل س ــعي ا م ــن خ ــالل الحص ــار لكس ــر إرادة المقاوم ــة وحرمان ــا م ــن ام ــتال

عناصر القوة وتس يل القفاء علي ا ،وكذل إفعا

حركة حماس وتقوي

حكم ا في القطا واعادة

الســيطرة إلــى حلفائ ــا السياســيين فــي عمليــة التســوية وكانــت رغبت ــا وافــحة بمعاقبــة الفلســطينيين علــى
تصويت م لصال حماس في ا نتخابات التشريعية عام  ( 2006الجو ني)2010 ،

تمثل هذا المبحا في أربع نقاط أساسية وهي :أزمة ا نتخابـات الفلسـطينية الثانيـة عـام 2006
وأزمــة أســر الجنــدذ جلعــاد شــاليط وأزمــة ســيطرة حمــاس علــى قطــا غـزة وا ثــار الناجمــة عــن الحصــار

اإلسرائيلي على قطا غزة.

 _1أزمة االنتخابات الفلسطينية الثانية عام :2006

جــرت ا نتخابــات الفلســطينية التشـريعية فــي  25كــانون الثــاني /ينــاير عــام  2006وســط أجـواء

مــن ال ــدوء والن ازهــة حســب مــا أعلنتــه لجنــة ا نتخابــات المركزيــة وحســب اجمــا العديــد مــن المحللــين
والمـراقبين المحليــين والــدوليين ،حيــا فــازت حركــة حمــاس (قائمــة التغيــر وا صــال ) ب 76مقعــداً مــن

أص ــل  132م ــن مقاع ــد المجل ــس التشـ ـريعي الفلس ــطيني أذ م ــا نس ــبته %57.6م ــن اعف ــاء المجل ــس
(حسان،2012 ،ص.) 51
وق ــد ج ــرت ه ــذه ا نتخاب ــات ف ــي ظ ــل رفـ ـ

اسـ ـرائيل ،والو ي ــات المتح ــدة ،وا تح ــاد األوروب ــي

مشــاركة حركــة حمــاس في ــا ،وت ديــدات ا بقطــع المعونــات الماليــة عــن الشــعب الفلســطيني فــي حــال فــوز
حماس واشتراك ا ،أو تشكيل ا للحكومة الفلسطينية .

وفى أعقاب فوز حركـة حمـاس فـي ا نتخابـات التشـريعية الفلسـطينية الثانيـة وتشـكيل ا الحكومـة
الفلسطينية العاشرة شددت إسرائيل حصارها علـى قطـا غـزة كمـا تمكنـت مـن حشـد التأييـد الـدولي حـول

شروط ا الرامية إلى اخفا حركة حماس ،والمقاومة الفلسطينية المتمثلة باآلتي -:
-

ا عت ار

بحق اسرائيل بالوجود.

-

ا عت ار

با تفاقيات الموقعة مع اسرائيل .

-

التخلي عن سال المقاومة ونبذ العن .
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قت هذه الشروط رففا قاطعا ليس فقط من قبل حماس بل رففت ا أيفا العديد من فصـائل

المقاومة الفلسطينية ا سالمية والوطنية (الزيتونة، 2009 ،ص .)5

وبعد فوز حماس في ا نتخابات اسـتكملت اسـرائيل شـروط ا للتعامـل مـع الحكومـة الجديـدة فقـد

عممت وزيرة الخارجية ا سرائيلية تسيبي ليفنى هذه الشروط على جميع سفرائ ا وقالت بأن" اسرائيل لن

تجــر أذ اتصــال مــع الحكومــة التــي ســتقوم فــي الســلطة الفلســطينية طالمــا لــم تعتــر بإسـرائيل وتتنــازل
عن العن

وا رهاب ،وتنز األسلحة من المنظمات ا رهابية ،وتوافـق علـى ا تفاقيـات التـي تـم التوقيـع

علي ا بين اسرائيل والسلطة " ( سعد، 2006 ،ص.)64
وعلــى صــعيد مواقـ

التكــتالت السياســية المختلفــة فــي إسـرائيل اتفقــت علــى وصـ

حمــاس فــي ا نتخابــات التشـريعية الفلســطينية بــالزلزال السياســي مــن ج ــة ،وعلــى رفـ

طالم ــا

فــوز حركــة

التفــاو

مع ــا

تعت ــر باسـ ـرائيل ،وبقي ــت محتفظـ ـةً بس ــالح ا م ــن ج ــة أخ ــر  ،وم ــع ذلـ ـ فق ــد اختلف ــت ه ــذه

التكتالت في تحديد أسباب هذا الزلزال فبينما عزت أحزاب إسرائيلية أسباب فـوز حمـاس إلـى ا نسـحاب

اإلسـرائيلي األحــادذ الجانــب مــن غـزة عــام  2005الــذذ عــزز القناعــة حســب هــذا الـرأذ لــد الجم ــور

الفلسطيني بأن أسلوب العن

هو الطريقة األففل نت از ما يراه الفلسطينيون حقوقاً مـن اإلسـرائيليين،

ومــن جانــب آخــر ركــز حــزب كــديما وحــزب العمــل علــى انعــدام الشـري فــي الطــر اآلخــر فــي محاولــة

لفر

حل أحادذ الجانب في الففة الغربية في المرحلـة القادمـة علـى غـرار مـا جـر فـي غـزة وتحديـد

حدود الدولة األسرائيلية وفق أسس ديمغرافية ( الشرق ا وسط.) 2010،
كمــا وأعلنــت إس ـرائيل موقف ــا الرســمي مــن فــوز حركــة حمــاس فــي ا نتخابــات التش ـريعية علــى
لســان القــائم بأعمــال الحكومــة اإلس ـرائيلية إي ــود أولمــرت أن ــا لــن تتفــاو
وزراء من حماس ،وأفا

مــع حكومــة فلســطينية تفــم

أولمرت بأن إسرائيل ستسعى إلى إقنا المجتمـع الـدولي بتجريـد حمـاس مـن

ســالح ا ودفع ــا إلــى التخلــي عــن دعوت ــا لتــدمير الدولــة العبريــة ومــن ج ــة أخــر قــال رئــيس الــوزراء
ا سـرائيلي الســابق شــمعون بيــرس مــن حــزب كاديمــا يتوجــب علــى حمــاس ا ســتعداد لوقـ

الدولية للفلسطينيين ) الشرق ا وسط.)2010،

المســاعدات

وق ــد اعتب ــر يوف ــال ش ــتاينتس رئ ــيس لجن ــة الش ــئون الخارجي ــة واألم ــن ف ــي الكنيس ــت أن نت ــائ

ا نتخابــات الفلســطينية أحــدثت زلـ از ً سياســياً وتــدل علــى فشــل مريــع ارتكبتــه اسـرائيل بســماح ا لحمــاس
بالمشاركة في ا نتخابات أما نتنياهو زعيم حزب الليكود حذر من قيام دولـة حماسـتان وأن فـوز حمـاس

الكاس سيحول السلطة الى نظام متطر على غرار ايران وطالبان .
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أمــا المجتمــع الــدولي فقــد أيــد تبنــى الشــروط ا س ـرائيلية الصــنع فبعــد أيــام مــن فــوز حمــاس فــي

ا نتخابات اجتمعت اللجنة الرباعية واصدرت بيانا تم ل فيه حركة حماس لاللتزام بالشـروط المطروحـة
وا ستوق
العن ـ

المساعدات الممنوحة للسلطة الفلسطينية( سعد، 2006 ،ص.)65

رففــت حركــة حمــاس دعــوة اللجنــة الرباعيــة للوســاطة فــي الشــرق ا وســط الــى نبــذ مــا اســموه

واعتراف ــا بإس ـرائيل إذا شــاركت فــي حكومــة فلســطينية وفــى تص ـري النــاطق اإلعالمــي لحركــة

حمــاس ســامى ابــو زهــرذ " أنــه يجــب علــى اللجنــة الرباعيــة أن تطلــب وفــع ن ايــة لالحــتالل والعــدوان
ا سرائيلي

أن تطالب الفحية بأن تعتر با حتالل وتق

مكتوفة اليدين أمام العدوان" وأفا

زهرذ " إن اللجنة الرباعية تعاقـب الشـعب الفلسـطيني علـى ممارسـته لحقوقـه الديمقراطيـة" وأفـا
حماس حريصة على اقامة عالقات طيبة مع الدول الغربية "( الريا

.)2006 ،

أبو

" أن

وعلى صعيد الجامعة العربية فقد كانت حريصة علـى تبنـي حمـاس للمبـادرة العربيـة التـي توافـق
علــى ا عت ـ ار

بإس ـرائيل مقابــل قيــام دول ـة فلســطينية كمــا طالبــت الســلطة الفلســطينية حمــاس ا لت ـزام

بشروط الرباعية الدولية والموافقة على المبادرة العربية (سعد، 2006،ص .)65

ومــن الواف ـ أن اس ـرائيل قــررت تنفيــذ حصــار اقتصــادذ خــانق فــد الشــعب الفلســطيني فــي

الففة والقطا عقابا له على خياره الديمقراطي الحر.

حيــا أوقفــت تحــويالت أم ـوال الف ـرائب المســتحقة للفلســطينيين ،والتــي تقــوم علــى جمع ــا بنــاء
على اتفاق باريس وهى تزيد عن  60مليون دو ر ش ريا ،كما أوقفت التعـامالت البنكيـة ا سـرائيلية مـع

البنو الفلسطينية وتم التنسيق مع األمريكان منع أذ تحويالت بنكية خارجية الى الحكومة الفلسطينية،
واستخدمت اسرائيل امكانات ا كقوة احتالل في اغالق الحدود البرية والبحرية ،والجوية الفلسطينية ،ومنع

نقل البفائع دون اذن ا ومراقبت ا واشراف ا (التقرير الفلسطيني  ، 2006 ،ص .)80

كمــا وتفــمنت ا ج ـراءات ا س ـرائيلية سياســة ا غتيــا ت ومنــع التواصــل بــين الفــفة الغربيــة،
وقطــا غ ـزة كمــا تــم ايقــا

عمليــات التنســيق األمنــي فف ـالً عــن ايقــا

التنســيق مــع مكاتــب ا رتبــاط

الفلسـطينية ،واعتمــد الجـيش اإلسـرائيلي فـي اجتمــا عقــده فـي  2006/3/30خطــة جديـدة ســماها السـ م
الجنـ ــوبي تقفـ ــى بتكثي ـ ـ

ال جمـ ــات الجويـ ــة ،والبريـ ــة ،والبحريـ ــة علـ ــى منـ ــاطق قطـ ــا غ ـ ـزة (التقريـ ــر

الفلسطينى،2006 ،ص .) 81
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_2أزمة اسر الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط:

نف ــذت ثالث ــة أجنح ــة عس ــكرية م ــن فص ــائل المقاوم ــة الفلس ــطينية ه ــي :كتائ ــب القس ــام ال ــذ ار

العسكرذ لحركة حماس ،وألوية الناصر صال الدين ،الذ ار العسكرذ للجان المقاومة الشعبية ،وجيش

اإلســالم ،فجــر يــوم األحــد  2006/6/25عمليــة نوعيــة حملــت اســم الــوهم المتبــدد علــى معبــرذ كــرم أبــو
سالم وصوفا شرق محافظة رف في قطا غزة حيا است دفت المجموعة قـوة اسـرائيلية مدرعـة مـن لـواء
جفعاتى كانت ترابط ليال في موقع كرم أبـو سـالم العسـكرذ التـابع لجـيش ا حـتالل وأسـفرت عـن خطـ

جندذ حيا هو جلعاد شاليط ومقتل فابط وجندذ إسرائيلي كما استش د اثنين من الم اجمين (الحياة،

.) 2006

الموقف اإلسرائيلي من عملية خطف الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط

اعترفت القيادة العسكرية ا سرائيلية بأن عملية الوهم المتبدد كانت عملية عسكرية نوعية نفذها

المســلحون كمــا لــو أن ــم جنــود فــي جــيش مــنظم وحمــل المجلــس الــوزارذ السياســي األمنــي اإلس ـرائيلي
رئــيس الســلطة الفلســطينية والحكومــة الفلســطينية المســئولية عــن العمليــة وأن ــا تتحمــل مســئولية المــس
بالجندذ ولن تكون هنا حصانة أل انسانا ،أو تنظيم ب ذا الخصوص ،واعرب عن عزمه اللجوء الى

كافــة الوســائل مــن أجــل تحريــر الجنــدذ مشــي اًر الــي أنــه أقــر توصــيات مســؤولين أمنيــين لت يئــة الق ـوات

الف ــرورية ف ــي ح ــال تطل ــب األم ــر القي ــام بعملي ــة عس ــكرية طارئ ــة للتص ــدذ ألعم ــال وأه ــدا
الفلسطينية (الزيتونة،2012،ص.)16

الس ــلطة

كمــا حمــل رئــيس الــوزراء اإلس ـرائيلي أي ــود أولمــرت الســلطة الفلســطينية المســئولية عــن مصــير

الجنــدذ اإلس ـرائيلي األســير وقــال أولمــرت" :ان حكومتــه لــن تنتظــر الــى ا بــد لــن تكــون هــدفا بت ـزاز
حمــاس اإلرهــابي فلــيكن وافــحاً أننــا سنصــل الــى الجميــع اينمــا كــانوا وهــم يعلمــون ذلـ لــن تكــون هنــا

حصانة ألحد وشدد على أن اسرائيل لن تفرج عن أسر فلسطينيين مقابل األفراج عن شاليط ،وطالب

معظم الوزراء اإلسرائيليين بإطالق يد الجـيش اإلسـرائيلي ليـرد علـى عمليـة الـوهم المتبـدد بمنت ـى القسـوة

والفــرب مــن حديــد علــى يــد قــادة حمــاس وكــل التنظيمــات العســكرية ،وتصــفية أكبــر عــدد مــن م وهــدم
بيــوت م ،وطالــب بعفـ م بإعــادة احــتالل قطــا غـزة لكــن وزيــر الــدفا ورئــيس المخــابرات ورئــيس أركــان

الجــيش قــالو إن الــرد يجــب أن يكــون محســوبا حتــى

ينــتقم الخــاطفون ويقتل ـوا الجنــدذ األســير وطلب ـوا

بتــر الخطـوات العمليــة للجــيش ،والمخــابرات حيــا إن ال ــد

األول يجــب أن يكــون األن معرفــة مكــان

احتجــاز الجنــدذ ،والوصــول اليــه وتحري ـره فــي حالــة امتنــا الفلســطينيين عــن اطــالق س ـراحه (ا يــام،
.)2006
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واعتبــرت وزيـرة الخارجيــة ا سـرائيلية تســيبى ليفنــى أن الـرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس يمل ـ

القــوة العســكرية ،والسياســية لكــى يلجــم التنظيمــات العســكرية ويفــع حــدا نفالت ــا ،وهــذه هــي الفرصــة
ليثبت مد جدية نواياه لوق

ا رهاب ودعت الرئيس عباس الى البقاء داخل غزة ،وعدم مغادرت ـا قبـل

أن يتم تحرير الجندذ األسير وأجرت ليفنى سلسلة اتصا ت مع نظرائ ـا وزراء الخارجيـة فـي عـدة دول

في العالم بيـن م كونـدولي از اريـس وزيـرة الخارجيـة ا مريكيـة وخـافيير سـو نا مسـئول الخارجيـة واألمـن فـي
ا تحــاد األوروبــي ،وأبلغــت ليفنــى هــؤ ء المســئولين أن اس ـرائيل لــن تتعامــل مــع الســلطة الفلســطينية بعــد
هذه العملية بالطريقة نفس ا (الحياه .) 2006،

وفــى 28حزي ـران /يوليــو عــام  2006بــدأ جــيش ا حــتالل اإلس ـرائيلي عمليــة أطلــق علي ــا أســم

أمط ــار الص ــي

ش ــار في ــا خمس ــة اآل

م ــن عناص ــر قـ ـوات ا ح ــتالل اإلسـ ـرائيلي ومئ ــات ال ــدبابات

والمدرعات حيا اجتاحت قطا غزة من المنطقة الجنوبية في رف ومن المنطقة الشمالية وقد سبق هذا

ا جتيــا غــارات اســتمرت عــدة ســاعات شــنت ا الطــائرات الحربيــة ا س ـرائيلية اســت دفت منشــئات البنيــة

التحتيــة فــي قطــا غ ـزة مــن بين ــا محطــة الك ربــاء الوحيــدة فــي القطــا ممــا أد الــى تــدميرها بالكامــل،
وكذل تدمير الطرق التي تربط شمال ووسط ،جنوب القطا وأمر وزير الدفا اإلسرائيلي عمير بيرتس
بتوســيع عمليــة أمطــار الصــي

(الزيتونة، 2012 ،ص.)24

لتشــمل اقتحــام شــمال قطــا غ ـزة والســيطرة علــى مواقــع اســتراتيجية فيــه

وبالتوازذ مع عملية أمطار الصي

أعلن الجيش اإلسرائيلي أنه اعتقل  64وزي ار ونائبـا ورئـيس

بلديــة ومســؤولين آخـرين مــن حمــاس فــي الفــفة الغربيــة وأشــار الــى أن هــذا ا جـراء اتخــذ ألنــه ثبــت أن
حماس فالعه في األرهـاب سـيما فـي عمليـة الـوهم المتبـدد ،وأكـد أن اسـرائيل

تنـو اسـتخدام كـوادر

حماس لمبادلت م من أجل ا فراج عن الجندذ ا سير (الزيتونة، 2012 ،ص.) 24

كمــا صــر رئــيس الــوزراء اإلسـرائيلي أي ــود أولمــرت أنــه لــيس لــد اسـرائيل نيــه إلعــادة احــتالل
قطا غـزة أو البقـاء فيـه وأن العمليـة العسـكرية ليسـت ن ايـة المطـا

ال د

وسنفـطر الـى مواصـلت ا لتحقيـق

الرئيسي من ـا ،وهـو اعـادة جلعـاد شـاليط الـى بيتـه وشـدد علـى أن اسـرائيل غيـر معنيـة بالمـدنيين

الفلســطينيين األبريــاء محم ـالً قــادة حمــاس فــي ســوريا وغ ـزة مســئولية افــطرار الجــيش اإلس ـرائيلي الــى

فرب قطا غزة (الحياه.) 2006 ،

ومن ــذ ذلـ ـ حت ــى ت ــاري  2006/11/24ص ــعدت قـ ـوات ا ح ــتالل اإلسـ ـرائيلي انت اكات ــا ف ــد
السكان المدنيين الفلسطينيين ،وبدأت في تنفيذ العديد من ا جتياحات العسكرية واسعة النطـاق واسـفرت
العمليات عن استشـ اد  457فلسـطينيا كمـا اصـيب نحـو  1580فلسـطينيا بجـ ار وشـملت تلـ األعمـال

الحربيــة تــدمي اًر واســعاً للممتلكــات المدنيــة كــالطرق والجســور الرئيســية التــي ت ـربط المــدن ،محطــة توليــد
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الطاقــة الك ربائيــة منــازل الســكان المــدنيين ،أبــار الميــاه ،المئــات مــن المنش ـ ت التجاريــة ،ووســائل النقــل
وتجريـ ـ

واس ــع لأل ارف ــي الزراعي ــة ،وكم ــا أعلن ــت قـ ـوات ا ح ــتالل اإلسـ ـرائيلي إغ ــالق كاف ــة المع ــابر

الحدودية وفر

ص.)3

حصار بر وبحر وجـو علـى القطـا (المركـز الفلسـطيني لحقـوق ا نسـان2006 ،

وير الباحا أن السكان المدنيين الفلسطينيين في القطا يعيشون في سجن جماعي في اطار
سياسة العقاب الجماعي التي تفرف ا إسرائيل على قطا غزة .
وفــى مطلــع تشـرين الثــاني نــوفمبر  2006شــنت الق ـوات اإلسـرائيلية حملــة عســكرية علــى قطــا
غ ـزة أســمت ا غيــوم الخري ـ  ،وتركــزت علــى شــمال القطــا وخصوصــا بيــت حــانون وأدت إلــى استش ـ اد

 105فلسطينيي وجر  353آخرين (الحياة.)2006 ،

وفى إطار المراوحة السياسية بين نموذج الخنق ا قتصادذ والفغط العسكرذ في التعامل مـع
حركة حماس في قطا غـزة شـن الجـيش اإلسـرائيلي فـي  2008/2/27حملـة عسـكرية علـى قطـا غـزة

تحت اسم الشتاء الساخن استمرت حتى  2008/3/3وتذرعت اسرائيل في عدوان ا هذا بإطالق فصـائل

المقاومــة الفلســطينية للص ـواري عل ــى البلــدات ا س ـرائيلية المجــاورة للقط ــا وفــى أعقــاب حملــة الش ــتاء
الساخن واصلت اسرائيل حصارها ا قتصادذ علـى قطـا غـزة واغالق ـا شـبه الـدائم للمعـابر ( الكيـالي،

، 2009ص.)13

_3أزمة سيطرة حماس على قطاع غزة:

من ــذ س ــيطرة حرك ــة حم ــاس عل ــى قط ــا غـ ـزة ف ــي حزيـ ـران/يوني ــو ع ــام  2007ش ــددت اسـ ـرائيل

حصارها البر والبحرذ والجوذ على قطا غـزة ،وأعلنـت غـزة كيانـا معاديـا ،وأغلقـت المعـابر الحدوديـة

للقطا  ،ومنعت أهالي غزة من الدخول أو الخروج مـن القطـا ومنعـت دخـول البفـائع الـى قطـا غـزة
إ ما يسد رمق سكان القطا .
وتف ــر

إسـ ـرائيل إغالقـ ـاً محكمـ ـاً عل ــى القط ــا  ،وال ــذذ يش ــمل تقيي ــدات أكث ــر ح ــدة عل ــى تنق ــل

األشــخاص والبفــائع هــذا اإلغــالق الــذذ يمنــع تطــور القطــا أد إلــى تــدهور اقتصــاد القطــا ومــس
بشكل كبير برفاهية سكانه كا تي:

_1تقييدات على تنقل األشخاص:

منذ تنفيذ خطة ف ا رتباط عـام  2005تصـر إسـرائيل علـى أن ـا غيـر ملزمـة بالسـما بالتنقـل

مــن قطــا غ ـزة والي ــا عبــر المعــابر التــي تخفــع لســيطرت ا ،وتتبــع سياســة بموجب ــا التنقــل متــا فقــط
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كمعــرو
اآل

اســتثنائي يخفــع لمعــايير فــيقة ،والمنــع علــى التنقــل بــين قطــا غ ـزة واس ـرائيل يعــزل مئــات

من سكان قطا غزة عن أقربائ م ويسلب الكثيرين فرص العمل ،والفرصة في التعلـيم ،والتطـور

الم نـي والشخصـي ويشــكل منـع تنقـل األشــخاص بـين غـزة والفــفة لبنـة أخـر فــي سياسـة الفصـل التــي
تد

إلى خلق فصل وعزل تام بين شطرذ المنطقة الفلسطينية المحتلة العام ( 1967مدار.)2015 ،
وبسبب التقييدات الصارمة التي تفرف ا اسرائيل على قطا غزة أصب معبـر رفـ الـذذ يـربط

قطــا غ ـزة بجم وري ــة مصــر العربي ــة هــو المنفــذ الوحي ــد تقر ًيبــا لتنق ــل األشــخاص مــن قط ــا غ ـزة إل ــى
الخــارج ،ويعتبــر معبــر رف ـ المنفــذ الوحيــد للقطــا الــى العــالم الخــارجي مــن جانــب مصــر وعلــى أثــر
الحصــار اإلس ـرائيلي للقطــا قــام اآلآل

مــن الفلســطينيين فــي  23ينــاير  2008باقتحــام الحــدود علــى

الجانــب المصــرذ والــدخول للتــزود بــالمواد الغذائيــة مــن مصــر بعــد نفاذهــا مــن القطــا عبــر فــي هــذا
ا قتحــام مــا يقــرب مــن  750ألـ

افتتاحــه معــر

فلســطيني وقــد علــق الـرئيس المصــرذ حســنى مبــار للصــحفيين لــد

الكتــاب الســنوذ فــي القــاهرة " أمــرت ق ـوات األمــن بالســما للفلســطينيين بــالعبور لش ـراء

حاج ــات م األساس ــية والع ــودة ال ــى غـ ـزة طالم ــا أن ــم

يحمل ــون اس ــلحة أو أذ محظ ــورات " (الموس ــوعة

العربية.) 2012 .
وير الباحا أنه منذ تبدل السلطة في مصر في تموز  2013تقوم السلطات المصرية بفـر

ـر مـا تغلقـه وبالتـالي يتفـاقم عـزل قطـا غـزة عـن
تقييدات على التنقل عبر معبر رفـ بشـكل كبيـر ،وكثي ًا
بقية العالم .
 _ 2تقييدات على نقل البضائع:

بعد إغالق معبر كارني عام  2007ومعبر صوفا عـام  2008ومعبـر ناحـل عـوز عـام 2010

وحـزام نقــل الحبــوب وعلـ

الحيوانــات فــي معبــر كــارني عــام  2011أصــب معبــر كــرم أبــو ســالم المعبــر

الوحيد لنقل البفائع من قطا غزة واليه نظ ار ألن مصر تسم تقر ًيبا بالتجارة عبر معبر رف الـذذ
يخف ــع لس ــيطرت ا السياس ــة اإلسـ ـرائيلية بش ــأن دخ ــول البف ــائع إل ــى قط ــا غـ ـزة خف ــعت للعدي ــد م ــن
التغييـرات خــالل العقــد األخيــر بعــد ســيطرة حمــاس علــى قطــا غـزة بــين األعـوام  2007و 2010ســم

بــدخول قائمــة محــدودة مــن البفــائع تحتــوذ علــى بفــع عش ـرات مــن المنتجــات فقــط ومنــذ تمــوز عــام

 2010باإلمكــان ألذ بفــاعة مدنيــة الــدخول إلــى قطــا غ ـزة باســتثناء البفــائع المعرفــة كم ـواد ثنائيــة
ا ســتخدام بادعــاء أن ــا مــن الممكــن أن تســتخدم ألغـ ار

عســكرية ،وتفــم هــذه القائمــة منتجــات مدنيــة

بحتة فرورية وحيوية إلعـادة إعمـار القطـا وعلـى أرسـ ا مـواد البنـاء وبسـبب إد ار الحاجـة إلـى تـرميم

الــدمار ال ائــل الــذذ ســببته العمليــة العســكرية علــى قطــا غ ـزة  2014تــم إقامــة آليــة ت ــد

دخول مراقب لمواد البناء ( .مدار.) 2015 ،
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إلــى إتاحــة

 _ 3تقييدات التنقل داخل غزة :
تف ــر

إسـ ـرائيل تقيي ــدات عل ــى التنق ــل بجان ــب الس ــياج األمن ــي الفاص ــل ب ــين الخ ــط األخف ــر

ومناطق السلطة الفلسطينية داخل القطا وتقوم قوات الجيش اإلسرائيلي المنتشرة خل

النــار وأحيانــا تتســبب بالقتــل ،وذلـ ب ــد

الجدار بـإطالق

تطبيــق المنــع الــذذ فرفــته إسـرائيل علــى الــدخول لأل ارفــي

ـميا يســم للفالحــين
المعرفــة كمنطقــة عازلــة والممتــدة علــى بعــد  300متــر مــن الحــدود وعلــى طول ــا رسـ ً
بالوصــول إلــى األ ارفــي الواقعــة علــى بعــد مســافة  100متــر مــن الجــدار لفالحت ــا وبشــكل فعلــي يمنــع
الجــيش فالحــة هــذه األ ارفــي ويمــس بمعيشــة أصــحاب األر

وبحجــم اإلنتــاج الز ارعــي الــذذ ينــت فــي

القطا  ،وتسم إسرائيل لصيادذ غزة باإلبحار في المياه اإلقليمية التابعـة للقطـا حتـى عمـق  6أميـال
أحيانا كان يتم تقليص هذه المساحة إلى  3أميال بحرية فقط ( مدار.) 2015 ،
بحرية من الشاط و ً

عمليا محاو ت الجيش اإلسرائيلي للتمييز بين الفالحين وغير الفالحين الذين يدخلون إلى
لكن ً
هذه المنطقة دون وجود آلية تنسيق تشكل خط اًر على حياة الناس
وهذه التقييدات يتم فرف ا بواسطة إطالق النار علـى مـن يخرق ـا باإلفـافة للخطـر علـى حيـاة

الناس تقلص هذه التقييدات بشكل كبير .

_4اآلثار الناجمة عن الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة:

تمثلت هذه ا ثار وا ثار ا قتصادية و ا جتماعية كا تي :

 _1اآلثار االقتصادية:

قامت قوات ا حتالل اإلسرائيلي باتخاذ جملة من اإلجراءات فد سكان قطا غـزة فـي أعقـاب

أحــداا منتص ـ

حزي ـران عــام  2007تمثلــت بفــر

حصــار اقتصــادذ مشــدد تمثــل بــإغالق المعــابر

والمنافذ والغاء الكود الجمركي الخاص بقطا غزة ومنع رجال األعمـال الفلسـطينيين مـن الخـروج للعـالم

الخــارجي ومنــع دخــول الم ـواد الخــام الالزمــة للصــناعة والتفــييق علــى البنــو فــي اســتجالب الشــيكل،
وفر

فغوطات على البنو في قطا غزة  ،وأغلقت المعابر التجارية في وجه ا ستيراد والتصـدير،

مما أد إلى تدهور الوفع ا قتصادذ ومـا رافقـه مـن ت ازيـد نسـب البطالـة والفقـر وكـل مظـاهر المعانـاة

والحرمـ ــان التـ ــي تنـ ــت بـ ــدورها مزيـ ــداً مـ ــن مظـ ــاهر القلـ ــق واإلحبـ ــاط واليـ ــأس وغيـ ــاب اآلفـ ــاق السياسـ ــية

(الصوراني. )2010 ،

ونتيجــة ســتمرار الحصــار اإلس ـرائيلي علــى قطــا غ ـزة واغــالق المعــابر التجاريــة فقــد ارتفعــت
معــد ت البطالــة والفقــر فــي قطــا غ ـزة ،ويعتبــر عـام  2008األس ـوأ فــي ارتفــا معــد ت البطالــة حيــا
بلغــت نســبة البطالــة  %44,8وبحســب مركــز ا حصــاء الفلســطيني فقــد بلــغ عــدد العــاطلين عــن العمــل
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حســب تعريـ

منظمــة العمــل الدوليــة حـوالى  120ألـ

شــخص خــالل الربــع الثالــا لعــام  2012بنســبة

 %31,9أذ بزيــادة بحـوالي  %3,5عــن نــات الربــع الثــاني لعــام  2012والتــي بلغــت  %28,4وارتفعــت
نســبة البطالــة بــين الخــرجين ممــن يحملــون ش ـ ادة الــدبلوم والبكــالوريوس لتصــل الــى  %57,5فــي كافــة

التخصصات (الطبا .)2012 ،

وير الباحا أن الحصار ساهم في تواصل انقطـا التيـار الك ربـائي بشـكل يـومي نتيجـة لعـدم
كفايـة كميـات السـو ر الـواردة إلـى القطـا والالزمــة لتشـغيل محطـة توليـد الك ربــاء الوحيـدة ،ممـا زاد مــن

معاناة المواطنين في قطا غزة اإلقتصادية واإلجتماعية والنفسية .

 _2اآلثار االجتماعية:

تمـارس سـلطات ا حـتالل ا سـرائيلى التمييـز فـد الفلسـطينيين بـالقيود التـي تفرفـ ا حيـا إن

ذل ـ يتعــار

مــع المبــادئ األساســية لحقــوق

اإلنســان ســيما مبــدأ المســاواة ،وأدت سياســة الخنــق،

والحصــار ،إلــى ت ارجــع هائــل فــي مســتويات ا ســت ال  ،والــدخل والعمــل والــى انكمــاش وتشــويه غيــر

مسبوق للنشـاط ا قتصـادذ ،كمـا أدت إلـى تـدهور خطيـر فـي الحيـاة اليوميـة حيـا امتـد تـأثير الحصـار
ليســت د

الغــذاء والــدواء وكــل احتياجــات الســكان مــن المحروقــات والغــاز ،ومـواد البنــاء ،والمـواد الخــام

الالزمة للقطاعات ا قتصادية ما تسبب في تدهور قطاعات الصحة والتعليم والعمل والصناعة والتجارة
والسياحة ومستويات المعيشة المناسبة وارتفا معد ت الفقر والبطالة (العيلة وحمد.)2009 ،
وانعكســت ا ج ـراءات اإلس ـرائيلية وسياســة الحصــار وا غــالق الشــامل التــي تقــوم ب ــا ســلطات
ا ح ــتالل اإلسـ ـرائيلي عل ــى المس ــتو المعيش ــي لألس ــر الفلس ــطينية خاص ــة ف ــي قط ــا غـ ـزة اذ ارتفع ــت
معــد ت البطالــة بصــورة لــم يســبق ل ــا مثيــل وبالتــالي ازدادت معــد ت الفقــر بــين الســكان الفلســطينيين

(مركز المعلومات الفلسطيني.)2007 ،

وأصب الت ريب عبـر اإلنفـاق ،وغيرهـا فـي قطـا غـزة ظـاهرة مشـروعة يت افـت علي ـا أصـحاب

المصــال والمحتكـرين إلــى جانــب ت افــت العمــال المعــدمين العــاطلين عــن العمــل الــذذ تعــر

العشـرات

من م للموت للحصول على لقمة العيش.

وبالتالي فإن اآلثار الناجمة عن الت ريـب واألنفـاق أد إلـى خلـق حالـة مـن الحـ ار ا جتمـاعي

الشــاذ الــذذ أفــرز ش ـرائ اجتماعيــة عليــا أو مــا يطلــق علــي م األثريــاء الجــدد أو أثريــاء الحــرب والســوق
الســوداء إلــى جانــب شـريحة مــن العمــال المعــدمين الــذين افــطروا للعمــل فــي األنفــاق فــي ظــرو

أمنيــة

معقـدة بســبب مخــاطر العــدوان اإلسـرائيلي المتواصــل علــى األنفــاق ودون أذ شــكل مــن أشــكال الحمايــة،
والفمانات ا جتماعية ،وفي ظرو

بالغة السوء من النواحي الصحية إلى جانب مخاطرها التي أدت

-75

إلى وفاة  105عامل من هؤ ء حتى منتصـ

عـام  2009بسـبب عـدم تـوفر الحـد األدنـى مـن الوسـائل

المطلوبة لتأمين حياة العاملين في األنفاق الذين بلغ عددهم حوالي  15أل

عامل (الصورانى.)2009 ،

واخيـــ ار ف ــى ظ ــل سياس ــة الحص ــار والتجوي ــع الت ــى لجأتل ــا الس ــلطات ا ســرائيلية إلذ ل س ــكان

القط ــا وكس ــر إرادت ــم من ــذ أن خرج ــت من ــه ف ــي شـ ـ ر س ــبتمبر /أيل ــول ع ــام  2005بع ــدما أدرك ــت أن
وجودهــا فــي داخلــه يحمل ــا أعبــاء تريــد أن تتحلــل من ــا ،وســي اًر علــى درب ا تفاقيــات التــي

تنفــذ رعــت

الو يات المتحدة اتفاقية بين السلطة الفلسطينية واسرائيل لتنظيم استخدام المعابر لمدة سـنة ،وهـو مـا تـم

فـي شـ ر نـوفمبر /تشـرين الثـاني مــن العـام ذاتــه  2005هــذه المعـابر ســتة هـي :معبــر رفـ وهــو الوحيــد
الــذذ يصــل غـزة بالعــالم الخــارجي فــي حــين أن المعــابر الخمســة األخــر تمــر بإسـرائيل وهــو مخصــص

لحركة األفراد خارج قطا غزة معبر المنطار كـارني الـذذ يقـع شـرق مدينـة غـزة علـى خـط التمـاس بـين

القطــا واس ـرائيل وهــو مخصــص للحركــة التجاريــة مــن والــى القطــا وكــذل لتصــدير الخف ـ اروات إلــى

الففة الغربية معبر بيت حانون أيريز شمال قطا غزة وهو مخصص لعبور العمال ،والتجار ،ورجـال

األعمــال ،والشخصــيات الم مــة ومعبــر صــوفا فــي الجنــوب الش ـرقي مــن خــان يــونس ويســتخدم لــدخول

العمال ،ومواد البناء مـن إسـرائيل إلـى قطـا غـزة ومعبـر كـرم أبـو سـالم (كيـرم شـالوم) فـي جنـوب قطـا

غـزة وهـو مخصـص ســتيراد البفـائع مـن مصــر عبـر إسـرائيل ،وقـد اعتمــده ا حـتالل سـتيراد محــدود

للبفائع ذات الطابع اإلنساني معبر ناحال عوز وهو م جور ،ومغلق ،وتـم تحويلـه إلـى موقـع عسـكرذ
وكان مخصصا لدخول العمال والبفائع (هويدذ.) 2010 ،

كم ــا قام ــت إسـ ـرائيل بخ ــرق جمي ــع بن ــود اتفاقي ــة المع ــابر م ــن دون اس ــتثناء حي ــا ظ ــل وص ــول
الفلسطينيين الذين يسكنون في قطـا غـزة إلـى الفـفة الغربيـة والعـالم الخـارجي محـدودا للغايـة ،كمـا أن

هنا تفـييقاً علـى عمليـة تـدفق السـلع التجاريـة وارتفاعـا فـي نسـبة القيـود المفروفـة علـى التنقـل داخـل

الففة ولم يط أر أذ تطور اقتصادذ سلمي مما كان مؤمال في ا تفاقية ،وانما تدهور الوفع اإلنسـاني
وارتفعت نسبة العن

نتيجة لإلغالق المتزايد لمعابر قطا غزة (هويد .) 201،
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المبحث الثاني  :العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ()2014_ 2008
في هذا المبحا ثالثة أقسام رئيسية سأتحدا عن ا وهي  :أو ً عدوان عام 2008وثانيا عدوان

عام  2012وثالثاً عدوان عام 2014

أوالا :عدوان قطاع غزة ( )2009-2008الفرقان (الرصاص المصبوب) :

بدأ التخطيط للعـدوان علـى قطـا غـزة وحسـب المصـادر اإلسـرائيلية تقريبـا قبـل سـتة شـ ور مـن

بدايت ا في  27ديسمبر  2008فقطا غزة صغير المساحة وكثير الكثافـة السـكانية أشـبه بمدينـة تسـقط
باقتحام ــا عســكريا أو بالحصــار وا ســتن از

ومــن هنــا فــإن الحصــار التمــويني المشــدد علــى قطــا غـزة

الذ سبق العدوان بش ور هو جزء مم د ل ا إلفعا

قـدرة المجتمـع علـى الصـمود واسـتم ارر الحصـار

بعـد انت ـاء العـدوان وا بتـزاز بشـروط اعـادة ا عمـار هـو اسـتمرار للعـدوان بوسـائل أخـر غيـر عسـكرية

لتحقيق مكاسب سياسية وإلد ار اسرائيل صعوبة اقتحام المدن للقفاء على المقاومة عسكريا وتداعيات

ذل اعتمدت على خطة القفاء علـى قيـادة المقاومـة ،وافـعا

بنيت ـا العسـكرية مـا أمكـن ب ـد

اثـارة

حالة فيا وفقدان سيطرة القيادة على الوفع فـي قطـا غـزة ،وعلـى البنيـة العسـكرية للمقاومـة ،وعلـى

ادارة شئون المجتمع والفغط عليه لزر اليأس وافعا
يــر الباحــا أن فــر

الصمود (نحاس، 2009 ،ص .)85-82

إس ـرائيل لحصــار قطــا غ ـزة هــو مــن أجــل افــعا

قــدرات المقاومــة

العســكرية ،لتحقــق مكاســب عســكرية وسياســة فــي أذ عــدوان تخوفــه إس ـرائيل مــع المقاومــة فــي قطــا
غزة.

ومن ــذ منتصـ ـ

ع ــام  2008مف ــت اسـ ـرائيل نح ــو اتف ــاق ت دئ ــة برعاي ــة مصـ ـرية م ــع حم ــاس

وفص ــائل المقاوم ــة الفلس ــطينية ف ــي قط ــا غـ ـزة ف ــي محاول ــة من ــا وقـ ـ

ال جم ــات الص ــاروخية عل ــى

المستوطنات المجاورة لقطا غزة وب ذا اعترفـت اسـرائيل بحمـاس علـى أن ـا الج ـة المسـيطرة فـي قطـا

غ ـزة وكطــر ممكــن للتعــايش وقفــى ا تفــاق بــأن تكــون مــدة الت دئــة ســتة ش ـ ور (– 2008/6/19
 )2008/12/19وأن توق ـ ـ

اس ـ ـرائيل هجمات ـ ــا علـ ــى قطـ ــا غ ـ ـزة ،وترفـ ــع الحص ــار مقابـ ــل أن توق ـ ـ

الفصائل الفلسطينية اطالق الصواري والعمليات الفدائية (الزيتونة.)2009 ،

 _1تحرك إسرائيلي للحصول على الموافقة الدولية لبدء العملية:

بــدأت الحكومــة اإلسـرائيلية التحفــير للحــرب علــى قطــا غـزة منــذ سـريان الت دئــة فــي حزيـران/

يونيــو 2008بمــا فــي ذل ـ وفــع ج ــاز إعالمــي وعالقــات عامــة كبي ـرين لتحفــير ال ـرأذ العــام الغربــي
لحرب علـى حكومـة حمـاس فـي قطـا غـزة ويظ ـر أن القيـادة ا سـرائيلية قـررت بـدء العـدوان قبـل تـولى
الرئيس األمريكي المنتخب با ار اوباما الرئاسة في واشنطن نظ ار ألن ا كانت تثق في دعم ادارة الرئيس
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األمريكــي الســابق جــورج بــوش األبــن ولــم تكــن تريــد مفاجــأة ال ـرئيس الجديــد بحــرب فــي الشــرق ا وســط

(الكيالي،2009 ،ص .) 21

حاولــت اسـرائيل قبــل بدايــة العــدوان علــى قطــا غـزة الحصــول علــى تأييــد دولــي بالموافقــة علــى

الع ــدوان ،حيـــا قام ــت إس ـ ـرائيل بتوزي ــع رسـ ــالة عل ــى أعفـ ــاء مجل ــس األم ــن ال ــدولي ي ــوم  23كـ ــانون
األول/ديســمبر  2008تشــير في ــا إلــى حق ــا فــي الــدفا عــن نفس ـ ا وفقــا للمــادة  51مــن ميثــاق األمــم

المتحــدة لمواج ــة الصـواري التــي تطلــق علي ــا مــن قطــا غـزة وذكــرت صــحيفة يــديعوت أحرونــوت فــي
عــددها الصــادر فــي  26كــانون األول  /ديســمبر 2008بــأن وزي ـرة الخارجيــة اإلس ـرائيلية تســيبي ليفنــي

قامت بالتحدا مع قادة وممثلين عن ا تحاد األوروبي واألمم المتحدة وحتى بع
موق

الدول العربية لشر

إسرائيل من العدوان الذ تنوذ تنفيذه والحصول على موافقت م على الرغم من أن ليفني قـد نفـت

أن تكون أخذت إذناً أو أبلغت مسبقاً أية دولـة عربيـة بمـا في ـا الحكومـة المصـرية بنيت ـا م اجمـة قطـا

غزة كما يـذكر أن هـذا العـدوان قـد جـاء بعـد زيـارة وزيـرة الخارجيـة اإلسـرائيلية ليفنـي لمصـر قبـل العـدوان
بأقل من  48ساعة معلنة من القاهرة أن "إسرائيل لن تسم بعد اآلن باستمرار سيطرة حماس على غزة

وستغير الوفع".)fba2014 (.

 _2تضليل حركة حماس:

أشار المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية الـى أن الحكومـة اإلسـرائيلية تعمـدت خـدا حركـة

حمــاس حيــا قامــت الحكومــة اإلس ـرائيلية بفــت المعــابر وأدخلــت  428.000لت ـ ار مــن الغــاز الصــناعي
ونحــو  75طنــا مــن غــاز الطــب باإلفــافة الــى  105شــاحنة اغاثــة قبــل يــوم واحــد مــن العمليــة وأعلنــت

الحكوم ــة ا سـ ـرائيلية ف ــي  26ك ــانون األول  /ديس ــمبر  2008اعط ــاء حم ــاس م ل ــة  48س ــاعة لوقــ

اطــالق الص ـواري م ــددة حمــاس بعمليــة عســكرية واســعة فــي غ ـزة حــال عــدم ا ســتجابة ا أن العــدوان
جاء خالل اقل من  24ساعة ،فى فوء عمليات الخدا والتفليل التى قامـت بـه الحكومـة اإلسـرائيلية
علــى مباغتــة حمــاس إليقــا أكثــر عــدد مــن الفــحايا فــي صــفو

الم ـواطنين الفلســطينيين من ــا تنفيــذ

العملية يوم السبت في حين حرص مكتـب رئـيس الـوزراء علـى ابـال" الصـحفيين بـأن الحكومـة سـتجتمع
يوم األحد  28كانون األول /ديسمبر لمناقشة عملية موسـعة محتملـة علـى قطـا غـزة ،وقـد عـزز ذلـ

التك نات بعدم ا قدام على أذ تحر قبل يوم األحد (الكرمل.)2011 ،

 _3وقائع العدوان العسكري اإلسرائيلي:

تــم تنفيــذ العــدوان ا س ـرائيلى علــى مــرحلتين بــدأ بعمليــة جويــة ثــم عمليــة عســكرية بريــه إفــافة

لعمليـات التفـليل بـدأت اسـرائيل حرب ـا بفـربة جويـة مباغتـة قبـل أن تسـتدعى ا حتيـاط وتحشـد قوات ــا

البرية.
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أ_ العملية الجوبة :
فــى اليــوم األول للعــدوان علــى قطــا غ ـزة أنزلــت الق ـوات ا ســرائيلية أعلــى الخســائر بالجانــب

الفلسطيني بسبب بدء ال جوم اإلسرائيلي ساعة ذروة العمل في األج ـزة الحكوميـة واألمنيـة فـي القطـا ،
حيــا انطلقــت العمليــة الجويــة فــي تمــام الســاعة الحاديــة عشــر والنصـ

ديسمبر  2008بفربة جوية كثيفة بقوام  60طائرة إ

 16وا

صــباحا فــي 27كــانون ا ول /

 15التى انطلقـت مـن قواعـد هسـتور

وهتسريم ورمات ديفيد است دفت المراكز األمنية العسكرية ،ومقرات قيـادة مسـتخدمة مائـة صـارو خـالل

ثالث ــة دق ــائق تاله ــا موج ــة ثاني ــة بقـ ـوام  40ط ــائرة قاذف ــة مقاتل ــة قص ــفت منص ــات الصـ ـواري المحفـ ـرة
والمحــددة مســبقا ب ــد

تــدمير المنصــات وقتــل الط ـواقم البش ـرية التــي تكــون قــد باشــرت بالتحفــير للــرد

على الغارة األولى ،وتتابعت الغارات على أهدا

مختلفة بقـوام مختلفـة مـن الطـائرات حتـى بـدء العمليـة

البرية في  3كانون الثاني /يناير، 2009وذل عندما نفذ بن األهدا

الجويـة فقـد اسـت دفت مقومـات

المجتمــع المــدني فقصــفت محطــات المحروقــات ،ومخــازن التمــوين ،وتعمــدت ارتكــاب المجــازر اليوميــة
بالمدنيين لزر الرعب في نفوس م ،مستخدمة قنابل الفسفور والقنابل الفراغية (سكرية.)2009 ،
وبعــد ثمانيــة أيــام مــن القصـ

البحــرذ والجــوذ والبــر العنيـ

قامــت إسـرائيل بتوســيع عمليات ــا

العسكرية والقيام بعملية برية لتدمير البنية التحتية للمقاومة في قطا غزة.

ب_ العملية البرية:

بناء على نجا اسرائيل في عمليت ا الجوية حركت أليات ا لتقوم بعملية برية علـى قطـا غـزة،

وفى  3كانون الثاني  /يناير  2009بدأ ال جوم بـ اًر علـى قطـا غـزة بـدعم مـن القـوات الجويـة والبحريـة

(ســكرية ،)2009 ،وقــد تمكنــت اس ـرائيل مــن الســيطرة علــى المنــاطق الخاليــة مــن التجمعــات الســكانية
إلحكام الحصار حول المدن ،وقسمت القطا الى ثالثة أقسـام لمنـع الوصـول مـن الجنـوب الـى الشـمال

ووق ـ

أذ امــدادات بالســال لوجــود ا نفــاق فــي مدينــة رف ـ لوق ـ

عمــل ا نفــاق فــي ادخــال أذ م ـواد

تموينيــة أو أســلحة تعــزز مــن صــمود أهــل قطــا غـزة ،وقــد وصــلت قـوات الجــيش اإلسـرائيلي فــي بعـ

األحيــان الــى تخــوم المنــاطق الســكنية المكتظــة مثــل مخ ــيم جباليــا وتــل ال ـوا فــي مدينــة غ ـزة وغيره ــا،
واس ــتناداً لعتاده ــا العس ــكرذ وم ــد س ــالح ا فق ــد رك ــزت عل ــى قصـ ـ

ه ــذه األحي ــاء والتجمع ــات موقع ــة

الخسائر بالمدنيين (.)Jim Zanotti 2009

 _4األهداف العسكرية والسياسية للعدوان اإلسرائيلي:
أوالا  :اسرائيليا:

حاولــت اس ـرائيل منــذ اليــوم األول للعــدوان عــدم ا عــالن عــن أهــدا

وافــحة ومحــددة للعــدوان

علـى قطـا غـزة ،ويعــود ذلـ لسـبين رئيســين األول :اسـتفادة الجـيش اإلسـرائيلي مــن حـرب يوليـو /تمــوز
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 2006على لبنان عندما أعلن عن أهـدا

للحـرب تمـت بعـده عمليـات محاكمـة القـادة السياسـيين علـى

النتائ والثاني :أن القادة السياسيين في اسرائيل كانـت لـدي م عـدم رؤيـة وافـحة حـول نتـائ الحـرب أو
على أقل تقدير أن القيادة السياسية ا سـرائيلية لـم يكـن لـدي ا ثقـة بأن ـا ستسـتطيع تلبيـة طمـو الجم ـور

اإلسـرائيلي بالنســبة لتوقعاتــه المرتفعــة حيــال مســتو األداء الحربــى للجــيش والقــدرة علــى أرغــام المقاومــة
الفلسطينية على األستسالم (نعيرات، 2009 ،ص.)5

ويمكن تحديد األهداف اإلسرائيلية في العدوان على قطاع غزة كما يلى-:
 -1األهداف العسكرية المعلنة (-:)Jim Zanotti 2009 2.
أ-

رد المقاومة ومنع ا من اطالق الصواري على البلدات والمدن ا سرائيلية .

ب -تغييــر الوفــع فــي قطــا غـزة مــن بــؤرة مقاومــة الــى حـزام أمــن إلسـرائيل وفــر
دون اعادة قوة الفصائل الفلسطينية المقاومة أو تزويدها بالسال .

حصــار يحــول

ت -استعادة الجندذ اإلسرائيلي جلعاد شاليط .
ث -وق

عمليات الت ريب من مصر خصوصاً األسلحة.

 _2األهداف العسكرية والسياسية غير المعلنة( سكرية 2009ص -:)33-32

 _1على المستوى األمني والعسكري:
أ-

القفاء على المقاومة في قطا غزة واسقاط القطا عسكريا .

ب -استعادة ثقة الجنود اإلسرائيليين بقدرت م على الحرب بعد حرب لبنان الثانية في صـي
واختبــار مســتو القطاعــات العســكرية بعــد ســنتين مــن التــدريب المكثـ
ومكانت ا عسكريا .

2006

واســتعادة هيبــة اسـرائيل

 _2على المستوى السياسي :
أ-

إفعا

حكم حركة حماس في قطا غزة .

ب -ت يئة المسار الفلسطيني للتسوية السلمية بالقفاء على المقاومة وبالتـالي افـعا
الممانعة في لبنان وسوريا وايران.

موقـ

قـو

ت -اســتغالل نت ــائ الح ــرب لص ــال حكوم ــة اي ــود اولمــرت ف ــي ا نتخاب ــات القادم ــة لمن ــع وص ــول
حكومة تعرقل التسوية السلمية.

ث -إج ــا

جميــع الج ــود الفلســطينية والعربيــة والدوليــة لنجــا الحـوار الفلســطيني ألن ــاء األنقســام

وتحقيق الوحدة الفلسطينية.

ج-

تم يد الطريق وت يئة الوفع المالئم امام ا دارة ا مريكية الجديدة لدفع المشرو األمريكي فـي
الشرق ا وسط انطالقا من المسار الفلسطيني
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 _3األهداف االستراتيجية (:)Yair Evron 2008
أ-

العمل بكل الوسائل إلفعا

حكم حركة حماس في قطا غزة .

ب -تنفيذ حكومة أولمرت المرحلة األخيرة من خطة شارون لالنسحاب من قطا غزة .
ت -استعادة قدرة الرد ا سرائيلية.
ث -افعا
ج-

الحركة الوطنية وا سالمية الفلسطينية.

اظ ار وجود خالفات وانقسامات فلسطينية ،وعربية فلسطينية حول هذا العدوان.

ثاني ا  :فلسطيني ا:

يمكـن ا دعـاء بـأن هنـا أهـدافاً قـد وفــعت ا حمـاس للعـدوان كون ـا ليسـت هـي التـي أعلنــت

العــدوان أو حتــى مــن الصــعب الــتك ن بمــد اســتعداد حمــاس والقــو األخــر للعــدوان إ أنــه ومــا أن
انــدلعت الح ــرب حت ــى أص ــب ل ــد حم ــاس والفص ــائل مجموع ــة م ــن األه ــدا

وه ــى كالت ــالي (نعيــرات،

، 2009ص.)8

 -1أهداف عسكرية:
أ-

إثبات قدرة المقاومة على الصمود سواء فيما يخص المعركة في الميدان أو فيما يخص تحطـيم
حلم اسرائيل.

ب -ت ديد األمن الشخصي للمواطن اإلسرائيلي.

ت -إثبــات قــدرة حمــاس علــى إدارة المعركــة مــع اس ـرائيل بنــو جديــد مــن العمــل العســكرذ وباقتــدار
واف .

 -2أهداف سياسية:

أرادت حماس أن تثبت أن هذا العدوان مختلفة عن سـابقت ا مـن الحـروب ا سـرائيلية بعـدم مـن

اس ـرائيل فرصــة تحقيــق أهــدا
تصر أن وق

سياســية لــذا كانــت حمــاس متصــلبة فــي مطالب ــا ومــن ثــم بقيــت حمــاس

صواريخ ا يتطلب رفع الحصار وفت كافة المعابر .

 -3أهداف استراتيجية (نعيرات)2009 ،
إذا كانــت اس ـرائيل قــد وفــعت هــد

وهــو تغيــر معــاد ت المنطقــة فــإن حمــاس كــذل اســتغلت

الحرب لتغير هذه المعاد ت ،وذل فمن مجموعة من المحددات -:
أ-

إستخدام الشار بشكل منقطع النظير.

ب -إستغالل فرصة ا نقسام العربي.
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ت -إدخال عبين جدد إلى المنطقة ممن يعتبرون أعداء بالنسـبة إلسـرائيل كـإيران ،أو غيـر مقبـول
ب م كتركيا.

ث -إستغالل الشار األوروبي والمظاهرات التي لم تش دها الدول األوروبية حتـى فـي أشـد األزمـات
كاحتالل العراق.

ج-

إدخــال النخــب السياســية إلــى الميــدان وقيــادات العمــل المجتمعــي ممــا شــكل ســابقة فــي الحيــاة
السياسية العربية وا وروبية.

خسائر العدوان
أوالا  :فلسطينيا:

منــذ بــدء العــدوان اإلس ـرائيلي علــى قطــا غ ـزة فــي  27كــانون أول  /ديســمبر 2008اســت د

العــدوان جميــع منــاحي الحي ــاة فــي القطــا حي ــا لــم تســلم المس ــاجد والمؤسســات الحكوميــة والص ــحية،
والشركات التجارية من القص  ،والتدمير (السحار، 2014 ،ص.)216

فقد بلغت الحصـيلة الن ائيـة للعـدوان اإلسـرائيلي علـى قطـا غـزة حسـب تقريـر الج ـاز المركـزذ

لإلحصاء الفلسطيني الصادر في  2009 /1/ 28تقدر  1,334ش يدا بين م  417طفال و 108نسـاء
و 120مسنا و  14مسعفا فيما بلـغ عـدد الجرحـى  5,450جـري  ،كمـا تكبـد خسـائر اقتصـادية مباشـرة
بقيمــة  1,9مليــار دو ر نتيجــة العــدوان اإلس ـرائيلي وبلغــت الخســائر المباش ـرة فــي البنيــة التحتيــة ح ـوالى

 1,2دو ر وأظ ــر تقريــر الج ــاز المركــزذ تــدمير العــدوان  4,100مســكن بشــكل كامــل وكــذل دمــرت
مقـرات للحكومــة واألج ـزة األمنيــة باإلفــافة الــى  17الـ

لالحصاء الفلسطينى.)2009 ،

مســكن دمــرت بشــكل جزئي(الج ــاز المركــز

وذكر تقرير لمنظمة ا مم المتحـدة للتجـارة والتنميـة فـي الثـامن مـن شـ ر سـبتمبر ايلـول 2009

أن العــدوان اإلسـرائيلي علــى قطــا غـزة تســبب فــي خســائر اقتصــادية للفلســطينيين بقيمــة اربعــة مليــارات

دو ر و تش ــمل ه ــذه المعطي ــات الخس ــائر المباشـ ـرة وغي ــر المباشــرة الناتج ــة ع ــن الحص ــار ا قتص ــادذ
للقطا مع تأكيد التقرير األممي على ان قيمة الخسائر المباشرة تمثل ثالثة أفعا

(سعيد،2010 ،ص.)477

حجم اقتصاد غـزة

ثانيا  :إسرائيليا:

عمــد اإلحــتالل اإلس ـرائيلي إلــى التكــتم بشــكل كامــل عــن حجــم الخســائر الماديــة ،والبش ـرية التــي

تع ــر

ل ــا بس ــبب الع ــدوان عل ــى قط ــا غـ ـزة ف ــي محاول ــة من ــه إل ــى بق ــاء الجب ــة الداخلي ــة اإلسـ ـرائيلية

متماسكة .
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أ -الخسائر البشرية :

بحســب الروايــة ا سـرائيلية فــإن عــدد القتلــى اإلسـرائيليين نتيجــة الحــرب بلــغ  13قتــيال من ــا 10

جنود قتلوا بالقطا و 3إسرائيليين قتلوا نتيجة الصواري التي كانت تطلق ا المقاومة فيما جر أكثر من
 100وما يزيد عن  1000اصابة بحا ت ال لع نتيجة سقوط الصواري داخل اسرائيل ،وبحسب روايـة

المقاومة أكـدت كتائـب عـز الـدين القسـام فـي مـؤتمر صـحفي ل ـا ان عـدد القتلـى اإلسـرائيليين بلـغ نحـو
 80اسرائيليا (نعيرات، 2009 ،ص.)25

ب -الخسائر اإلقتصادية:

بحســب تقــدير عــدد مــن خب ـراء ا قتصــاد اإلس ـرائيليين فــإن خســائر الحــرب قــد تصــل الــى نحــو

عشرة مليارات شيكل  2,61مليار دو ر بسبب تكلفة الحرب وتداعيات اطالق الصواري الفلسطينية .
اإلس ـرائيلية فــي عــدد  19كــانون الثــاني  /ينــاير 2009فــان خســائر

وبحســب صــحيفة معــاري

الجب ــة الداخليــة ا س ـرائيلية نتيجــة ســقوط الص ـواري والقــذائ

التــي اطلقت ــا المقاومــة أدت الــى تفــرر

حوالى  268سيارة ،والحاق أفرار مباشرة ب 1279مبنى جراء سقوط القذائ

بج ـ ار  4مــن م فــي حالــة خطــر وأيفــا مقتــل  3اس ـرائيليين نتيجــة ســقوط القــذائ

واصـابة  182اسـرائيليا
وتفــرر ح ـوالى 48

منطقــة زراعيــة وتفــرر  9مؤسســات تعليميــة ،وبحســب صــحيفة هــارتس فإنــه قتــل  10جنــود إسـرائيليين
بالقطا وبلغ عدد الجرحى بين المدنيين والعسكريين  770جري (نعيرات، 2009 ،ص .) 26- 25

ثاني ا  :عدوان ( )2012حجارة السجيل (عامود السحاب):

بــدأ العــدوان اإلس ـرائيلي علــى قطــا غ ـزة حجــارة الســجيل أو (عمــود الســحاب) حســب التســمية

اإلسرائيلية في  2012/11/14باغتيال أحمد الجعبرذ واست دا

ما تعتقد إسرائيل بأنه أمـاكن تخـزين

صواري طويلة المد ومنصات إطالق صواري ( الجمل)2013 ،
وشنت قوات ا حتالل اإلسرائيلي خالل الفترة بين  21-14نوفمبر عدواناً عسكرياً شاركت فيه

طــائرات حربيــة مقاتلــة وقطــع حربيــة بحريــة ومدفعيــة كانــت رابفــة علــى الش ـريط الحــدودذ مــع القطــا
أطلقــت خالل ــا آ

الص ـواري والقــذائ

المدفعيــة والبحريــة وطالــت ال جمــات العســكرية أمــاكن ســكنية

بقناب ــل يص ــل وزن ــا أكث ــر م ــن  1000كج ــم وس ــويت ب ــاألر

ع ــائالت بأكمل ــا ،واس ــت د

القصـ ـ

المكثـ ـ

مب ــان س ــكنية متع ــددة الطبق ــات وأبي ــدت

أيفـ ـاً منشـ ـ ت مدني ــة عل ــى امت ــداد م ــدن القط ــا بين ــا

مؤسس ــات حكومي ــة مدني ــة جميع ــا تق ــع ف ــي أم ــاكن مكتظ ــة بالس ــكان م ــا زاد م ــن حج ــم األفـ ـرار ف ــي
الممتلكــات واألروا بــين صــفو

المــدنيين اآلمنــين وبخاصــة النســاء واألطفــال ،واســت دفت مئــات مــن
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خالء تقع داخـل منـاطق سـكنية ب ـد

هجمات الطائرات المقاتلة أ ار

المدنيين اآلمنين(المركز الفلسطيني لحقوق ا نسان.)2013 ،

إثـارة الـذعر والرعـب فـي نفـوس

األهداف العسكرية والسياسية للعدوان اإلسرائيلي:

أوالا  :إسرائيليا:

أطلقــت إس ـرائيل علــى عمليت ــا العســكرية فــد قطــا غ ـزة اســم (عمــود الســحاب) وهــي عبــارة

اصطالحية من التـوراة متعلقـة بفـيا الي ـود فـي صـحراء سـيناء  40عامـا زمـن سـيدنا موسـى ومعناهـا
المجـازذ العقــاب الســماوذ فـي إشــارة للفــيا وعــدم اليقـين فيمــا اختــارت المقاومـة عبــارة حجــارة الســجيل

ذات الد
أهدا

ت الدينية الوافحة لد المقاومة الفلسـطينية (أبـو عـامر .)2012 ،هـذا العـدوان حمـل عـدة

من ا المعلن ومن ا غير المعلن من قبل المؤسسة اإلسرائيلية.

 -1األهداف المعلنة :

هدفت العملية اإلسرائيلية تحقيق عدد من األهدا

أ-

واألغ ار

استعادة الرد اإلسرائيلي المفقود أمام المقاومة الفلسطينية.

ب -است دا

أهم ا-:

عدد من القادة الميدانيين للفصائل المسلحة وتدمير منازل م.

ت -تدمير قواعد إطالق الصواري ومخازن السال والذخيرة.
ث -القفاء على ما يمكن من البنية العسكرية للمقاومة .
ج-

إد ار إس ـرائيل بمــا

يقبــل الش ـ أن أذ دولــة عربيــة غيــر جــاهزة لمواج ت ــا ،وأن ــا مــا ازلــت

الدولة األقو واألقدر في هذا المحـيط العربـي الكبيـر رغـم ثـورات الربيـع العربـي(.نفس المرجـع،
.)2012

 -2األهداف غير المعلنة:

 زيادة شعبية نتنياهو وليبرمان وبا ار للفـوز فـي ا نتخابـات ا سـرائيلية ويجمـع غالبيـة المحللـينالسياســيين علــى أن أحــد أهــدا

العــدوان علــى غ ـزة هــو زيــادة شــعبية نتنيــاهو وشــركائه "ب ـ ار

وليبرمــان فــي الشــار اإلس ـرائيلي اســتعدادا نتخابــات الكنيســت التاســعة عشــر22كــانون الثــاني

/يناير.2013
 -اختبــار ردة فعــل دول الربيــع العربــي وفــت قنــاة اتصــال مــع مصــر لجــس نــب

الشــار العربــي

الـذذ خـيم علـى عالقـات بعـ

هـذه الـدول مـع

ودول الربيع العربي وردات فعل ا بعد الغمـو

الكيان اإلسرائيلي وتحديداً مصر(أبو جابر.)2012
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ثاني ا  :فلسطيني ا:

أما أبرز أهداف فصائل المقاومة الفلسطينية فقد تمثلت باالتي :
أ-

رفع القيود اإلسرائيلية بشأن استغالل الشريط الحدودذ العازل.

ب -توسيع الحدود البحرية للقطا .
ت -ووق

ا عتداءات وا غتيا ت اإلسرائيلية( .الجمل .)2013

ث -تأكيد حق المقاومة في مواج ة العدوان والتصدذ عتداءاته.
ج-

محاولــة كســر هيبــة الــرد الصـ يونية وفــر
(.فرحانة.)2012 ،

قواعــد اشــتبا جديــدة وخلــق معادلــة رعــب جديــدة

ثالث ا  :خسائر الحرب:
 -1فلسطينيا:

أففى العدوان اإلسرائيلي على غزة في عملية حجارة السجيل إلى استش اد 162فلسطينياً من

بين م  42طفالً و 11سيدة و 18مسناً بينمـا بلـغ عـدد المصـابين  1222مـن بيـن م  431طفـالً و207

سيدات و 88مسناً  ،وهاجم الجيش اإلسرائيلي خالل أيام العدوان حوالي  1500هـد

فـي القطـا مـن

بين ــا مق ـرات حكوميــة وأنفــاق ومنصــات ص ـواري ومنــازل وناشــطون بــارزون ومخــازن أســلحة (الجمــل،

. ) 2013
 -2إسرائيليا:
أمــا فــي الجانــب اإلس ـرائيلي فقــد أدت عمليــة عــامود الســحاب أو حجــارة الســجيل حســب تســمية

المقاومة الفلسطينية إلى مقتل ستة إسرائيليين من بين م جنديان بينما بلغ عـدد الجرحـى  240إسـرائيلياً
وذل ـ حســب المصــادر اإلس ـرائيلية ،كمــا ســقط علــى إس ـرائيل ح ـوالي  1506ص ـواري تــم إطالق ــا مــن

قطــا غ ـزة اســت دفت مســتوطنات الجنــوب المحيطــة بالقطــا باإلفــافة إلــى تــل أبيــب والقــدس ووفق ـاً
لحسابات شركة العلوم ا قتصادية ( )BDIوالتي أجرت ا بتاري  2012/11/17فإن تكلفة عملية عمود

السحاب وصلت إلى  1,1مليار شيكل في أسبو (الجمل.)2013 ،

ثالث ا  :العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة () 2014العصف المأكول (الجرف الصامد):

اسـ ــتغلت اس ـ ـرائيل اختفـ ــاء 3مـ ــن مسـ ــتوطني ا فـ ــي محافظـ ــة الخليـ ــل فـ ــي الفـ ــفة الغربيـ ــة فـ ــي

12حزيـ ـران /يوني ــو  ، 2014وم ــن ث ــم العث ــور عل ــى جث ــث م ف ــي  30حزيــران يوني ــو ،دخل ــت المواج ــة
ا س ـرائيلية الفلســطينية مرحلــة جديــدة مــن التصــعيد بشــن الق ـوات الحربيــة ا س ـرائيلية عــدوانا جديــداًعلى

قطــا غ ـزة وذل ـ علــى أثــر تجميــد المفاوفــات الفلســطينية ا س ـرائيلية فــي ش ـ ر نيســان /أبريــل 2014
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واســتمرار األنشــطة ا ســتيطانية فــي الفــفة الغربيــة ومدينــة القــدس المحتلــة ،ومراوغــة اسـرائيل فــي تلبيــة

اســتحقاقات التســوية السياســية ،وعــدم اطــالق س ـ ار الدفعــة الرابعــة مــن ا ســر الفلســطينيين القــدامى ،
وبعــد ت ازيــد اعمــال العن ـ

اختطــا

مــن جانــب المســتوطنين فــد الفلســطينيين فــي الفــفة الغربيــة ،وخاصــة مــع

وقتــل الفتــى محمــد أبــو خفــير مــن مدينــة القــدس فــي  2تمــوز يوليــو  2014باإلفــافة الــى

ا عتداء المبر على ابن عمه طارق أبو خفير (شعا.)2014 ،

بد

بدأت اسرائيل عملية (الجر الصامد) أو العصـ

المـأكول حسـب تسـمية المقاومـة الفلسـطينية

تدمير البنية التحتية لحركة حماس ،والقفاء التام علـى القـدرات العسـكرية والصـاروخية للمقاومـة
تجرب ــة المص ــالحة الفلس ــطينية وافش ــال حكوم ــة التواف ــق ال ــوطني الت ــي عارف ــت ا

الفلس ــطينية ،وتق ــوي

الحكومة ا سرائيلية (السيد.)2014 ،

وأعلــن جــيش ا حــتالل اإلس ـرائيلي عــن بــدء عمليــة عســكرية تحــت اســم الجــر الصــامد فــد
قطــ ـ ـ ــا غ ـ ـ ـ ـ ـزة لوق ـ ـ ـ ـ ـ

إطــ ـ ـ ــالق ص ـ ـ ـ ـ ـواري المقاومــ ـ ـ ــة علــ ـ ـ ــى المس ـ ـ ـ ــتوطنات والبل ـ ـ ـ ــدات اإلس ـ ـ ـ ـ ـرائيلية.

وقال أفيحاذ أدرعي المتحدا باسـم جـيش ا حـتالل اإلسـرائيلي لإلعـالم العربـي فـي تغريـده علـى تـويتر

أطلق الجيش اإلسرائيلي عملية (الجر الصامد) في قطا غزة فد قدرات ومصال حركـة حمـاس رداً
على استمرار إطـالق الصـواري نحـو جنـوب إسـرائيل المسـتوطنات المحاذيـة لغـزة ) فلسـطين أون يـن،
.) 2014

اســتخدمت قـوات ا حــتالل اإلسـرائيلي خــالل العــدوان أنواعـاً مختلفــة مــن أحــدا أنـوا األســلحة

وأكثرها قدرة على التدمير والقتل فد المدنيين الفلسطينيين و ممتلكات م.

كمــا وقامــت الق ـوات الجويــة ،والبريــة ،والبحريــة التابعــة ل ــا بــإطالق أ

الص ـواري و القــذائ

المختلفة ،و الموج ة والتي يصل وزن الواحدة من ا  1000كيلو غرام و أكثر طالت أحياء كثيرة سكنية
وتجمعــات مدنيــة و أوقعــت خســائر كبيـرة فــي األروا و الممتلكــات و قــد اســتخدمت أنـوا مــن األســلحة

الفتاكة و المحرمة دولياً فد المدنيين دون مراعاة لمعايير القانون الدولي بمبـدأ التناسـب و التميـز بمـا

في ذل قتل و إبادة عـائالت بأكمل ـا و كـان مـن بـين هـذه األسـلحة التـي قامـت قـوات العـدو اإلسـرائيلي
باســتخدام ا فــي منــاطق التجمعــات الســكانية الفلســطينية بمــا في ــا قــذائ

المسمارية ،وقذائ

شديدة ا نفجار ( كلوب.)2014 ،

الفســفور األبــي

ويـر الباحــا أن ا عتـداءات ا سـرائيلية المسـتمرة علــى قطــا غـزة هــي ت ـد

 ،و القــذائ
باألســاس الــى

ت ــدمير البني ــة التحتي ــة لحرك ــة حم ــاس ،وقي ــادة المقاوم ــة الفلس ــطينية ف ــي غـ ـزة ،والقف ــاء عل ــى الق ــدرات

العسكرية والصاروخية للمقاومة الفلسطينية ،وعرقلة المصالحة الفلسطينية.
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األهداف العسكرية والسياسية للعدوان اإلسرائيلي:
 -1إسرائيليا:

ل ــم ي ــتمكن الع ــدوان اإلسـ ـرائيلي عل ــى قط ــا غـ ـزة م ــن تحقي ــق أهداف ــه وفرفـ ـ ا عل ــى الش ــعب

الفلسطيني ومن بين هذه األهدا
أ-

ما يلي-:

تدمير البنية التحتية لفصائل المقاومة في قطا غزة.

ب -إعادة ا عتبار و ال يبة لنظرية الرد اإلسرائيلية .
ت -ن ــز س ــال فص ــائل المقاوم ــة الفلس ــطينية ووقـ ـ

صـ ـواري المقاوم ــة الت ــي تطل ــق عل ــى الم ــدن

ا سرائيلية .

ث -تدمير و إفشال المصالحة الوطنية الفلسطينية لتدمير المشرو الوطني الفلسطيني
ج-
ح-

إعاقة عمل حكومة التوافق الفلسطيني ووفع العراقيل أمام ا

خلق حزام أمني من رف جنوباً حتى بيت حانون شما ً محاذياً للطريق الشرقي وتدمير ا نفاق
المحاذية للحدود ( كلوب.)2014 ،

 -2فلسطينيا:
أهدا

أ-

فصائل المقاومة الفلسطينية فكانت كما يلي:

رفع الحصار المفرو

على قطا غزة.

ب -إعادة إعمار القطا و إدخال المواد الخاصة باإلعمار.
ت -فت معبر رف البرذ لحركة األشخاص والتجارة الذذ يربط قطا غـزة بالعـالم الخـارجي بشـكل
دائم .

ث -إعادة إعمار مطار غزة الدولي واقامة ميناء بحر والسما بالصيد لمسافة  12ميل بحرذ في
البحر.

ج-

اطالق س ار جميع األسر الذين تم اعتقال م مؤخ اًر و المفرج عن م في صـفقة شـاليط واإلفـراج
عن النواب الذين تم اعتقال م( .ال ندذ.)2014 ،

خسائر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة :2014
 -1فلسطينيا:

أ-الخسائر البشرية:
تع ــر

قط ــا غـ ـزة إل ــى ع ــدوان إسـ ـرائيلي واس ــع ف ــي الفتـ ـرة  7تم ــوز /يولي ــو26_ 2014أب/

أغسسطس 2014استمر  51يوما ويعد هذا العدوان هو الثالا الذ تشنه اسرائيل علـى القطـا خـالل

ســت ســنوات وكــان وافــحاً أن الجــيش اإلس ـرائيلي مــارس سياســة ا نتقــام مــن المــدنيين فــي قطــا غ ـزة
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بشكل كبير ،وتمثلت الصورة األبرز لذل في عمليات القتل الجماعي للسكان العزل في بيوت م ما يمثل

انت اكا صارخا للقوانين الدولية ومواثيق حقوق ا نسان (صال ،2014 ،ص .)34

تشير ا حصائية الن ائية التي اعدها المرصد األورومتوسـطى الـى أن عـدد الفـحايا اإلجمـالي

بلغ  2,147ش يداً مـن م  530طفـالً و 302امـرأة و 23شـ يداً مـن الطـواقم الطبيـة و 16صـحفياً و11

ش ـ يداً مــن مــوظفي وكالــة ا مــم المتحــدة لإلغاثــة وتشــغيل الالجئــين الفلســطينيين األونــروا ،وبلــغ عــدد

الجرحــى ط ـوال فت ـرة الحــرب  10,870جريحــا تراوحــت اصــابات م بــين متوســطة وطفيفــة وخطي ـرة مــن م
 3,303طفالً و  2,101امرأة وتشير ا حصاءات األولية الـى أن ألـ

طفـل علـى األقـل سـيعانون مـن

اعاقات دائمة (المرصد األورومتوسطى .)2014 ،

ب -الخسائر االقتصادية:

ونفذ الجيش اإلسرائيلي منذ عدوانه على غزة  60664هجمة من ـا  8210هجـوم صـاروخي و

 15736قذيفة من البحرية  36718قذيفة مدفعية.

وبلغــت حصــيلة المنــازل الم دمــة  16002من ــا  2358منــز ً دمــرت بشــكل كلــى و 13644

منـز ً بشـكل جزئـي افـافة الـى عشـرات ا

مـن المنـازل التـي لحقـت ب ـا افـ ار ار فيمـا عـدد المســاجد

المست دفة  169مسجداً دمر من ا  61بشكل كلى.

ووصـ ــل عـ ــدد المشـ ــردين ج ـ ـراء العـ ــدوان اإلس ـ ـرائيلي المتواصـ ــل ق اربـ ــة النص ـ ـ

مليـ ــون مشـ ــرد

 462,090غــالبيت م توزعـوا علــى  90ملجــأ تابعــا لألمــم المتحــدة وقــدرت الخســائر ا قتصــادية المباشـرة
وغي ــر المباشـ ـرة الت ــي لحق ــت بقط ــا غـ ـزة بنح ــو 3ملي ــارات و 460ملي ــون دو ر نتيج ــة اس ــت دا

مص ــلحة تجاري ــة ،وص ــناعية ،وقصـ ـ

324

المن ــازل ،ومحط ــات المي ــاه ،ومعالج ــة المي ــاه العادم ــة ،والمق ــار

الحكومي ــة ،والم ــدارس ،وقـ ـوارب الص ــيادين ومحط ــات ومح ــو ت الك رب ــاء ،والم ارك ــز الص ــحية والط ــرق
وخطوط المياه ،والك رباء ،واألرافي الزراعية والمؤسسات ا هلية والمساجد والكنائس والقبور(الزيتونـة،

، 2015ص.)48

 -2إسرائيليا:
أ-الخسائر البشرية:

على صعيد خسائر إسرائيل البشرية قتـل  64جنـديا وسـتة مـدنيين بيـن م امـرأة ومـن بـين الجنـود

القتلى من يحملون أيفا جنسيات أخر كاألميركية ،والبلجيكية والفرنسية ،وغيرها أما الجرحـى فقـد بلـغ
عددهم  720جريحا (الجزيرة نت.)2014 ،
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ب -الخسائر االقتصادية:

بلغــت تكلفــة العــدوان اإلس ـ ارئيلي علــى غ ـزة أكثــر مــن مليــارذ دو ر أمريكــي تمثــل الجــزء األول

من ــا فــي التكــالي

المباش ـرة للعــدوان ووســائل ا القتاليــة مــن طي ـران ومــدرعات ،وجنــود ووقــود ،وغيرهــا،

وتمثــل الجــزء الثــاني من ــا فــي التكــالي

غي ــر المباش ـرة للحــرب مــن فق ــد إلي ـرادات الســياحة ،والفن ــادق،

والمتنزهـات ،وتعطيـل لحركـة الطيـران الدوليـة مـن والــى إسـرائيل ،وكـذا القطـارات ،باإلفـافة إلـى خســائر

البنية التحتية ،والزراعة ،والتجارة ،وغيرها(عبده.)2014 ،

وتشير عدد من الدراسات المتخصصة إلى أن تكلفـة قتـال الجـيش اإلسـرائيلي فـي غـزة تبلـغ فـي

اليوم الواحد أكثر من مائة مليون دو ر أذ أكثر من مليارذ دو ر منذ بدء العدوان حتى انت اء العدوان
أن اس ــتخدام الج ــيش اإلسـ ـرائيلي لص ــارو ب ــاتريوت واح ــد يكلف ــا حـ ـوالي ملي ــوني دو ر ،كم ــا أظ ــرت

الد ارســات كــذل أن الصــارو الواحــد بمنظومــة القبــة الحديديــة يكل ـ

نحــو  50مليــون دو ر ،وأن تكلفــة

الساعة الواحدة لتحليق الطائرة بدون طيار في الجـو تقـدر بنحـو  1500دو ر ،فيمـا تبلـغ تكلفـة السـاعة

للط ــائرة المروحي ــة حـ ـوالي  5000دو ر وترتف ــع تكلف ــة الس ــاعة الواح ــدة للط ــائرة القتالي ــة ف ــي الج ــو إل ــى
 15000دو ر ،وأظ رت هذه الدراسات كذل أن التكلفة اليومية للجنود ا حتياط الذين أعادت إسرائيل
تجنيدهم تقدر بنحو عشرة ماليين دو ر(عبده .)2014،

وتشير التقديرات إلى أن تكلفة جيش ا حتالل خالل العملية العسكرية أكثر من  6مليار شيكل

أذ ما يعادل  1.7مليار دو ر أمريكي في حين أفادت سلطة الفرائب بـأن حجـم الخسـائر التـي لحقـت
باإلنتــاج تقــدر ب ـ  4.5مليــار شــيكل ،كمــا تفـرر قطــا الســياحة بمبــالغ مشــاب ة تصــل أيفـاً إلــى 4.5

مليار شيكل كما أن التقديرات تشير إلى أن أفرار التعويفات ستصل إلى أكثر من  50مليون شيكل
ما يجعل المبلغ ا جمالي للخسائر اإلسرائيلية يصل إلى أكثر من  15مليار شيكل ما يعادل نحو 4.3

مليار دو ر أمريكي(قدس نت.)2014 ،
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خالصة الفصل

بــدأ الحصــار اإلس ـرائيلي علــى قطــا غـزة عقــب فــوز حركــة حمــاس فــي ا نتخابــات الفلســطينية

الثانية عام  ،2006وكان هد

اإلحتالل اإلسـرائيلي هـو فـر

حصـار بـر  -وجـو  -وبحـر  -علـى

قطا غزة إلذ ل الشعب الفلسـطيني لممارسـته الديمقراطيـة نتخابـه حركـة حمـاس والعمـل علـى اسـقاط

الحكومــة الفلســطينية المنتخبــة بفــر
القفية الفلسطينية .
وبفــر

اس ـرائيل أليــات مســتمرة مــن أجــل تحقيــق أهــداف ا الراميــة لتــدمير

الحصــار علــى قطــا غ ـزة تــم قطــع الم ـوارد الحياتيــة اليوميــة عــن القطــا المحاصــر

والتفـــييق علـ ــى حيـ ــاة النـ ــاس اليوميـ ــة وتمثـ ــل ذل ـ ـ بقطـ ــع الغ ــذاء ،والـ ــدواء ،والمـ ــاء ،والوقـ ــود ،والسـ ــلع

والبفائع ،مما أسفر عن تدمير اإلقتصاد المحلي وأحداا الفقر والبطالة وغالء المعيشة .

و قامت إسرائيل بثالثة حـروب علـى قطـا غـزة مـن أجـل تـدمير البنيـة التحتيـة لحركـة حمـاس،

وقي ـ ــادة المقاوم ـ ــة الفلس ـ ــطينية ف ـ ــي غـ ـ ـزة ،والقف ـ ــاء عل ـ ــى الق ـ ــدرات العس ـ ــكرية ،والص ـ ــاروخية للمقاوم ـ ــة
الفلسطينية ،وعرقلة المصـالحة الفلسـطينية ،واسـتخدمت اسـرائيل خـالل عـدوان ا علـى غـزة فـد المـدنيين

الفلسـطينيين وممتلكــات م أنواعـاً مختلفــة مـن األســلحة المحرمــة دوليـاً ،وقامـت القـوات الحربيــة اإلسـرائيلية
بــإطالق ق ــذائف ا تجــاه المن ــازل الســكنية والمنشـ ـ ت العام ـة ،والخاص ــة فــي مختل ـ

محافظــات غــزة م ــن

جنوب ا إلى شمال ا وأن القوات الحربية اإلسرائيلية لم ت ار ما يوفره القـانون اإلنسـاني الـدولي مـن حمايـة
خاصة للمدنيين وقت الحرب.
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الفصل اخلامس
الدور الرتكي يف مواجهة احلصار اإلسرائيلي
على قطاع غزة
 ملبحث ول  :ممقف ت ك ا من ستائج نستخابا
 ملبحث اثاسي  :ملمقف ارتكي من نعتت ء

اف اط ن

نلة ئ

اثاس

ع ةى قطةاع

غ من ()2014_ 2008
 ملبحث اثااث  :ملمقف ارتكةي مةن نعتةت ء نلة ئ ي ع ةى ألةطمل
حل ي

الفصل الخامس
تمهيد:

الدور التركي في مواجهة الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة
فــي ظــل اســتمرار الممارســات اإلسـرائيلية العدوانيــة بحــق الفلســطينيين هيمنــت رو النقــد الشــديد

لــإسرائيل علــى الخطــاب السياســي التركــي منــذ عــام 2002م فقــد اســتخدم األتـ ار مفــردات شــديدة الل جــة
لوص

ما يقوم به اإلحتالل اإلسرائيلي في األرافي الفلسطينية من قبيل اإلرهاب ،والعنصـرية ،والقتـل

المتعمد ،واإلبادة .

وأستند الخطـاب التركـي الرسـمي طـوال فتـرة الد ارسـة فيمـا يتعلـق بالقفـية الفلسـطينية علـى فكـرة
رف

اإلحتالل اإلسرائيلي لألرافي الفلسطينية ،ومناصـرة الفلسـطينيين فـي نفـال م المشـرو مـن أجـل

نيل ا سـتقالل ،والـدعوة لتـوفير األجـواء المناسـبة إلنجـا المسـيرة السـلمية ،وفـرورة تطبيـق العدالـة فـي

التعامل مع الشعب الفلسطيني.
لذل نتطرق في هذا الفصل لدراسة دور تركيا في مواج ة الحصار اإلسرائيلي على قطا غزة

مــن خــالل د ارســة مواقـ

وسياســات تركيــا اتجــاه العديــد مــن القفــايا الم مــة داخــل القفــية الفلســطينية،

وموقف ــا مــن ا نتخابــات الفلســطينية الثانيــة وموقف ــا مــن ا عتــداءات اإلس ـرائيلية علــى قطــا غ ـزة مــن

 2014_ 2008وموقف ا من أسطول الحرية .
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المبحث األول  :موقف تركيا من اإلنتخابات الفلسطينية الثانية
والحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة

تمهيد:

عب ــا رئيسـ ـاً ف ــي منطق ــة الش ــرق األوس ــط بش ــكل جل ــي م ــع وص ــول ح ــزب العدال ــة
بات ــت تركي ــا ً
والتنميــة إلــى الســلطة عــام  2002وذل ـ وفــق التوج ــات اإلســتراتيجية الجديــدة التــي بلــورت نظريــة تقــوم

علــى اســتثمار الج ـوار القريــب ،وتفعيــل العمــق ا ســتراتيجي مــن خــالل تنشــيط وتفعيــل مجمــل العالقــات

السياســية ،وا قتصــادية والثقافيــة مــع العــالمين العربــي واإلســالمي دون اإلخــالل بالعالقــات الطيبــة مــع
الجوار األوربي ولعل مواقـ

السياسـة الخارجيـة التركيـة المتعلقـة بقفـايا المنطقـة وفـي مقـدمت ا القفـية

الفلسطينية كشفت عن صورة تركيا الحديثة الجديدة التي تسعى من خالل ا إلى صناعة نمـوذج يسـتثمر

التــاري العثمــاني اإلســالمي والت ـراا األتــاتوركي العلمــاني وفــق نمــوذج يعمــل علــى الجمــع بــين هويــات
تتوافر على جملة من عناصر القوة التاريخية ،والثقافية ،واألخالقية(جول.)2010 ،
ويتمثل هـذا المبحـا فـي نقطتـين ا ول الموقـ

 2006والثاني موق

التركـي مـن ا نتخابـات الفلسـطينية الثانيـة عـام

تركيا من الحصار اإلسرائيلي على قطا غزة

أوال  :الموقف التركي من االنتخابات الفلسطينية الثانية عام (:)2006

جـرت ا نتخابـات الفلســطينية التشـريعية فـي  25كــانون الثـاني  /ينـاير  2006وســط أجـواء مــن

ال ــدوء والن ازهــة حســب مــا أعلنتــه لجنــة ا نتخابــات المركزيــة ولــم تشـ د العمليــة ا نتخابيــة أذ خروقــات
وفـ ــى  2006 / 1/ 29أعلنـ ــت لجنـ ــة ا نتخابـ ــات المركزيـ ــة النتـ ــائ الن ائيـ ــة بحفـ ــور ممثلـ ــي الق ـ ـوائم

ا نتخابية وكانت على النحو التالي :حصلت قائمة التغير واإلصال على  74مقعداً وقائمة حركة فت

على  45مقعداً وقائمـة أبـو علـي مصـطفى علـى  3مقاعـد وقائمـة البـديل علـى  2مقعـد وقائمـة فلسـطين

المســتقلة عل ــى  2مقعــد وقائم ــة الطري ــق الثالــا عل ــى  2مقعــد أم ــا المرش ــحين المســتقلين عل ــى مس ــتو
الدوائر فقد حصلوا على  4مقاعد (لجنة ا نتخابات المركزية.)2006 ،
ويحتوى هذا العنوان على نقطتين وهي كاالتي :

 _1موقف تركيا الرسمي من نتائج االنتخابات:

رحبت تركيا بنتائ ا نتخابات الفلسطينية التي تمخفت عن فوز قائمـة التغييـر واإلصـال ب

 74مقعداً مـن مجمـو المقاعـد البرلمانيـة الفلسـطينية وعـددها  132وأعـرب رئـيس الـوزراء التركـي رجـب
طيــب أردوغــان عــن اســتعداد بــالده للوســاطة بــين الحكومــة ا س ـرائيلية وحمــاس معلقـاً علــى الفــوز الــذ

حققتــه حمــاس بقولــه " يجــب احتـرام خيــار الشــعب الفلســطيني " مطالبـاً كــل مــن اسـرائيل وحمــاس بقبــول
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األمــر الواقــع والعمــل ســويا مــن أجــل مصــلحة شــعبي ما وقــال أردوغــان " يمكننــا أن نقــوم بــدور وســيط مــا
ب ــين اسـ ـرائيل وفلس ــطين " مطالبـ ـاً المجتم ــع ال ــدولي أن يعط ــى فرص ــة لحرك ــة حم ــاس بع ــدما ف ــازت ف ــي
ا نتخابات التشـريعية الفلسـطينية مؤكـداً بـأن موقف ـا المسـتقبلي يمكـن أن يدشـن عمليـة مختلفـة عمـا هـو

سائداً " (عودة.)2006 ،

وكــذل طالــب رئــيس الــوزراء التركــي رجــب طيــب أردوغــان المجتمــع الــدولي بــأن "يكــون مســتعداً

للعمل مع حماس بعد أن اختارها الشعب في انتخابات نزي ة " .
وكشـ

أردوغــان فـي  27كــانون الثـاني /ينــاير  2006أنـه بحــا مـع الـرئيس الباكسـتاني برويــز

مشر فـي مبـادرة مشـتركة لمنظمـة المـؤتمر اإلسـالمي تنطـوذ علـى "قيامنـا بـدور نـو مـن الوسـيط بـين

إسرائيل والفلسطينيين " وقال" :إن لب ا تصا ت والمبادرات يقوم على الشر لحماس بأن سياسة عـدم
ا عت ـ ار

بإس ـرائيل لــن تكــون مســاعدة فــي هــذه العمليــة" وأن "علــى إس ـرائيل أ تقــول أن ــا لــن تعتــر

بنتيجــة ا نتخابــات أو بحمــاس فــي الحكومــة " ،وقــال أردوغــان أيف ـاً "إن علــى اإلخــوة فــي حمــاس أن
يتركوا عادات م وتصرفات م في المافي للمافي علي م أن يـدخلوا عالمـاً جديـداً بنظـرة جديـدة اآلن ،وقـد

أصــبحوا عملي ـاً طرف ـاً فــي حكــم الدولــة وشــدد علــى أن الســال يجــب أن يكــون فقــط فــي أيــادذ الق ـوات

المسلحة ألذ دولة " ،وقال أن في مثـل هـذه العمليـة إننـي مقتنـع أن حمـاس سـتتحر ويجـب أن تتحـر

نحو الوسط فالتطر لن يساعد في شيء وهذا يطبق على إسرائيل أيفـاً "دعـا إلـى التميـز بـين حمـاس

األمس وحماس اآلن وشدد علـى فـرورة أن نسـم ل ـم بـبع

، 2012ص .)30

الوقـت لنـر مـاذا سـيفعلون " (النعيمـي،

انتقـ ــد أردوغـ ــان فـ ــي  21فب اريـ ــر/شـ ــباط  2006اسـ ــتخدام إس ـ ـرائيل للعقوبـ ــات ا قتصـ ــادية فـ ــد

الفلسطينيين بسبب انتخاب م حماس معتب اًر أن هذا سيخلق ديمقراطية مقيدة ويعكـس عـدم احتـرام للشـعب

الفلسطيني(األخرس، 2015 ،ص .)217

وأشار أردوغان إلى" مناشدة حماس لحركة فت ودعوت ا للمشاركة في ا ئتال " ووصف ا بأن ا

أمر "م م جداً وحدا غير عاد نظـ اًر ألن حمـاس حصـلت علـى مـا يكفـى مـن المقاعـد لتـألي
من أتباع ا حص اًر لو شاءت وقال أن التوصل إلى ائتال

حكومـة

مع فت سيكون م ماً للغاية " .

 _2التقارب التركي مع حماس:

وبعد تردد قررت حكومة حزب العدالـة والتنميـة التركيـة دعـوة وفـد مـن حمـاس لزيـارة أنقـرة حيـا

فوج العالم في  16شباط /فبراير  2006بوصول خالـد مشـعل رئـيس المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس

إلى أنقرة ،وعقد اجتماعا مع وزير الخارجية التركي عبد اهلل غول وموظفين فـي و ازرة الخارجيـة التركيـة،
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وقد كتب الكثير عن مالبسات هذه الزيارة كونه لم يعر بدقة من الذذ وجـه الـدعوة لخالـد مشـعل ،وأن

الزيارة أخذت طابعاً غير رسمي حيا كان اللقاء مع وزير الخارجية عبداهلل غول في مقر حزب العدالـة
وليس في مقر و ازرة الخارجية وذلـ بسـبب الفـغوطات األمريكيـة والغربيـة وبعـ

خالفـات داخليـة فـي

و ازرة الخارجية التركية على هذه الزيارة لكن ا كانت مفصالً م ما حيا وصلت رسالة تركيا إلى إسرائيل

والغــرب بأنــه

منــاص مــن ا عت ـ ار

بنتــائ ا نتخابــات الديمقراطيــة الفلســطينية (نــور الــدين2008 ،

،ص .)311
ويــر الباحــا أن الزيــارة جــاءت مثم ـرة للط ـرفين فــأنقرة بحســب قــول مشــعل كانــت أول محطــة
دولية تستقبل الحركة بعد ا نتخابات الفلسطينية فيما وفرت هذه المبادرة لتركيا في المقابل فرصة م مـة
لتعزيز دورها كالعب سياسي أساسي ومؤثر في الشرق األوسط.

وقــد صــر أردوغــان دفاع ـاً عــن الزيــارة بــالقول "أن أنق ـرة تســعى لــدور أكبــر فــي منطقــة الشــرق

األوسط " مفيفاً أن" تركيـا

يمكن ـا أن تقـ

موقـ

المتفـرج" ،ومشـدداً علـى خبـرة تركيـا التاريخيـة فـي

حكم المنطقة على مد قرون فـي ظـل الـدول العثمانيـة ،كمـا أشـار إلـى أن المسـئولين األتـ ار أوفـحوا

لوفد الحركة موق

المجتمع الدولي بشأن فرورة التخلي عن العن  ،وا عت ار

وج نا الرسالة الصحيحة في الوقت المناسب " أما تفسير الفريق المعار

بإسرائيل ،وقـال " :لقـد

للزيـارة فـي الخارجيـة التركيـة

فقد انحصر حول شخصية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بحجـة أنـه لـم يشـار فـي
ا نتخابات وليس نائبا في المجلس التشريعي أو مسـئو ً فـي الحكومـة ،وللخـروج مـن هـذه المعفـلة بـين

الفريقين تم ا تفاق على إبقاء الزيارة غير رسمية ،واخراج ا من خالل دعوة حزبية تحاشـيا لـردود أفعـال

دولي ــة ل ــم يعم ــل مس ــبقا عل ــى تفادي ــا عب ــر القنـ ـوات الدبلوماس ــية المعت ــادة إذ أبلغ ــت ت ــل أبي ــب واش ــنطن

بالمبــادرة التركيــة قبــل ســت ســاعات فقــط مــن وصــول الوفــد إلــى تركيــا (األخــرس، 2015 ،ص-218

.)219

سعت حركت حماس إلى تخفي

في الففة الغربية خالد سليمان " إننا

وطأة األمر حيا قال المتحـدا باسـم كتلـة التغيـر واإلصـال

نستغرب هذا الموق

فربما يريد أردوغان أن يتعامل مع رئـيس

الحكومة الفلسطينية بشكل رسمي وهو ما قد يتم بعد تشكيل الحكومة " .
وانتقـد السـفير األمريكـي فـي أنقـرة روس ويلسـون زيـارة وفـد حركـة حمـاس إلـى تركيـا وقـال " :أن

مص ــدر قلقن ــا الـ ـرئيس يتمث ــل ف ــي أن أذ لق ــاء م ــع حم ــاس يج ــب أن يبع ــا بالرس ــالة نفسـ ـ ا ح ــول نب ــذ
اإلرهــاب ،وا عت ـ ار

بحــق إس ـرائيل فــي الوجــود وا لت ـزام با تفاقيــات التــي وقعت ــا الســلطة الفلســطينية

(الزيتونة، 2010 ،ص .)41
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وف ــى ذات اإلط ــار ق ــام الـ ـرئيس الترك ــي أحم ــد نج ــدت س ــيزر بزي ــارة إل ــى األ ارف ــي الفلس ــطينية

المحتلة في  8حزيران /يونيو  2006حيا التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد يوم مـن زيارتـه

إلسـرائيل إ أنــه لـم يلتقــي رئــيس الـوزراء الفلســطيني إســماعيل هنيـة ،ويعلــق علــى ذلـ المتخصــص فــي

الشأن التركـي محمـد نـور الـدين قـائال " إن هـذا الموقـ

(حسان، 2012 ،ص .)53

اعتبـر إسـاءة إلـى خيـارات الشـعب الفلسـطيني "

وير الباحا أن تركيا دولة ديمقراطية تؤمن بحقوق اإلنسان والحريات والعامـة بالتـالي جسـدت

هــذا المبــدأ مــن خــالل تعامل ــا مــع حركــة حمــاس مــن خــالل أســلوب الح ـوار السياســي ،لــذل تــر تركيــا
فرورة إعطـاء حركـة حمـاس نفـس الفرصـة التـي حصـلت علي ـا حركـة فـت حيـا كانـت اسـرائيل تعتبـر

حركة حماس حركة إرهابية.

التركيــة فــي رؤيت ــا السياســية بالتعامــل مــع حركــة حمــاس

أخيــر فــإن الــدور التركــي والمواق ـ
و اا
تنطلق من المحاذير الدولية إ أن ا تر بأهمية دورها في الفغط على حركة حماس كحكومـة منتخبـة
وليست كحركة مقاومة في أن تتجاوب مع متطلبات األسرة الدوليـة ،وتنبـذ اإلرهـاب ،وتعتـر بإسـرائيل،

وتلقــي س ــالح ا الخــاص وه ــى المراهنــات السياس ــية التركي ــة التــي تص ــبو مــن خالل ــا للتقــارب م ــع ك ــل
اإلطـ ار

حســب المســافة التــي تحقــق ت لفــا وخاصــة مــع حركــة حمــاس التــي تحــاول أن تتعلــق بــأذ منفــذ

يفت ل ا م ما كان في فوء إغالق كل المنافذ الدولية عن ـا ورفـ

التعامـل مع ـا دوليـا دون أن تعلـن

موافقت ــا عل ــى الش ــروط األمريكي ــة واإلسـ ـرائيلية وه ــو م ــا دفع ــا لتلتق ــي م ــع السياس ــات التركي ــة ف ــي ه ــذه
المرحلة التي ربما تعتقد أن ا نافذت ا ووسيط ا مع األسـرة الدوليـة والغربيـة واألمريكيـة (األخـرس2015 ،

،ص.)220

ثانيا :موقف تركيا من الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة:

فرف ــت إسـ ـرائيل حص ــا اًر مش ــدداً عل ــى قط ــا غـ ـزة عق ــب ف ــوز حرك ــة حم ــاس ف ــي اإلنتخاب ــات

التش ـريعية الفلســطينية وتشــكيل ا للحكومــة خــالل عــام  2006وقــد أغلقــت إس ـرائيل المعــابر التجاريــة مــع
قطا غزة.

وقد طرحت إسرائيل جملة مبررات لحصارها الذذ فرفـته علـى نحـو  1,9مليـون فلسـطيني فـي
قطا غزة من بين ا:
 -1تحرير الجندذ اإلسرائيلي جلعاد شاليط الذذ أسرته ثالثة فصائل فلسطينية مقاومة فـي حزيـران
يونيو عام . 2006
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 -2منع وصول أسلحة ومعدات عسكرية إلى حركات المقاومة والحيلولة دون دخول مواد أولية إلى
القطــا يمكــن اســتخدام ا فــي تصــنيع الصـواري والوســائل القتاليــة األخــر (الجــو ني2010 ،

،ص .)17
ويحتوى هذا العنوان على نقطتين وهي كاالتي:

 _1موقف تركيا الرسمي من الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة:
بـالمواق

إن التحــول الالفــت فــي الموق ـ

التركــي مــن غ ـزة وفلســطين وافــحاً أشــد الوفــو تمثــل ذل ـ

واإلجـراءات التركيـة العمليــة ومسـاندت ا للحمــالت الدوليــة لرفـع الحصــار وتحركات ـا الدوليــة بــل

يمكن القول إن معاناة فلسطين كانت أقرب لتركيا أكثر من قرب ا للـدول العربيـة ،وشـكلت أهميـة خاصـة

ل ــد المس ــئولين األتـ ـ ار ولع ــل ذلــ م ــا يؤك ــده أردوغ ــان ب ــالقول " إن ق ــدر تركي ــا وق ــدر فلس ــطين ليس ــا
منفصلين وان قدر أنقرة وقدر غزة ليسا منفصلين (حسان، 2012 ،ص .)69

وقد ندد أردوغـان بالحصـار الـذذ فرفـته إسـرائيل علـى قطـا غـزة مشـي اًر إلـى أن فلسـطين هـي

أســاس ســجن بســماء مفتوحــة وشــعب غـزة يواجــه ماســاه إنســانية ،وقــال أردوغــان أمــام كتلــة نـواب حــزب

العدالة والتنمية " أن إسرائيل تعاقب شعباً كامالً من أجل معاقبة مجموعة بعيني ا ،وتقوم بقص

مكث

لقطـ ــا غ ـ ـزة مـــن غيـ ــر المقبـــول تف ـ ــم مثـ ــل هـــذه الممارسـ ــة بذريعـــة إطـ ــالق الص ـ ـواري  ،وكلمـ ــا سـ ــألنا
اإلسـرائيليين عــن أســباب القصـ
هنا صواري تقص

الــذذ يتعــر

لــه الشـعب الفلســطيني بــين الحـين واألخــر يتعللــون بــأن

من الجانب الفلسطيني لكن كلما سـألنا عـن حجـم الخسـائر الناتجـة عـن القصـ

الفلسطيني وعن عدد الفحايا فـي الجانـب اإلسـرائيلي

نحصـل علـى جـواب " (الزيتونـة، 2010 ،ص

.)48
كما أصدرت الخارجية التركية بياناً قالت فيه أن ا تشعر بقلق كبيـر مـن الحصـار المطبـق علـى

غزة وتر أنه

يخدم سو العناصر المتطرفة داعية إلى ان ائه فو ار وأثناء انعقاد ملتقـى دافـوس التقـى

وزير الخارجيـة التركـي علـى بابـا جـان الـرئيس اإلسـرائيلي شـمعون بيريـز فـي  26ينـاير  2008وقـال لـه

إن استمرار حصار غـزة وتقسـيم فلسـطين إلـى قسـمين أذ غـزة والفـفة الغربيـة ي ـدد عمليـة السـالم وفقـاً

لمسار أنابوليس (التقرير ا ستراتيجي الفلسطيني، 2008 ،ص .)172

كمــا تصــدر الحصــار اإلسـرائيلي علــى غـزة المحادثــات التــي جــرت بــين وزيــر الخارجيــة التركــي

أحمــد داود أوغلــو ووزيــر الــدفا اإلسـرائيلي أي ــود بــا ار فــي أنقـرة  19ينــاير  2010حيــا طالــب أوغلــو
مـ ــن بـ ــا ار بالسـ ــما لتركيـ ــا بإيصـ ــال المعونـ ــات لسـ ــكان قطـ ــا المحاصـ ــر

سـ ــيما الغـ ــذاء والـ ــدواء،

والمساعدات األساسـية ،كمـا طلـب السـما لتركيـا بإدخـال مبـان جـاهزة إليـواء مـن فقـدوا مسـاكن م نتيجـة
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الحــرب اإلس ـرائيلية المــدمرة و يســتطيعون بســبب الحصــار ومنــع م ـواد البنــاء الــدخول لقطــا غ ـزة مــن
إعادة بناء مساكن م ،و لكن بـا ار رفـ

التع ـد با سـتجابة لطلـب تركيـا وأكـد أنـه سـيدرس الطلـب بنـاء

على السياسة المتبعة إزاء إدخال البفائع لقطا غزة مفيفاً أن " القيود على معابر القطا ستتواصـل

طالما بقى الجندذ المختط

جلعاد شاليط محتج از في أيدذ حماس "(حسين.)2010،

وتواصل إسرائيل حصارها لقطا غزة مع استمرار ا نتقادات التركية للحصـار اإلسـرائيلي علـى
قطا غزة.
الحصــار وتس ـ يل إدخــال

وشــدد المســئولون األت ـ ار فــي مناســبات عــدة علــى فــرورة تخفي ـ

المسـ ــاعدات لسـ ــكان قطـ ــا غ ـ ـزة كمـ ــا أعرب ـ ـوا عـ ــن أسـ ــف م مـ ــن عـ ــدم سـ ــما إس ـ ـرائيل ومصـ ــر بـ ــدخول
المساعدات الالزمة إلعادة أعمار قطا غزة (حسين.)2010 ،

كمـا وأكــد أردوغـان فــي مـؤتمر صــحفي مشـتر مــع نظيـره القطــرذ حمـد بــن جاسـم أل ثــاني فــي
 14فبراير /شباط  2010على التزام بالده بالوفاء بوعودها للعمل على حل مشـكلة األوفـا اإلنسـانية
المتردية في قطا غزة المحاصر وتس يل إدخال المساعدات لسكانه وأعرب عـن أسـفه مـن عـدم سـما

الكيــان اإلس ـرائيلي ومصــر بــدخول المســاعدات الالزمــة إلعــادة إعمــار قطــا غ ـزة ،وذكــر أن مــا يقــارب
خمسة آ

أسرة مازالت تعـيش فـي الخيـام مطالبـاً الـدول التـي شـاركت فـي مـؤتمر إعـادة إعمـار قطـا

غزة في شرم الشي بالوفاء بوعودها (المركز الفلسطيني لالعالم.) 2010،
وير الباحا أن الموق

التركي الرسمي كان أكثر فاعليه في رف

قطا غزة ،والعمل على كسره رسمياً من خالل مواق

فت مل

الحصار اإلسرائيلي علـى

الحكومة التركية بقيادة حزب العدالة والتنمية في

الحصار دولياً واقليمياً .

 _2موقف الشعب التركي من الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة:
وج ــاء الموقـ ـ

الترك ــي أكث ــر فاعلي ــة ف ــي رفـ ـ

الحص ــار والعم ــل عل ــى كسـ ـره رس ــمياً وش ــعبياً

وسياسـياً ومعنويـاً ولقـد أفـادت تركيــا مـن عالقات ـا الدوليـة المتوازنـة فــي فـت ملـ

الحصـار دوليـا ،وعــدم

طيه في إدراج النسيان ،وأصـبحت مسـرحاً للعديـد مـن النشـاطات والفعاليـات اإلسـالمية المسـاندة للشـعب
الفلسطيني ،حيا نظم األت ار العديد من الفعاليات المناصـرة للفلسـطينيين ،والمؤيـدة لرفـع الحصـار عـن
غزة من بين ا مظاهرات وم رجانات وجمع تبرعات وارسال مساعدات...ال

(أبو سكر.)2010،

ولم يقتصر الدعم الذ أبدته تركيا تجاه الفلسطينيين في قطا غـزة علـى الجانـب السياسـي بـل

تعــداه الــى الــدعم اإلنســاني مــن خــالل افتتــا أفــر للمؤسســات ا غاثــة التركيــة فــي غ ـزة من ــا جمعيــة
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يــاردملي ف ــي غـ ـزة ويع ــدد منس ــق ا الع ــام الخ ــدمات التــي تق ــدم ا مؤسس ــته تش ــمل تق ــديم المس ــاعدات ف ــي

المواس ــم واألعي ــاد ،وشـ ـ ر رمف ــان ،والحـ ـوادا الطارئ ــة ،وم ــن ه ــذه المؤسس ــات مؤسس ــة هيئ ــة ا غاث ــة
اإلنســانية التركيــة بغ ـزة ،ويوف ـ ممثل ــا محمــد كايــا أن الشــعب التركــي ومؤسســاته اإلنســانية تخــص

الشعب الفلسطيني بنسبة كبيرة من الدعم وتقديم المساعدات(الزيتونة.)2010 ،

ش ـ د الشــار التركــي العديــد مــن المظــاهرات وا حتجاجــات الفــخمة فــي مختل ـ
وبمشاركة شتى أطيا

انحــاء تركيــا،

الشعب التركي منددة بالحصار اإلسرائيلي على قطا غزة .

وعلــى صــعيد مؤسســات المجتمــع المــدني التركــي ا هليــة فقــد نشــطت حمــالت جمــع التبرعــات
لقطــا غـزة مــن قبــل المنظمــات ا نســانية والحقوقيــة منســجمة فــي ذلـ مــع اعــالن أردوغــان عــن حملتــه

لدعم الشعب الفلسطيني وتوجي ه دعوة للشعب التركي من أجل المساهمة في صندوق أسسـته الحكومـة

لمساعدة قطا غزة (جزيرة نت.)2009 ،
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المبحث الثاني  :الموقف التركي من االعتداءات اإلسرائيلية
على قطاع غزة من ()2014_ 2008
قطا غزة أصغر بقعة أرفية تفم أكبر كثافة سكانية تعيش منـذ عقـد مـن الـزمن تحـت وطـأة
الحصــار والعــدوان اإلسـ ـرائيلي ،ومنــذ انســحاب اسـ ـرائيل مــن القطــا تع ــر

القطــا لثالثــة اعت ــداءات

متتاليـ ــة كـ ــل عامـ ــان (2009/2008و  2012ثـــم  ) 2014ناهي ـ ـ ع ــن القص ـ ـ

بالط ــائرات والـ ــزوارق

الحربيــة بــين الفينــة واألخــر  ،هــذه ا عتــداءات كانــت باهظــة التكلفــة مــن حيــا عــدد الش ـ داء المــدنيين
وأغلــب م مــن األطفــال ،والنســاء  ،والشــيو كمــا دمــرت البنيــة التحتيــة بشــكل كبيــر جــداً بين ــا المــدارس
والمستشفيات.

وقى هذا المبحا ثالثة نقـاط وهـى  :أو موقـ

عام  2008وثانيا موق

تركيـا مـن العـدوان اإلسـرائيلي علـى قطـا غـزة

تركيا من العدوان اإلسـرائيلي علـى قطـا غـزة عـام  2012وثالثـا موقـ

من العدوان اإلسرائيلي على قطا غزة عام  2014وهى كا تي :

تركيـا

أوال  :موقف تركيا من العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة :2008

فــي الســابع والعش ـرين مــن كــانون أول /ديســمبر  2008شــنت الطــائرات ا س ـرائيلية فــي لحظــة

واحــدة أشــرس عــدوان علــى قطــا غ ـزة ،حيــا ارتكبــت مجــازر وجـرائم بحــق الشــعب الفلســطيني األعــزل

ودمــرت مؤسســات وبنــى الســلطة الفلســطينية المدنيــة والشــرطية ،واســتمر العــدوان ج ـواً وب ـ اًر وبح ـ اًر حتــى

الث ــامن عش ــر م ــن ك ــانون ث ــاني /ين ــاير ع ــام  2009وس ــط م ــذاب وجـ ـرائم بش ــعة بح ــق أبن ــاء الشـ ــعب
الفلسطيني في قطا غزة (األخرس، 2010 ،ص .) 222
ويحتوى هذا العنوان على ثالثة نقاط كاالتي :

_1موقف تركيا الرسمي خالل العدوان
أظ ــر الموقـ

التركــي مــن العــدوان علــى قطــا غـزة تحــو ً فــي السياســة التركيــة بجعل ــا سياســة

مبــادرة وفاعلــة ومــؤثرة وصــاحبة رؤيــة مســتقلة خاصــة فــي ظــل تحالف ــا مــع اس ـرائيل والو يــات المتحــدة

األمريكيــة وبالتــالي نجــد ان الموقـ

التركــي جــاء مغــاي ار تمامــا للموقـ

األمريكــي وتميــز بموقـ

مســتقل

ورؤيـة وافـحة فـي التعامـل مـع العــدوان علـى قطـا غـزة هـذا مـا أكــد عليـه رئـيس الـوزراء التركـي رجــب

طيــب أردوغــان بقولــه " إن بــالده لــن تــدير ظ رهــا لمــا يحــدا لغـزة وأطفال ــا ولــن تبقــى صــامته ومكتوفــة
األيدذ على تحقيق العدالة (حسان، 2012،ص .)64
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كمـا لعبـت تركيــا دو اًر مباشـ اًر وفــاعالً خـالل العـدوان ا سـرائيلي علـى قطــا غـزة عــام  2008إذ

تعد تركيا أحد ا ط ار

األكثر قبو ً من جانب مختل

أط ار

الص ار في المنطقة وفى مقدمت ا حركـة

حمـاس واسـرائيل ففـال عــن الغـرب ومــا يعـر بــدول ا عتـدال والممانعــة العربيـة ،كمــا أن تركيـا عفــو
مؤقــت فــي مجلــس األمــن الــدولي وحل ـ

شــمال األطلســي وتســتطيع بحكــم عالقات ــا بحمــاس أن تنقــل

وج ــات نظــر اس ـرائيل وهــى م مــة أبــد رئــيس الــوزراء التركــي رجــب طيــب أردوغــان اســتعداده ألدائ ــا

(نور الدين.)2009 ،
وقد كانت ردة الفعل التركية غافبة جداً على المستويين الشعبي والرسمي وبرز ذلـ بـالموق

الحاد لرئيس الحكومة التركية رجـب طيـب أردوغـان الـذ أر أن العـدوان اإلسـرائيلي علـى قطـا غـزة "
هو عدم احترام لتركيا " على خلفية زيارة اولمرت لتركيا قبل أيام فقط من بـدء العـدوان علـى غـزة ووعـده
إلردوغــان وغــول أ تش ـ د غ ـزة مأســاة انســانية وجــاء العــدوان تكــذيباً لوعــده ا مــر الــذ اعتب ـره األت ـ ار

خ ــداعاً وتف ــليالً واس ــتخفافاً ب ــدور تركي ــا الوس ــيط ب ــين س ــوريا واسـ ـرائيل وأف ــا

أردوغ ــان أن العملي ــات

العسكرية فد غزة وج ت فربة للسـالم الـدولي وعبـر عـن رغبتـه بتقاسـم األحـزان مـع أهـل غـزة وقـال "
أن قتل األبرياء والناس الذين

يستطعون الدفا عن انفس م واألطفال والنساء وتدمير المباني السكنية

واســتخدام القــوة المفرطــة هــو وفــع

يمكــن القبــول بــه "كمــا أفــا

أردوغــان قــائال " إننــا كدولــة ل ــا

مســاهمة م مــة فــي عمليــة الســالم ابلغنــا وســنبلغ ردة فعلنــا المحقــة لكــل العــالم " ( التقريــر ا ســتراتيجي
الفلسطيني، 2008 ،ص .)174
وير الباحا أن العدوان اإلسرائيلي على قطا غزة عام  2008كان نقطة تحول في سياسية
تركيــا تجــاه القفــية الفلســطينية مــن خــالل مواق ـ

تركيــا علــى المســتو الحكــومي والشــعبي فــي انتقــاد

سياسة إسرائيل العدائية فد المدنيين الفلسطينيين في قطا غزة .

وقد حمل أردوغان اسرائيل مسئولية العدوان على قطا غزة و أر أن ا لم تحترم شـروط الت دئـة
علــى الــرغم مــن الت ـزام حمــاس ب ــا غيــر أن أردوغــان حمــل حمــاس جانبــا مــن المســؤولية بســبب اطــالق

الص ـواري علــى المســتوطنات ا س ـرائيلية ممــا أد الــى اشــعال التــوتر لكنــه عــد الــرد اإلس ـرائيلي غيــر
متناســب مــع مــا تفعلــه حمــاس ولخــص أردوغــان الموق ـ
وظالم وغير مقبول ،ودعـا أردوغـان الـى وقـ

اإلس ـرائيلي خــالل العــدوان بأنــه غيــر إنســاني

الغـارات ا سـرائيلية وأدان مـا رآه فـربة لمبـادرات السـالم

العربية ا سرائيلية كما حا مجلس ا مـن الـدولي الـى التـدخل بأسـر مـا يمكـن (ا خـرس، 2010 ،ص
.) 223
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وعلى أثر العدوان أعلنت تركيا تجميد وساطت ا بين سورية واسـرائيل فيمـا يتعلـق بعمليـة السـالم

معلنا من دمشق في كانون أول  /ديسمبر  2008بعد لقائه الرئيس السورذ بشار األسد بأن " العدوان
على غزة نس

كل الج ود المبذولة من أجل تحقيق السالم في المنطقة " ( السفير.) 2009 ،

وقــد صــدر بيــان لمجلــس األمــن القــومي التركــي فــي  30كــانون أول /ديســمبر  2008دعــا فيــه

المجلــس الــى وقـ

فــور للعمليــات العســكرية ا سـرائيلية فــد قطــا غـزة كمــا دعــا الفلســطينيين للتوحــد

(التقرير ا ستراتيجي الفلسطيني، 2008 ،ص .) 74
وأعقب ذل جولة زيارات عربية ألردوغان للسـعي إلـى وقـ

اطـالق النـار فـو اًر فـي قطـا غـزة،

وارســال مســاعدات انســانية ،وفــت المعــابر شــملت الجولــة ســوريا ومصــر والســعودية واألردن ،وقــد التقــى

أردوغان خالل ا الرئيس محمود عباس في األردن وخالد مشعل في سوريا ،وعاد من الجولة دون نتيجـة

وأطلق بعد عودته تصريحات حادة في  4كـانون ثـاني /ينـاير  2009فـد بـدء إسـرائيل عمليت ـا البريـة

في قطا غزة بتاري  3كانون ثاني  /يناير  ،2009وفى اجتما في" أنطاليا" قال أردوغـان" إن آهـات

القتلى في غزة لن تبقى في مكان ا وأنه لن يكون إ مع المظلومين " ،وأعتبر أردوغان في وقـت حـق

أن مجازر اسرائيل في غزة لطخـة سـوداء علـى جبين ـا ،وأن ا سـرائيليين لـن يفلتـوا مـن محاكمـة التـاري

(العشى، 2014 ،ص .) 145

وبــدوره أطلــق ال ـرئيس التركــي عبــداهلل غــول مواق ـ

تــدين العــدوان اإلس ـرائيلي وقــال إنــه الظلــم

بعينه ،والوفع في غزة يحرق قلب كل إنسان لكن غول قال" :أنه
وأنه أبلغ ذل لقـادة حمـاس" وبـرز موقـ

لزوم لكى تطلق حماس الصواري

فـت لـوزير العـدل التركـي محمـد علـى شـاهين عنـدما وصـ

اسرائيل بأن ا" المحرفة ا ولى لإلرهاب العالمي وما دام هذا التحري
ا رهاب أن تنج " وقال " :إن كلمة مجازر قليلة في وص

مستم ار فال يمكن للمعركة فد

ما يجر فـي غـزة" معتبـر أن تركيـا" تقـوم

بمسؤوليت ا التاريخية ورئيس الحكومة أردوغان ي ر من مكـان الـى آخـر للبحـا عـن حـل" (نـور الـدين،

، 2010ص .)202
كمـا قــررت أنقـرة منــع إسـرائيل مــن المشـاركة فــي منـاورات نســر األنافـول السـنوية مــع الجــيش
التركي بمشاركة أمريكا (السنوسي.) 2010 ،
الوق ـ

وقــد قــدمت تركيــا رؤيت ــا إلمكانيــة وق ـ

إطــالق النــار مــن خــالل مبــادرة سياســية مزجــت بــين

العاجــل إلطــالق النــار وخط ـوات سياســية تعمــل لتثبيتــه علــى األر

ومــن هنــا ذكــرت صــحيفة

صـبا التركيـة فـي عـددها الصـادر فـي  13كـانون ثـاني  /ينـاير  2009أن أردوغـان طـر علـى زعمـاء
مصـر والســعودية واألردن وســورية والسـلطة الفلســطينية خارطــة طريـق تقــوم علــى مـرحلتين لتــأمين وقـ
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اطــالق النــار العاجــل فــي قطــا غ ـزة ،واســتعادة الت دئــة وفــت الطــرق أمــام المســاعدات للفلســطينيين،
وت يئ ــة األرف ــية المناس ــبة س ــتئنا

المفاوف ــات الس ــالم بنش ــر قـ ـوات دولي ــة لحف ــظ الس ــالم ف ــي غـ ـزة،

واستعادة الت دئة بين حماس واسرائيل (العشي، 2014 ،ص.) 145
وشدد الرئيس التركي عبد اهلل غول على فرورة سعي جميع دول العالم من أجـل تأسـيس دولـة

فلسطينية مستقلة قابلة للعيش الى جانب اسرائيل ،وقال " إن ال ـد

بـات اآلن فـمان أن يصـب وقـ

اطــالق نــار متبــاد ودائمــا وأن تســحب اس ـرائيل كليــا مــن قطــا غ ـزة " ،كمــا أكــد أردوغــان علــى أهميــة

العمل من أجل حل شامل للقفـية الفلسـطينية ودعـا الـى خطـة سياسـية تشـمل كـل األطـ ار

الفلسـطينية

بما في ا حماس ،تعمل كل ا من أجل حل سياسي للقفية الفلسطينية (ا خرس ،2012ص)224
وأشار وزير الخارجية التركي آنذا علـى بابـا جـان بعـد لقائـه نظيـره السـورذ وليـد المعلـم فـي 5

كانون ثاني /يناير  2009الى أن " انقره تعمل من أجل التوصل لوق

اطالق النـار يـنص علـى وجـود

مراقبين دوليين " وقال مسئول بارز أن تركيا متمسكة برؤيت ا ،وأن أذ وق

إلطالق النار يجب أن يتم

ف ــي اط ــار متـ ـوازن ب ــين الح ــل العس ــكرذ والح ــل السياس ــي ،وذلـ ـ ك ــي يك ــون وقـ ـ
لالســتمرار وبعــد ا عــالن عــن وقـ

اط ــالق الن ــار قاب ــل

اطــالق النــار بــين الجــانبين اإلسـرائيلي فــي  17كــانون ثــاني /ينــاير

 2009والفلســطيني فــي  18كــانون ثــاني /ينــاير  2009أشــار مستشــار رئــيس الحكومــة التركيــة آنــذا
أحمـد داود أوغلـو الـى أن حمــاس أعلنـت وقـ

اطــالق النـار بنـاء علــى طلـب تركيـا ( الزيتونــة2010 ،

،ص .) 46

 _2حادثة دافوس:
تتالت مواق

أردوغان المندد بالعدوان على امتداد أيامه واأليام التالية ،وكانت ذروت ا كما بات

معروفا الوقفة الش يرة إلردوغان في منتد دافوس في  29كانون ثاني /يناير  2009حيا احـت علـى

طريقة ادارة الجلسة التي جمعته مع الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز ،وأمين عـام جامعـة الـدول العربيـة
عمرو موسى وأمين عام األمم المتحدة بان كـي مـون ،ومـا لبـا أن تـر الجلسـة احتجاجـاً قـائالً أنـه لـن
يعود مرة أخر إلى دافوس (العشي، 2014 ،ص .) 147

وقد كان احتجاج أردوغان على عدم إعطائه الوقت الكافي للرد على كلمة بيريز بشأن العـدوان

اإلسرائيلي على غـزة  ،وكـان بيريـز فـي كلمتـه بـرر العـدوان اإلسـرائيلي الـذ دام  33يومـاً ووصـفة بأنـه

دفا عن النفس وبعد انت اء كلمته صفق له الجم ور وهو ما حمـل أردوغـان علـى أن يخـاطب م قـائال "

عــار علــيكم أن تصــفقوا لمــن يقتلــون النــاس واألطفــال بــدم بــارد مطالب ـاً رئــيس الجلســة بمنحــه مزيــداً مــن
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الوق ــت أس ــوة بالوق ــت ال ــذ منح ــه لبيري ــز حي ــا اعط ــى أردوغ ــان  12دقيق ــة مقاب ــل  25دقيق ــة لبيري ــز (

السنوسي.) 2010 ،

وقد أثار موق أردوغان في دافـوس صـد ً واسـعاً فـي العـالم وسـلط الفـوء أكثـر علـى العـدوان
اإلس ـرائيلي علــى قطــا غ ـزة هــذا مــا يؤكــده الــدكتور يوس ـ رزقــه المستشــار السياســي ل ـرئيس الــوزراء

الفلس ــطيني ف ــي غـ ـزة اس ــماعيل هني ــه ب ــالقول " أن تركي ــا حاول ــت أن تجع ــل رؤي ــة حم ــاس حافـ ـرة ف ــي
المؤسسات الدولية ولد صنا القرار في أوروبا ،وأمريكيا أن حرب غـزة األخيـرة أحـدثت تحـو ت كبيـرة
وواسعة في الموقـ

األوروبـي تجـاه غـزة وحركـة حمـاس افـافة الـى ردود الفعـل المكثفـة والمتباينـة التـي

أعقب ــت ذلــ والت ــي كان ــت أب ــرز تجليات ــا خ ــروج اآل

م ــن األتــ ار

س ــتقبال أردوغ ــان ف ــي المط ــار،

باإلفافة الى المسيرات في الففة الغربية وغزة والعالم العربـي تأييـدا لموقـ

،ص .) 69

أردوغـان (حسـان2012 ،

 _3موقف تركيا غير الرسمي من العدوان:

على الصـعيد الشـعبي هرعـت المنظمـات التركيـة الرسـمية ،والمدنيـة الخيريـة الـى غـزة مـع قـوا

المســاعدات ،كمــا أوصــلت مؤسســة اإلغاثــة التركيــة  IHHباعتبارهــا منظمــة خيريــة بــارزة المـواد الغذائيــة
والمعــدات الطبيــة الفــرورية الــى غ ـزة وأجــرت ا ســتعدادات لنقــل الفلســطينيين الجرحــى الــى اســطنبول

للعالج.
كمــا قــت ا عتــداءات ا س ـرائيلية علــى قطــا غ ـزة احتجاجــات علــى نطــاق واســع فــي أنحــاء
مختلفــة مــن تركيــا ،وألغــى احتفــال كبيــر فــي اســطنبول عشــية الســنة الجديــدة تفــامنا مــع غ ـزة ،وتجمــع
عشرات اآل

من األشخاص احتجاجا على العدوان اإلسرائيلي على الفلسطينيين في  /4كانون /ثاني

/يناير  ، 2009وأذيعت هذه التظاهرة على التلفزيونات الففائية العربية الكبر (اراس.)2009،

كان العدوان اإلسرائيلي على قطا غزة عالمة فارقة في تزايد الدعم التركـي الشـعبي ،والرسـمي

للقفــية الفلســطينية ،وفــى توجيــه انتقــادات حــادة للســلو اإلس ـرائيلي ،وفــى المطالبــة بف ـ الحصــار عــن
قطا غزة ،واحترام ارادة الشعب الفلسطيني الـذ انتخـب حمـاس غيـر أن الموقـ

التركـي ظـل محكومـاً

باســتمرار تبنيــه للمســار العربــي الرســمي وموقفــه مــن التســوية ،وفــى م ارعــاة تحالفــه مــع الو يــات المتحــدة

األمريكية وعالقاته بإسرائيل ورغبته في الدخول في ا تحاد األوروبي( الزيتونة.) 2010 ،
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ثانيا :العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة : 2012
 _1موقف تركيا الرسمي من العدوان:

أدان الرئيس التركي عبد اهلل غول العدوان وقال " إنه

يمكن أن يف م السلو اإلسرائيلي فـد

المــدنيين وبالتــالي نحــن نــدين بشــدة هــذا الســلو وهــو اعتــداء يصــعد مــن التــوتر فــي المنطقــة "  ،وتوقــع
غــول فــغوطا مــن ال ـرئيس األمريكــي بــا ار أوبامــا علــى اس ـرائيل راففــا أن يــتم اســتثمار ا نتخابــات

النيابية المقبلة في اسرائيل عبر العدوان على قطا غزة ( نور الدين، 2013 ،ص .)2
كم ــا وصـ ـ

رئ ــيس ال ــوزراء الترك ــي رج ــب طي ــب أردوغ ــان الغ ــارات ا سـ ـرائيلية بأن ــا " أعم ــال

وحشية "  ،ونقلت عنه وكالة ا نافول قوله عقب صالة الجمعة في اسطنبول أن الحكومـة ا سـرائيلية
تسعى " لتوظي

ال جمات في ا نتخابات المقبلة " (العشي، 2014 ،ص .)159

وم ــن جيب ــوتى وصـ ـ

وزي ــر الخارجي ــة الترك ــي أحم ــد داود أوغل ــو الع ــدوان بأن ــه " جريم ــة ف ــد

اإلنســانية " وقــال إن الشــعب التركــي يقـ

إلــى جانــب غـزة وأنــه بالمجــازر وا غتيــا ت

السالم في الشرق األوسط (نور الدين، 2013،ص .)3

يمكــن تحقيــق

كمــا زار وزيــر خارجيــة تركيــا أحمــد داود أوغلــو قطــا غـزة أثنــاء العــدوان اإلسـرائيلي فــي تشـرين
ثــاني /نــوفمبر  2012مــع وفــد مــن وزراء الخارجيــة العــرب برئاســة نبيــل العربــي األمــين العــام لجامعــة

الــدول العربيــة وأثنــاء ذل ـ توجــه أوغلــو بصــحبة زوجتــه لزيــارة أســر بع ـ

الفــحايا الــذين قتل ـوا أثنــاء

ال جوم اإلسرائيلي على غزة حيا نشـرت صـور لـه وزوجتـه وهـم يبكـون بحـ اررة لحـزن م علـى مـا يرونـه،

وذكرت صحيفة الشرق األوسط أن وفـد وزراء الخارجيـة العـرب برفقـة داود أوغلـو توجـه الـى بيـت العـزاء

التابع لعائلة الش يد أحمد الجعبرذ نائب القائد العام لكتائب الش يد عز الدين القسـام الـذ مثـل اغتيالـه
الش اررة التي اشعلت نيران العن

بغزة ،حيا قبل داود أوغلو والدة الجعبرذ (العربية.)2012 ،

وفــى اللقــاء الــذ أج ـراه مــع رئــيس الــوزراء الفلســطيني اســماعيل هنيــه فــي غ ـزة قــال أحمــد داود
اوغلــو" آ مكــم ومســتقبلكم مســتقبلنا اعلمـوا أن كــل قطـرة دم ت ـراق هنــا تولــد جروحـاً كبي ـرة فــي قلــوب 75

مليون إنسان يعيشون في األنافول " مؤكداً أن الشعب التركي لن يتخلى عن دعمه للشعب الفلسطيني
وأفا

أحمد داود أوغلو " نريد أن نوصل عبر هذه الزيارة رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها مـا يلـى:

قـد تســتطيعون الســكوت عــن هــذا الظلــم الـذ ترتكبــه اسـرائيل وقــد تســتطيعون أيفـاً ا د ء بتصـريحات
تكسو الشرعية ل ذا الظلم ،ولكن عليكم أن تعلموا بأن الفـمير اإلنسـاني والتـاري لـن يسـام أبـداً الـذين

يســعون الــى ايجــاد األعــذار للظلــم اإلسـرائيلي ،ولتعلمـوا أيفـاً بأننــا والعــالم العربــي واإلســالمي سنواصــل
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وقوفنا جنبا الى جنب في مواج ة هذا الظلم " مؤكداً أن تركيـا تقـ

وتطالب بالوق

فـي مواج ـة الظلـم الواقـع علـى غـزة

الفورذ لالعتداءات اإلسرائيلية على غزة وبإن اء الحصـار الـذ تفرفـه اسـرائيل علي ـا

كمــا خاطــب أوغل ــو الشــعب الفلســطيني ق ــائال " أكثــر األوقــات عتم ــة هــي أكثــر األوق ــات قرب ـاً إلشــراقة

الصبا لقد أصبحنا قريبين جداً من اشراقة الصبا (و ازرة الخارجية التركية.) 2012 ،

ير الباحا أن وجود ا سالميين علـى سـدة الحكـم فـي جم وريـة مصـر العربيـة أد الـى قـدوم
وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو الى قطا غزة أثناء العدوان اإلسرائيلي .

 _2موقف تركيا غير الرسمي من العدوان:

بعـد انت ـاء العـدوان علــى غـزة تـدفقت عشـرات مـن الشـاحنات المحملــة بالمسـاعدات التركيـة إلــى

قطا غزة عبر معبـر رفـ البـر بعـد يـومين علـى انت ـاء العـدوان اإلسـرائيلي وتوقيـع اتفـاق الت دئـة بـين

فصــائل المقاومــة وا حــتالل اإلسـرائيلي فــي القــاهرة ،وأدخلــت أكثــر مــن ثالثــين شــاحنة تحمــل  100طــن
من المساعدات الغذائية واألدوية التركية إلى قطا غزة عبر معبر رف البر إلغاثة الفلسطينيين الذين
تعرفوا لقص

إسرائيلي عني

فلسطين اليوم.) 2012 ،

على مدار ثمانيـة أيـام متواصـلة اوقـع مئـات الشـ داء والجرحـى (أخبـار

وقال رئيس الوفـد التركـي الـذ أوصـل المسـاعدات التركيـة إلـى غـزة " نحـن وفـد مكـون مـن 16
شابا تركيا جئنا الى هنا إليصال مساعدات انسانية الى الفلسطينيين فنحن نعتبر ان غزة جزء من تركيا
تورهـان " اذا حصـل أذ مشـكلة فـي قطـا غـزة فإننـا ننظـر الي ـا بـنفس النظـرة عنـدما تحصـل

" وأفا

مشــكلة فــي تركيــا" وقــال " نحــن أتينــا مــن تركيــا نيابــة عــن الشــباب التركــي لمســاعدة إخواننــا الفلســطينيين
والوقو

مع م في محنت م " (أخبار فلسطين اليوم.) 2012،

ثالثا  :العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة :2014

دخلــت المواج ــة ا س ـرائيلية الفلســطينية مرحلــة جديــدة مــن التصــعيد وصــلت الــى شــن عــدوان

شامل على قطا غزة وذل بعـد أن اسـتغلت اسـرائيل قتـل ثالثـة مـن مسـتوطني ا فـي منطقـة الخليـل فـي
الففة الغربية المحتلة لتحقيق أهدا

سياسية مثل فرب حماس ،وت ميش حكومة الوفاق الفلسـطيني،

والــتخلص مــن التزامات ــا السياســية الدوليــة تجــاه الســلطة الفلســطينية ،واخفــاء التعنــت فــي المفاوفــات،
وتكثيـ ـ

ا س ــتيطان خلـ ـ

ف ــباب الح ــرب عل ــى ا ره ــاب ،وم ــن الج ــدير بال ــذكر أن أيـ ـاً م ــن فص ــائل

المقاومــة الفلســطينية لــم تعلــن حتــى اآلن تبني ــا لعمليــة قتــل المســتوطنين ولكــن اس ـرائيل أصــرت علــى
تحميــل حمــاس مســؤولية هــذه العمليــة ،ونقلــت المعركــة بمبادرت ــا الــى غ ـزة (المركــز العربــي لألبحــاا،

.) 2014
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ويـ ــر الباحـ ــا أن العـ ــدوان اإلس ـ ـرائيلي علـ ــى قطـ ــا غ ـ ـزة هـ ــو األكثـ ــر دمويـ ــة فـ ــد المـ ــدنيين

الفلسطينيين وممتلكات م فقد اسـتخدم الجـيش اإلسـرائيلي خـالل عدوانـه علـى قطـا غـزة أنواعـاً مختلفـة

مـــن األســـلحة ،وقامـــت الق ـ ـوات الجويـ ــة ،والبريـ ــة ،والبحريـ ــة ،بـــإطالق ق ــذائف ا باتجـ ــاه المنـــازل السـ ــكنية
والمنشئات العامة والخاصة في مختل

محافظات غزة .

 _1موقف تركيا الرسمي خالل العدوان على غزة:
دعــت تركيــا إس ـرائيل الــى وق ـ

العــدوان الفــورذ علــى قطــا غ ـزة فــي أعقــاب الغــارات الجويــة

الدمويــة التــي شــنت ا علــى القطــا وجــاء فــي بيــان لــو ازرة الخارجيــة التركيــة " نــدعو اس ـرائيل الــى الوق ـ

الفورذ ل جمات ا على غزة" ودعا البيان المجتمع الدولي واألمم المتحدة الى التدخل داعيا الدولة العبرية

الى التخلي عن سياسة العقاب الجماعي التي تتبع ا (الحياة.) 2014 ،
وعلى صعيد الموق

الرسمي التركي انتقد رئـيس الـوزراء التركـي رجـب طيـب أردوغـان العـدوان

على غزة وقال " أن الشعب التركي

يمكن أن يغلق على نفسه األبواب و ي تم باألمور الخارجيـة و

يمكــن أن يــدير ظ ـره لغ ـزة بــالد الش ـ داء والمظلــومين التــي يقصــف ا الجــيش اإلس ـرائيلي يوميــا ،وذكــرت

وكالــة ا نافــول التركيــة أن أردوغــان قــال أمــام حشــد كبيــر فــي مدينــة طوقــاط فــمن حملتــه ا نتخابيــة

لرئاسة الجم ورية "

يمكن الوقـو

علـى الحيـاد فـي قفـية فلسـطين التـي يقتـل في ـا العـزل واألبريـاء "

(القدس.)2014 ،
وات م رئيس الوزراء التركي رجب طيـب أردوغـان اسـرائيل بانت ـاج سياسـة مبنيـة علـى األكاذيـب
فيما يتعلق بعمليات قصف ا على قطا غزة ،ونقلت وكالـة الصـحافة الفرنسـية عـن أردوغـان الـذ كـان

يتحدا أمام أنصاره في اسطنبول قوله أن " عدد الفلسطينيين الذين قتلت م اسرائيل بلغ اكثر مـن مائـة "

وأفا

أن حياة اسرائيل قائمة على ا كاذيب أن ا

تصدق وعلق على ما يجر بقوله "

يمكننا أن

ننحاز الى الوحشية " مؤكداً أن" القفية الفلسطينية هي قفيتنا " (الجزيرة نت.)2014 ،
وخــالل كلمتــه أمــام حشــد كبيــر مــن مناص ـريه فــي و يــة شــانلى اورفــا فــمن حملتــه ا نتخابيــة
لرئاسة الجم ورية أشار أردوغان الى أن العديد من الدول تؤيد اسرائيل وتجدها محقة فـي عـدوان ا علـى
المواطنين في قطا غزة قائالً " الغـرب يصـمت أمـام مـا يحـدا فـي غـزة إسـرائيل

تلقـى مكسـرات إن ـا

تلقــى قنابــل قاتلــة وتمــارس ا رهــاب ألقــت  400طــن مــن القنابــل " وقــال " أجريــت اتصــا ت هاتفيــة مــع
األمين العام لألمم المتحدة والرئيس الفرنسي تحدا مع زعماء غربيين كثيرين كل م يؤيدون اسرائيل فـي
عدوان ا ويعطون ا الحق في ذل (السبيل.)2014 ،
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كمــا أكــد أردوغــان علــى عــدم عــودة عالقــات بــالده مــع اسـرائيل فــي ظــل العــدوان التــي تقــوم بــه

على قطا غزة ووجه كالمه الى رئيس الوزراء اإلسرائيلي قائالً " يا نتنياهو طالما أن تواصـل العـدوان

والقــاء القنابــل علــى قطــا غـزة ســتبقى وحيــداً ولــن تصــب صــديقاً لتركيــا يومـاً مــن األيــام طالمــا تســتخدم

القوة المفرطة مع األبريـاء العـزل والمظلـومين فـي غـزة لـن تـتمكن إسـرائيل مـن إعـادة عالقات ـا مـع تركيـا

إلى سابق عدها " (السبيل.) 2014 ،

ير الباحا أن أردوغان اراد خالل حملته ا نتخابية فف ممارسات إسرائيل العدائية الوحشية

فد المدنيين العزل في قطا غزة .

ومن ج ة أخـر انتقـد الـرئيس التركـي عبـداهلل غـول سياسـة اسـرائيل العدوانيـة علـى قطـا غـزة،

وقال غول في بيـان لـه علـى موقـع الرئاسـة التركيـة " علـى اسـرائيل وقـ
تعود فو ار الى شروط وق

هجمات ـا علـى قطـا غـزة وأن

اطالق النار الذ وقع عام ( "2012القدس العربي.)2014 ،

وأعلنــت تركيــا الحــداد ثالثــة أيــام علــى فــحايا العــدوان اإلسـرائيلي علــى قطــا غـزة الــذ اود

بحياة المئات من المدنيين الفلسطينيين ،وقال بونت أرنيتش نائب رئيس الحكومة التركية في تصريحات
صحفية أدلى ب ا عقب انت اء اجتما مجلس الوزراء الذ ت أرسـه رجـب طيـب أردوغـان رئـيس الحكومـة

إن األحــداا التــي تشـ دها غـزة الفلســطينية كانــت فــمن الموفــوعات التــي ناقشـ ا مجلــس الــوزراء فــي
اجتماعـه ،وأكـد أن مجلـس الـوزراء تنـاول العــدوان بكافـة جوانبـه ،وأن الحكومـة التركيـة تجـر اتصــا ت ا
باستمرار مع كافة ا ط ار

الدولية بما في ذل األمم المتحدة ومجلس األمن معرباً عن أمله فـي توقـ

هذا العدوان (فلسطين أون ين.) 2014 ،

وقــ

وقال وزيـر الخارجيـة التركـي أحمـد داود أوغلـو أن تركيـا تعمـل مـع شـركاء دوليـين للتوصـل الـى

إلط ــالق الن ــار ف ــي غـ ـزة والس ــما ب ــدخول مس ــاعدات انس ــانية ،وق ــال أوغل ــو ف ــي مقابل ــة م ــع قن ــاة

تلفزيونية تركية " الو يات المتحدة وقطر ومصر عملت من أجل التوصل الى وق

فور إلطالق النار

" مفــيفاً أن تركيــا علــى اتصــال دائــم مــع القيــادة الفلســطينية كمــا التقــى وزيــر الخارجيــة التركــي أوغلــو
نظيره القطرذ خالد بن محمد العطية ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالـد مشـعل فـي العاصـمة

القطرية الدوحة لبحا المقتر التركي القطرذ لوق
.) 386

اطالق النار في قطا غزة (الزيتونة، 2015 ،ص

وخالل لقائه مع احد القنوات التلفزيونية التركية بمدينة قونيا قال وزير الخارجية التركي أحمـد
داود أوغلو أن بالده تجر اتصا ت مستمرة مع الطر الفلسطيني ،وأن الثقة الكبيـرة هـي التـي تحكـم

العالقـة بــين الـرئيس محمــود عبـاس ،ورئــيس المكتـب السياســي لحركـة حمــاس خالـد مشــعل ،وأفـاد أوغلــو
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ان ــم لــم يــروا خط ـوات مــن ا حــتالل اإلس ـرائيلي قــائال " نجــر اتصــا ت مســتمرة مــع وزيــر الخارجيــة

األمريكــي جــون كيــرذ ،والقطــرذ خالــد بــن محمــد عطيــة ،وعرفــنا مــؤخ اًر هدنــة لمــدة  24ســاعة علــى
الجانب اإلسرائيلي إ أنه رف

 ،ونعمل اآلن على هدنة جديدة  24ساعة أيفا وننتظر اتخاذ اسرائيل

خطوات جدية ب ذا الشأن " وأكد اوغلو أن موق

بالده من القفية الفلسطينية واف وصري

فتاً أن

تسـ ــل اس ـ ـرائيل بجميـ ــع أن ـ ـوا األسـ ــلحة ونـ ــز السـ ــال مـ ــن الفلسـ ــطينيين أمـ ــر غيـ ــر مقبـ ــول دوليـ ــا ألن
للفلسطينيين حق الدفا عن انفس م .
وشــدد أوغلــو علــى فــرورة رفــع الحصــار عــن قطــا غ ـزة ،وأن تركيــا تؤكــد علــى هــذه المســألة

خــالل التفــاو

مــع األط ـ ار

المختلفــة بشــان ت دئــة دائمــة بــين اس ـرائيل والفلســطينيين ،وأن ــا لــن تبخــل

بج ــد وســخرت كــل ج ودهــا مــن أجــل التوصــل الــى اتفــاق لوق ـ

.)2014

اطــالق النــار (فلســطين اون يــن،

وفى بيان للخارجية التركية في  18يوليو  /تموز  2014قالت إن ـا تجـر اتصـا ت مـع عـدد
العـدوان اإلسـرائيلي علـى قطـا غـزة ،وأفـا

من المسئولين الدوليين من اجل العمل على وق

البيـان

ان وزيــر الخارجيــة التركــي أحمــد داود أوغلــو أجــر اتصــا ته مــع عــدد مــن المســئولين الــدوليين كنظيـره
األمريكي جون كيرذ واألمين العام لألمم المتحدة بأن كي ،مون وأمـين عـام منظمـة المـؤتمر اإلسـالمي
اياد مندنى ،والرئيس الفلسطيني محمود عباس ،ووزيـر الخارجيـة القطـرذ خالـد بـن محمـد العطيـة مبيننـا

أن تركيا بدأت بالتدخل من أجل بحا موفو قطا غزة (فلسطين أون ين.)2014 ،

 _2موقف تركيا غير الرسمي من العدوان:

وعلى الصعيد الشعبي أطلق ا ت ار حملة على وسائل التواصـل ا جتمـاعي لمقاطعـة منتجـات

شركة كوكا كو وكافة المنتجات ا سرائيلية عقب المجازر ا سرائيلية بحق سكان قطا غـزة ،وسـاندت
الحملــة العديــد مــن البلــديات التركيــة حيــا تفــمنت الحملــة رســائل مــن قبيــل "
أجل غزة " "ولن نكون شركاء في الحرب " .

تشـربوا كوكــا كــو مــن

وشـ دت عــدة مــدن تركيــة مظــاهرات تفــامنية مــع قطــا غـزة حيــا تظــاهر آ

ا تـ ار أمــام

القنص ــلية ا سـ ـرائيلية ،ففـ ــي اس ــطنبول وف ــى العاصـــمة أنقـ ـرة نظم ــت مظ ــاهرة أم ــام مقـ ــر اقام ــة ال يئـــة
الدبلوماسـية ا سـرائيلية شــار في ــا أعفــاء فــي حـزب العدالــة والتنميــة وجمعيــة شــباب األنافــول وهيئــة

ا غاثة والمساعدات ا نسانية التركية  IHHإذ اقام المشاركون صـالة الغائـب علـى الفـحايا فـي قطـا
غزة (الزيتونة.)2015 ،
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كما وقع رؤساء  127جامعة تركية على بيان مشتر نددوا فيه بالعدوان اإلسرائيلي على غـزة،

وتع دوا ببدء حصار ثقافي واجتماعي فد اسرائيل ،ومالحقت ا قانونياً ،وففـ ممارسـات ا فـي المحافـل

الوطنيــة والدوليــة ،وبــدء حمــالت داخــل الجامعــات التركيــة لجمــع التبرعــات لصــال فلســطين (صــحيفة

المقر.)2014 ،

كمــا أبــد رئــيس الــوزراء التركــي رجــب طيــب أردوغــان اســتعداد بــالده التــام ســتقبال والتكفــل
بعالج الجرحى والمصابين الفلسطينيين جراء العدوان اإلسرائيلي علـى قطـا غـزة ،وقـال أردوغـان " إننـا

مستعدون لعالج كافة الجرحى الفلسطينيين سواء أكان عالج م نفسـيا أم جراحيـا " مؤكـدا بـالقول " نحـن
قادرون على استيعاب م جميعا فاألعداد ت منا (قدس برس.)2014 ،

كمــا أعلــن نائــب رئــيس الــوزراء التركــي أمــر اهلل آيشــلر أن بــالده بصــدد اقامــة مســاكن مســبقة

الصــنع فــي غـزة لصــال مــن ت ــدمت بيــوت م جـراء ال جمــات ا سـرائيلية علــى قطــا غـزة مشــي ار الــى أن
تركيا ستعيد إعمار غزة  ،وأفا

آيشلر في تغريده على حسابه الرسمي على تويتر أن وكالة الطوارئ

والكـ ـوارا التركي ــة تواص ــل تق ــديم المس ــاعدات الغذائي ــة ل  15ألـ ـ

عائل ــة ف ــي غـ ـزة ال ــى جان ــب ت ــأمين

مس ــتلزمات عم ــل المول ــدات الك ربائيـ ــة ف ــي المش ــافي مشـ ــي ار إل ــى اس ــتمرار نقـ ــل الجرح ــى م ــن القطـ ــا

لمعالجت م في تركيا وذكر آيشلر أن قيمة التبرعات التي جمعت ا ادارة الشـئون الدينيـة التركيـة فـي اطـار

الحمل ــة الت ــي اطلقت ــا لمس ــاندة أه ــل قط ــا غـ ـزة بلغ ــت  45ملي ــون ليـ ـرة تركي ــة نح ــو  21ملي ــون دو ر
(الزيتونة، 2015 ،ص .) 392

وي ــر الباح ــا أن ــه خ ــالل الع ــدوان اإلسـ ـرائيلي عل ــى قط ــا غــزة ظ ــرت ف ــي تركي ــا العدي ــد م ــن

المبادرات ال ادفة للفلسطينيين بطرق جديدة ب د
غزة الذ يتعر

جمع المال والعمل على تقديم خـدمات حيويـة لقطـا

للعدوان و للحصار اإلسرائيلي المستمر والمفرو

على قطا غزة .

وأبرز ما تم رصده من مبادرات من هذا النو تبر و ازرة الطاقة التركية بمحطة توليـد ك ربـاء ،
وابتك ــرت العدي ــد م ــن المؤسس ــات التركي ــة اس ــاليب جدي ــدة لجم ــع التبرع ــات ،فخصص ــت اح ــد ش ــركات

ا تصــال رقمـاً لم ارســلته بالرســائل النصــية بكلمــة

 gazzeغـزة مقابــل اقتطــا مبلــغ خمــس ليـرات 2,3

دو ر من رصيد صـاحب الرسـالة يـتم التبـر ب ـا للقطـا وشـدت األنظـار مشـاركة أربعـين قنـاة تلفزيونيـة

تركية وأكثر من أربعين اذاعة محلية فـي بـا مباشـر ومشـتر لمـدة  24سـاعة فـي اطـار حملـة اطلقت ـا

هيئــة ا غاثــة ا نســانية التركيــة تمكنــت مــن خالل ــا مــن جمــع أكثــر مــن  12مليــون لي ـرة  5,55ماليــين

دو ر (الجزيرة نت.) 2014 ،

وير الباحا أن اسرائيل ليس لدي ا إرادة حقيقية للسالم في المنطقة حيا قامت بثالثة حروب

علــى قطــا غ ـزة ،لــذل نجــد تركيــا ممثلــة بقيادات ــا وعلــى أرس ـ م عبــداهلل غــول ،ورجــب طيــب أروغــان،
وأحمد داود أوغلو ينتقدون سياسات الحكومات اإلسرائيلية الغاشية العنصرية.
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المبحث الثالث  :موقف تركيا من أسطول الحرية :2010
ف ــي  31أي ــار  /م ــايو  2010قام ــت القـ ـوات البحري ــة اإلســرائيلية با عت ــداء عل ــى س ــفينة مرمـ ـره
التركيــة فــي الميــاه ا قليميــة وقتلــت  9مــن المــدنيين األت ـ ار  ،واعتقلــت كــل مــن كــان علــى مــتن الســفينة
وتعتبر سفينة مرمـره واحـدة مـن سـتة سـفن تشـكل من ـا األسـطول ،وكانـت هـده السـفن تحمـل علـى متن ـا

المســاعدات ا نســانية باإلفــافة الــى مــا يقــارب  750مــن الناشــطين الحقــوقيين والسياســيين والعديــد مــن
وسائل ا عالم العالمية (األشعل.)2010 ،

عرفت الحادثة في وسائل ا عالم العربية بحادثة أسطول الحرية فيما أطلق علي ـا األتـ ار اسـم
قفية مافي مرمره أذ مرمره الزرقاء ،وهى السفينة األكبر في القافلة وكان أسطول الحرية قد أبحر مـن
اسطنبول متج ا الـى غـزة لكسـر الحصـار المفـرو

علي ـا مـن جانـب إسـرائيل ،وقـد نظـم القافلـة العديـد

من الجمعيات المدنية من دول مختلفة ،وفى مقدمت ا هيئة ا غاثة ا نسانية وحقـوق ا نسـان والحريـات

والتــي تنشــط فــي معظــم أنحــاء العــالم اإلســالمي وي أرسـ ا بولنــت يلــدرم وكــان علــى مــتن الســفن أكثــر مــن

 600شخص غالبيت م على متن سفينة مرمرة (التقرير ا ستراتيجي الفلسطيني.) 2010 ،

وقد أثارت المجزرة ردود أفعال دولية على المستويين الرسمي والشعبي نددت جميع ـا بالجريمـة

ا سرائيلية بحق المـدنيين ،وطالبـت بـإجراء تحقيـق دولـي
تفكـ ـ وافـ ـ ف ــي مواقـ ـ

يـد اسـرائيل تفلـت مـن العقـاب وكـان هنـا

الرباعي ــة الدولي ــة الت ــي طالب ــت معظ ــم أطراف ــا بإن ــاء الحص ــار بينم ــا وج ــد

األمريك ــان واإلسـ ـرائيليون أنفسـ ـ م مع ــزولين عالمي ــا غي ــر أن ال ــزخم الع ــالمي س ــرعان م ــا ت ــم امتصاص ــه
وافعافه (الزيتونة.) 2010 ،

أوالا _ موقف تركيا الرسمي من أسطول الحرية:

اتخـذت تركيــا مجموعــة مــن ا جـراءات الصــارمة سـواء أكــان ذلـ علــى مســتو التصـريحات أو

من خـالل تحركـات دوليـة فـي مجلـس األمـن فعلـى مسـتو الخطـاب الرسـمي التركـي وج ـت تركيـا علـى

لسان المسئولين الرسـميين انتقـادات واسـعة و ذعـة إلسـرائيل ،حيـا توجـه أردوغـان بكالمـه إلـى إسـرائيل
ب ــالقول " أن ت ــر ال ــدم يج ــر

يلي ــق باألم ــة التركي ــة و بالش ــعب الترك ــي مللن ــا ك ــذبكم وأنص ــحكم أ

تختبــروا صــبر تركيــا فكمــا أن صــداقتنا قويــة فــإن عــدواتنا قويــة بــنفس القــدر " ووص ـ

العــدوان بأنــه "

ارهاب دولـه وقرصـنه " أمـا وزيـر الخارجيـة التركـي أحمـد داود أوغلـو فكـان كالمـه إلـى الو يـات المتحـدة
األمريكية في اشارة الى المعايير المزدوجة التـي تنت ج ـا تجـاه العـالم مـن ج ـة اسـرائيل مـن ج ـة أخـر

قائال " من الناحية النفسـية يشـبه ال جـوم علـى السـفينة التركيـة هجمـات  11أيلـول سـبتمبر  2001علـى
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أمريكيا لدا نتوقع تعاطفا كامال معنا واألمر هنـا

يتعلـق با ختبـار بـين تركيـا واسـرائيل بـل هـو اختبـار

بين الصحي والخطأ بين الشرعي وغير الشرعي ( حسان ،2012،ص .)73

كمــا شــكل ال جــوم صــدمة كبي ـرة للشــعب التركــي وحكومتــه علــى حــد س ـواء حتــى أن جن ـ ار ت

الجـيش المتعـاطفين مـع إسـرائيل أروا أنـه

يمكـن القبـول بالعمـل الـذذ قامـت بـه إسـرائيل ،وأثـار ال جـوم

سخط الرأذ العام التركي وغفـبه ،وقـد تسـبب ذلـ بالفـغط علـى القيـادات التركيـة مـن أجـل الـرد علـى

ال جوم بإتخاذ الخطوات المناسبة مـا دفـع بـالرئيس التركـي عبـد اهلل غـول إلـى التحـذير مـن أن العالقـات
مع إسرائيل

يمكن أن تبقى على ما كانت عليه (العبيدذ.) 2014 ،

إفافة الى ذل قامـت تركيـا بسـحب السـفير التركـي مـن تـل ابيـب واسـتدعاء السـفير اإلسـرائيلي

في انقرة إلبالغه ا حتجاج الرسمي ،وعلقت تركيا الرحالت السـياحية البحريـة مـع إسـرائيل ،ودعـت إلـى
اجتما عاجل لمجلس األمن ،وأعلن نائب رئيس الحكومـة التركيـة بولنـت ارنـتش أن بـالده قـررت الغـاء
ثالثة مناورات عسكرية مع اسرائيل (الخلي .)2010 ،
ويــر الباحــا أن ال جــوم اإلسـرائيلي علــى أســطول الحريــة كــان نقطــة تحــول فــي سياســة تركيــا
تجاه إسرائيل على صعيد العالقات السياسية والدبلوماسية والعسكرية .
وعلــى الصــعيد الــدولي توج ــت تركيــا الــى مجلــس األمــن مــن أجــل اصــدار بيــان يــدين اس ـرائيل

ويطالب ا بتنفيذ مطالب تركيا في اعادة جثا الش داء والمعتقلين األت ار واإلفراج عن السـفن ،وتعـوي
عائالت الش داء والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية (أبو هدية.)2010 ،

وفــي أعقــاب تقــديم تركيــا شــكو لألمــم المتحــدة فــد إسـرائيل شــكل األمــين العــام لألمــم المتحــدة
لجنة تحقيق دولية في تمـوز /يوليـو 2010/أطلـق علي ـا لجنـة بـالمر للتحقيـق فـي أحـداا سـفينة مرمـرة،

وأثنــاء عمــل لجنــة بــالمر جــرت مفاوفــات بــين تركيــا واس ـرائيل بتشــجيع مــن اإلدارة األميركيــة مــن أجــل

التوصــل إلــى حــل متفــق عليــه لألزمــة بــين الــدولتين ،وقــد أجلــت لجنــة بــالمر تقــديم تقريرهــا لألمــين العــام
لألمم المتحدة ثالا مرات من أجل من فرصة لكل مـن إسـرائيل وتركيـا سـتكمال مفاوفـات ما الثنائيـة
والتوصل إلى حل متفق عليه لألزمة بين الدولتين بيد أن المفاوفات بين الدولتين باءت بالفشل بسبب

رف

إسرائيل تقديم ا عتذار لتركيا (محارب.) 2010 ،

ثانيا_ لجنة بالمر:

أقيم ــت لجن ــة ب ــالمر بن ــاء عل ــى اع ــالن األم ــين الع ــام لألم ــم المتح ــدة ب ــان ك ــي م ــون ف ــي آب/

أغسطس  2010جـر اقـرار اللجنـة بعـد مـداو ت عديـدة علـى المسـتو الـدولي عمومـاً ومـع الحكـومتين
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التركية واإلسرائيلية اللجنة مؤلفة من أربعة أعفاء هم :جفرذ بالمر رئيس وزراء نيوزيلندا األسـبق وهـو

خبير بالقانون البحرذ رئيس اللجنة والفارو أوريبا وهو رئيس سابق لجم ورية كولومبيا وهو نائب رئيس

اللجنـ ــة باإلفـ ــافة إلـ ــى دبلوماسـ ــيين سـ ــابقين واحـ ــد إس ـ ـرائيلي واآلخـ ــر تركـ ــي يوسـ ــي تشـ ــاخانوفر واودم
سنب ار ).بركة.) 2011 ،

وتوجت تلـ الج ـود بإصـدار مجلـس األمـن بيانـا بتـاري  1حزيـران /يونيـو  2010جـاء فيـه إن
المجلس " يدين األعمال التي نتجت عن ذل بخسارة أروا بشرية

تقل عن عشرة وعن سقوط العديد

من الجرحى ،ويدعو للبدء بال تأخير بتحقيق محايـد يتمتـع بالمصـداقية والشـفافية ويتطـابق مـع المعـايير

الدولية ،ويطالب باإلفراج الفورذ عن السفن ،وكذل عن المدنيين الذين تعتقل م اسرائيل والسما للدول
المعنية باستعادة جثا الفحايا والمصابين عبر اج زت ا القنصلية " (حسان، 2012 ،ص .)74

مضمون تقرير لجنة بالمر:

 -1إن حصار غزة يعتبر وسيلة أمنية شرعية لمنع إدخال وسائل قتالية إلى قطـا غـزة عـن طريـق
البحر.

 -2إسرائيل استعملت قوة مفرطة وغير منطقية .

 -3إن ركاب سفينة مرمرة أبدوا مقاومة عنيفة ومنظمة األمـر الـذ الـزم جنـود الكومانـدو باسـتعمال
القوة دفاعاً عن النفس.

 -4التقرير طالب اسرائيل أن تبدذ أسف ا لما حدا خاصة على فوء النتائ .
 -5علــى إس ـرائيل وتركيــا أن تجــددا العالقــات الدبلوماســية بشــكل كامــل بين مــا واصــال منظومــة
العالقات في صال ا ستقرار في منطقة الشرق ا وسط.

وعلــى أثــر صــدور تقريــر بــالمر واســتمرار رفـ

إسـرائيل تقــديم اإلعتــذار أعلــن وزيــر خارجيــة تركيــا

داود أوغلو في مؤتمر صحفي له في  2أيلول  /سبتمبر  2011عن جملة من الخطـوات العقابيـة ضـد
إسرائيل شملت اآلتي-:
أ-

ط ــرد الس ــفير اإلسـ ـرائيلي م ــن تركي ــا وتخف ــي

التمثي ــل الدبلوماس ــي ب ــين ال ــدولتين إل ــى مس ــتو

سكرتير ثان وطرد كل من هو أعلى مرتبة من السكرتير الثـاني فـي السـفارة اإلسـرائيلية بمـا فـي
ذل الملحقون العسكريون واألمنيون .

ب -إلغاء جميع ا تفاقات والصفقات العسكرية بين الدولتين(.العبيدذ. )2014 ،
وشدد داود أوغلو في مؤتمره الصحفي على أنـه حـان الوقـت أن تـدفع إسـرائيل ثمنـاً عـن كـل مـا

فعلته وأن تتوق

عن اعتبار نفس ا فوق القانون وأشار أوغلو أيفا إلى أن تركيا سـتقدم دعمـا إلـى كـل
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مـواطن تركــي يرغــب بمقافــاة إسـرائيل لقتل ــا تســعة مــدنيين أتـ ار كــانوا علــى مــتن ســفينة مرمـرة وعــالوة
على ذل ذكر العديد من المسئولين األت ار في أعقاب صدور تقريـر بـالمر أن تركيـا تحـتفظ بحق ـا فـي

اتخاذ مزيد مـن الخطـوات العقابيـة فـد إسـرائيل مـن بين ـا التوجـه إلـى محكمـة العـدل الدوليـة فـي هـاذ
بشأن الحصار اإلسرائيلي المفرو

على قطا غزة وكذل تعزيز أسطول ا العسكرذ فـي شـرقي البحـر

المتوسط لحماية حرية المالحة في المياه الدولية(محارب.) 2010 ،

هــذه الخط ـوات العمليــة رافقت ــا تص ـريحات مــن جميــع المســتويات التركيــة رفعــت ســق

خطاب ــا

وكانــت كفيلــة بــأن تحاصــر إسـرائيل إعالميــا وسياســيا بعــد أن حاصــرت إسـرائيل نفسـ ا بمــا ارتكبتــه مــن
إرهــاب دولــة وعمــل دنــيء وغيــر مقبــول علــى حــد وص ـ

أردوغــان الــذذ أكــد أيف ـاً فــي خطابــه أمــام

البرلمــان التركــي أن تركيــا لــن تــدير ظ رهــا للشــعب الفلســطيني ولــن تغمـ

عيون ــا وســتتحر وفقــا لمــا

يليق ب ا ،وهو ما يتسق مع تاريخ ا كما اعتبر أن من يوافق إسرائيل على ما فعلته فسيكون شـريكا ل ـا

فيم ــا ارتكب ــت وأع ــرب ع ــن ف ــجره م ــن ك ــذب الحكوم ــة اإلسـ ـرائيلية بش ــأن تعرفـ ـ م إلط ــالق ن ــار م ــن
ـر أن ــم أظ ــروا للعــالم أن ــم يجيــدون اإلبــادة بشــكل جيــد وحــذر مــن اختبــار صــبر تركيــا
الناشــطين معتبـ ًا
مشددا على أن عداوة بالده قوية مثل صداقت ا أيفا (السنوسي.) 2010 ،

من جانبه أوف الرئيس التركي عبداهلل غول في حـديا لصـحيفة لومونـد الفرنسـية أن إسـرائيل
إذا أرادت الصــف عن ــا يجــب أن تُصــلِ مــا أفســدته بــال جوم الــذذ شــنته قوات ــا الخاصــة علــى أســطول
مساعدات كان في طريقـه إلـى غـزة بمـا فـي ذلـ تقـديم اعتـذار عـن ال جـوم ،ودفـع تعويفـات ،وأفـا

غــول إنــه إذا لــم تتخــذ إسـرائيل أذ خطـوات لـرأب الصــد فــإن األمــر يمكــن أن يصــل بتركيــا إلــى اتخــاذ

قرار بقطع العالقات الدبلوماسية ،ووص

ال جوم اإلسرائيلي بأنه جريمة ربما كان من الممكـن أن يقـوم

ب ا من هـم علـى شـاكلة تنظـيم القاعـدة وليسـت دولـة ذات سـيادة ،وأفـا " يبـدو مـن المسـتحيل بالنسـبة

لي الصف أو النسيان ما لم تكن هنا بع

المبادرات التي قد تغير الوفع" (السنوسى.) 2010،

وف ــى أعق ــاب الع ــدوان اإلسـ ـرائيلي عل ــى أس ــطول الحري ــة ت ــم انش ــاء ث ــالا لج ــان تحقي ــق تركي ــة

اسرائيلية ودولية ،وقد وص
بأنه

رئـيس الـوزراء التركـي رجـب طيـب أردوغـان تقريـر لجنـة تيركـل ا سـرائيلية

يتمتع بمصداقية أما مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو فاعتبر التقرير أنه يثبت أن

لجوء اسرائيل الى القوة مبرر كخطوة للدفا عن النفس (.)Salih 2013

ثالثا _ لجنة تيركل:

بناء على قرار مجلس الوزراء اإلسرائيلي تم تشكيل لجنة تيركـل فـي  14حزيـران /يونيـو 2010

للتحقي ــق ف ــي حادث ــة أس ــطول الحري ــة وف ــمت اللجن ــة ف ــي عف ــويت ا القاف ــي يعق ــوب تيرك ــل والجنـ ـرال
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باإلفــافة الــى ذلـ فــمت اللجنــة فــي عفــويت ا أجنبيــين بصــفة مـراقبين اللــورد ديفيــد

عــاموس جوريـ

تريميــل مــن ايرلنــدا والجن ـرال كينــيش واتكــين مــن كنــدا وفــى  4تمــوز يوليــو  2010قــام مجلــس الــوزراء
اإلسـ ـرائيلي بتعي ــين عف ــوين جدي ــدين هم ــا الس ــفير ري ــؤفين مرخ ــا

الخارجية ا سرائيلية.) 2011 ،

والبروفس ــور ميف ــل دوي ــتش ( و ازرة

وفــى 9أب /اغســطس 2010أدلــى نتنيــاهو بش ـ ادته أمــام لجنــة تيركــل ،وقــال " إن وزيــر الــدفا
اي ود با ار هو العنوان الوحيد في هذا الموفو " وأن الجيش اإلسـرائيلي هـو الـذ قـرر شـكل مواج ـة

ا سطول والسيطرة على سفنه كما أخذ با ار خالل افادته أمام اللجنة على عاتقه كامـل المسـؤولية عـن

أحداا أسطول الحرية ،وقد أوف مارتن نسيركى الناطق باسم األمانة العامة لألمم المتحدة أن اللجنـة
"

تن ــو تحدي ــد المس ــؤولية الجنائي ــة ألفـ ـراد معين ــين " فيم ــا ب ــدا أن ــه ت ارج ــع جدي ــد لص ــال ع ــدم توجي ــه

ات امات أو تحديد مسؤوليات جنائية أل اسرائيليين (الزيتونة.) 2010 ،

أما رئيس هيئة أركان الجيش اإلسـرائيلي الجنـرال غـابي أشـكنازذ فقـال لـد اد ئـه بإفادتـه أمـام

اللجنــة أنــه يتحمــل شخصــيا المســؤولية عــن كــل العمليــات التــي ينفــذها الجــيش اإلسـرائيلي معتبـ اًر عمليــة
اعت ار

أسطول الحرية عملية صحيحة ومتناسبة واخالقية (الحياة.) 2010 ،

مضمون التقرير:
 -1فر

حصار بحرذ علـى قطـا غـزة بـالنظر إلـى الـدوافع األمنيـة والج ـود التـي تبـذل ا اسـرائيل

للوفاء بالتزامات ا اإلنسانية كان قانونيا ومتوافقا مع القانون الدولي .

 -2اســتخدام القــوة أثنــاء ال جــوم علــى ســفينة مــافي مرم ـرة التركيــة كــان شــرعيا ومتوافقــا مــع القــانون
الدولي (المستقبل.) 2011 ،

رففت تركيا اللجنة الداخلية التي شكلت ا إسرائيل لتقصـى الحقـائق بشـأن ا عتـداء علـى مرمـره

وأكــد وزيــر الخارجيــة التركــي فــي لقــاء مــع بنيــامين بــن اليعــازر وزيــر الصــناعة والتجــارة اإلس ـرائيلي فــي

بروكس ــل ف ــي  1تم ــوز /يولي ــو  2010مطال ــب أنقـ ـرة ف ــي ا عت ــذار ع ــن ا عت ــداء البح ــرذ ،والتع ــوي
وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ورفع الحصار عن غزة مؤكداً بعد ذل أنـه

يمكـن عـودة العالقـات

الدبلوماسية الى مجراها السابق بدون تنفيذ الشروط  ،وأوف أن تركيا تمتل حق فر
اسرائيل من جانب واحد ،وأما اسرائيل تعلم ذلـ جيـدا وقـال "

اسـتطيع الكشـ

عقوبـات علـى

عمـا ابلغـت م بـه خلـ

األبواب المغلقة " في اشارة الى لقائه مع بنيامين بن اليعازر في بروكسل ( الزيتونة.) 2010 ،
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رابع ا _ االعتذار اإلسرائيلي لتركيا :

في  22أذار /مارس  2013قال وزير الخارجية احمـد داود اوغلـو ان رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي

ـذار رسـميا عـن
بنينامين نتنياهو أبلغ رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان فـي اتصـال هـاتفي اعت ًا

ال ج ــوم عل ــى أس ــطول الحري ــة إف ــافة إل ــى الس ــما بم ــرور البف ــائع لقط ــا غـ ـزة ،ودف ــع التعويف ــات
دائمــا ملتزمــة بالقفــية الفلســطينية وتــدعم
للفــحايا ،وأعلنــت تركيــا قبولــه وأفــا داود أوغلــو أن "تركيــا ً
إقامــة ســالم دائــم وشــامل وعــادل للصـ ار العربــي الفلســطيني بــالعودة لحــدود  "1967ودعــا إسـرائيل إلــى
"تنفيذ التزامات ا تجاه المجتمع الدولي في هذا اإلطار"( وكالة سما.)2013 ،
وق ــال وزي ــر الخارجي ــة الترك ــي أحم ــد داود أوغل ــو إن ا عت ــذار اإلسـ ـرائيلي األخي ــر ع ــن مقت ــل

متفامنين أت ار شاركوا في قافلة إغاثية لغزة " لن يثنينا عن دعم القفية الفلسطينية" ،وفي كلمته التي
ألقاها في الجلسة ا فتتاحية للقمة العربية العادية الـ  24التي انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة قـال

داود أوغلــو إن "العالقــات التركيــة اإلسـرائيلية ظلــت متــوترة علــى خلفيــة قيــام الجــيش اإلسـرائيلي بــال جوم
على أسطول الحرية اإلغاثي الذذ كان في رحلـة لفـ الحصـار عـن قطـا غـزة مـا أد لمقتـل  9أتـ ار
عام  "2010وأفا

أن " تركيا وفعت  3شـروط إلن ـاء هـذا التـوتر ،وهـي أن تعتـذر إسـرائيل ،وتـدفع

التعويفات ألسر الفحايا ،وترفع الحظر عن قطا غزة ،وشدد أنه رغم بدء إسرائيل با سـتجابة لتلـ
مؤخر فإن "هذا لن يثنينا عن ا ستمرار في دعم القفية الفلسطينية " (وكالة سما.)2013 ،
ًا
الشروط

وي ــر الباح ــا أن ا عت ــذار اإلسـ ـرائيلي لتركي ــا ق ــد يك ــون نقط ــة تح ــول ف ــي الس ــعي لرف ــع كام ــل
للحصــار اإلسـرائيلي علــى قطــا غـزة ،حيــا قامــت اسـرائيل بعــد اعتــذارها لتركيــا بتخفيـ
قطا غزة.

شكل الموقـ

الحصــار عــن

مـن اسـطول الحريـة المبـادرة التركيـة ا هـم تجـاه العـالم العربـي وذلـ انطالقـاً مـن

حقيق ــة أن ه ــذه المب ــادرة أع ــادت ا هتم ــام للقف ــية الفلس ــطينية وحرك ــت المي ــاه الدولي ــة ال ارك ــدة ف ــي ظ ــل

الص ــمت األمريك ــي ف ــي مواج ــة حكوم ــة اليم ــين المتش ــدد ف ــي اسـ ـرائيل ،وتمي ــزت المب ــادرة ف ــي السياس ــة
الخارجية التركية بعدة سمات أففت علي ـا مزيـداً مـن التـأثير والفاعليـة ،وكـان مـن أهم ـا ا يجابيـة فقـد

تميــزت المبــادرة التركيــة بإيجابيت ــا تجــاه القفــايا العربيــة عمومــا وخاصــة القفــية الفلســطينية (الزيتونــة،

 ، 2010ص .) 54

وأخي ـ اًر المغــز الجيوسياســي األعمــق لحادثــة أســطول الحريــة وهنــا بالتحديــد الخســارة الحقيقيــة

إلس ـرائيل أم ــام تركي ــا ب ــأن ت ــل أبي ــب ل ــم تعــد شـ ـريكاً اس ــتراتيجياً لتركي ــا ،وف ــي الواق ــع ستس ــتمر العالق ــات

التركي ــة-اإلسـ ـرائيلية ،ولك ــن تركي ــا ل ــم تع ــد شـ ـريكاً اس ــتراتيجيا إلســرائيل ناهي ـ ع ــن أن اســرائيل ل ــم تع ــد
-116

بالفرورة الشري الوحيد لواشنطن في المنطقة ،وبالمقابل فـإن ابتعـاد تركيـا عـن إسـرائيل نسـبياً

يعنـى

عــداء مســتحكماً ب ــين الط ـرفين أو قطيعــة م ــع الغــرب ولك ــن إعــادة تموفــع تحتم ــا المصــال الوطني ــة

التركية وليس الدوافع األيديولوجية لحزب العدالة والتنمية (اللباد.)2011 ،

ويــر الباحــا أن محاولــة أســطول الحريــة لف ـ الحصــار اإلس ـرائيلي عــن قطــا غ ـزة فــي ن ايــة

أي ــار م ــايو  2010وقت ــل تس ــعة ناش ــطين أتـ ـ ار جـ ـرأة تركي ــة لتش ــويه س ــمعة اســرائيل وففـ ـ ممارس ــات ا
العدائية فد الفلسطينيين.

خالصة الفصل

إن سياســة اس ـرائيل التعســفية وزيــادة القمــع ،والــبطش فــد أبنــاء الشــعب الفلســطيني وسياســة

التصــفيات الجســدية فــد ك ـوادر الفصــائل الفلســطينية وقادت ــا ،وحصــار غ ـزة كــان لــه تــأثي اًر كبي ـ اًر فــي
مواق

الحكومة التركية بقيادة حزب العدالة والتنمية ،وقد حظنا تطـو اًر كبيـ اًر للسياسـة التركيـة فـي دعـم

القفــية الفلســطينية تمثــل فــي انتقــاد تركيــا الرســمي إلسـرائيل وعالقات ــا الوثيقــة مــع حمــاس ،إفــاقة إلــى
موقف ــا المش ــر والمن ــدد با عت ــداءات اإلسـ ـرائيلية عل ــى قط ــا غـ ـزة ،وج وده ــا الكبيـ ـرة ف ــي دع ــم فـ ـ

الحصار المفرو

على قطا غزة .

وان القفية الفلسـطينية كانـت و ازلـت موجـودة وحافـرة بشـكل كبيـر لـد الشـعب التركـي نظـ اًر
الحكومـة

دور كبير فـي دعـم موقـ
للروابط الدينية والتاريخية لذل كان للمواق الشعبية ،وا حتجاجية ُ
التركية من القفية الفلسطينية ويؤكد ذل رئيس الوزراء رجب طيـب أردوغـان حيـا يقـول :عنـدما اتخـذ

قـ ار اًر فــي السياســة الخارجيــة التركيــة "فــإنني أصــغى كليــه إلــى الشــعب" ويشــكل الشــعب التركــي قــوة تــدفع

الحكومة تخاذ ق اررات منسجمة مع المطالـب الشـعبية ،وقـد تجلـى ذلـ مـن خـالل األهميـة الكبيـرة التـي
أو ها أردوغان للموق
وان الموقـ

الشعبي التركي خالل ا عتداءات على قطا غزة وحصار غزة.

التركــي الــداعم للقفــية الفلســطينية بلــغ ذروتــه بعــد حادثــة أســطول الحريــة وانتقلــت

بوصــلة السياســة التركيــة اتجــاه القفــية الفلســطينية فــي ربــط قفــية إعــادة العالقــات التركيــة اإلس ـرائيلية
بشرط رئيسي وهو رفع الحصار اإلسرائيلي عن قطا غزة .
وان ا عتذار اإلسرائيلي لتركيا قد يكون نقطة تحول في السعي لرفع كامل للحصار اإلسرائيلي

على قطا غزة ،حيا قامت اسرائيل بعد اعتذارها لتركيا بتخفي
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الحصار عن قطا غزة .

النتائج والتوصيات
أوالا  :النتائج

ومن خالل ما سبق توصل الباحث الى النتائج االتية :
 -1تُعــد القفــية الفلســطينية قفــية خاصــة وحساســة مــن قفــايا الشــرق األوســط فــي تركيــا حيــا
تركت هذه القفية أث اًر وافحاً في العالقات التركية مع دول المنطقة وعلى رأس ا إسرائيل ،وقد
كان ذل نتيجـة الصـالت التركيـة الحميمـة مـع الشـعب الفلسـطيني وتعـاط

القفية الفلسطينية.
 -2مثــل موقـ

الشـار التركـي مـع

الشــعب التركــي مــن القفــية الفلســطينية زخمـاً وفاعليــة ونشــاطاً أكثــر مــن غيـره مــن

دول المنطقــة وذل ـ يؤكــد أن القفــية الفلســطينية أصــبحت قفــية مركزيــة لتركيــا علــى مســتو
الشعب التركي.

 -3باتــت تركيــا عب ـاً رئيســياً فــي منطقــة الشــرق األوســط بشــكل جلــي مــع وصــول حــزب العدالــة
والتنمية للحكم عام  2002وذل وفق التوج ـات اإلسـتراتيجية الجديـدة التـي بلـورت نظريـة تقـوم

على استثمار الجوار القريب من خالل تنشيط وتفعيل مجمل العالقات السياسية ،واإلقتصادية،
والثقافية مع العالمين العربي ،واإلسالمي دون اإلخالل بالعالقات الطيبة مع الجوار األوروبي.

 -4إن حزب العدالة والتنمية استطا استخدام الورقة الفلسطينية وتوظيف ا بشكل جيد لكسب الـرأذ
العام التركي المتعاط

أصال مع القفـية الفلسـطينية مـن منطلـق دينـي علـى الـرغم مـن سـطوة

العلمانية على مفاصل الحياه التركيـة مـن خـالل المواقـ

الجريئـة واإلنتقـادات الالذعـة مـن قبـل

زعماء الحزب إلرهاب اسرائيل واعتداءات ا على الفلسطينيين. .

 -5انطلــق الموق ـ

الترك ــي اتجــاه فلس ــطين مــن أن تركيــا دول ــه ديمقراطيــة ت ــؤمن بحقــوق ا نس ــان

والحري ــات العام ــة بالت ــالي جس ــدت ه ــذا المب ــدأ م ــن خ ــالل معارف ــت ا لفكـ ـرة ا ح ــتالل ورفـ ـ

الممارسـ ــات العدوانيـ ــة اإلس ـ ـرائيلية وقـ ــد تجلـ ــى ذل ـ ـ بموقف ـ ــا مـ ــن حصـ ــار غ ـ ـزة واإلعتـ ــداءات

المتواصلة على قطا غزة .

 -6أن اسرائيل ليس لدي ا إرادة حقيقيـة للسـالم فـي المنطقـة حيـا قامـت بثالثـة حـروب علـى قطـا

غ ـزة وأن تركيــا ممثلــة بقيادات ــا وعلــى أرس ـ م عبــداهلل غــول ورجــب طيــب أردوغــان وأحمــد داود

أوغلو ينتقدون سياسات الحكومات اإلسرائيلية الص يونية العنصرية .

-7

ُيشكل الشعب التركي قوة تدفع الحكومة تخاذ ق اررات منسجمة مع المطالب الشعبية وقد تجلى
ذل ـ مــن خــالل األهميــة الكبي ـرة التــي أو هــا أردوغــان للموق ـ الشــعبي التركــي خــالل عــدوان
وحصار غزة .
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-8

لــم تش ـ د البش ـرية حصــا اًر دولي ـاً شرس ـاً كالحصــار الــذذ فــر
واإلقتصادية المحدودة وبمشاركة ص يونية ودولية .

-9

التركي كان أكثر فاعليه في رف

الموق

علــى غ ـزة بإمكانات ــا الجغرافيــة

الحصـار والعمـل علـى كسـره رسـمياً وشـعبياً سياسـياً

ومعنوياً وأفادت تركيـا مـن عالقات ـا الدوليـة المتوازنـة فـي فـت ملـ

في ادراج النسيان.

والحصـار دوليـا وعـدم طيـه

 -10إن التوتر السياسي الـذ يظ ـر أحيانـاً علـى السـط بـين تركيـا واسـرائيل لـم يحـل دون اسـتمرار

العالقــات الدبلوماســية ،والقنصــلية ،واألمنيــة العســكرية بين مــا كمــا الــروابط ا قتصــادية ،فف ـالً
عن استمرار النشاطات الثقافية المشتركة.

 -11كانــت محاولــة أســطول الحريــة لف ـ الحصــار اإلس ـرائيلي عــن قطــا غ ـزة فــي ن ايــة أيــار /مــايو
 2010جـرأه مــن المؤسســات غيــر الحكوميــة التركيــة لتشــويه ســمعة إسـرائيل وفف ـ ممارســات ا
العدائية فد الفلسطينيين.

 -12قد ساهم سعى تركيا لالنفمام إلى اإلتحاد األوروبي وشروط ا نفمام في إحـداا إصـالحات
وتغيـرات دســتورية ديمقراطيــة إذ حــدا تــدريجيا مــن قــدرة الجــيش التركــي فــي التــأثير علــى صــنع

الق اررات وهذا ما أفع

 -13ت ــد

الجيش على التأثير في ا حتفاظ بعالقات قوية ومميزة مع اسرائيل.

إسـرائيل مــن حصــارها لقطــا غـزة إلــى إذ ل الشــعب الفلســطيني ،ومحاولــة إســقاط حكــم

حماس بفر

اليات مستمرة من اجل تحقيق ال د .

 -14أد الحصــار اإلس ـرائيلي علــى قطــا غ ـزة إلــى قطــع الم ـوارد الحياتيــة اليوميــة والتفــييق علــى
ســكان القطــا فــي حيــات م اليوميــة بقطــع الغــذاء ،والــدواء ،والمــاء ،والوقــود ،والســلع ،والبفــائع،
وغيره ــا مم ــا أس ــفر ع ــن ت ــدمير اإلقتص ــاد الفلس ــطيني المحل ــى واح ــداا الفق ــر والبطال ــة وغ ــالء

المعيشة.

ثانيا  :التوصيات :

 -1علـى القيـادة السياسـية الفلســطينية العمـل علـى تحقيــق المصـلحة العامـة فــي رفـع الحصـار عــن
غـزة والعمــل علــى ان ــاء اإلنقســام وتحقيــق المصــالحة الفلســطينية ومطالبــة الفصــائل الفلســطينية
وحركة حماس وحركة فت على وجه الخصوص بالعمل على ان اء ا نقسام.

 -2على القيادة الفلسطينية أن تتوحد مـن أجـل حشـد الـدعم الشـعبي اإلسـالمي ،والعربـي ،واألجنبـي
خل

القفية الفلسطينية.

 -3السعي إلبقاء الدعم التركي للقفية الفلسطينية مستم اًر ومحاولة زيادة هـذا الـدور مـن أجـل بنـاء

الدوله الفلسطينية ،ولفف ممارسات إسرائيل العدائية فد المـدنيين الفلسـطينيين أمـام المجتمـع
الدولي.
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 .26نعيرات رائد ،والشوبكي بالل ( )2009الحرب على غزة قرأه الواقع ودالالت المستقبل ،المركـز
الفلسطيني للديمقراطية والدراسات ،فلسطين

 .27النعيمــي ،لقمــان ( )2012مواقــف تركيــا مــن القضــية الفلســطينية وانعكاســاتها علــى العالقــات
التركية اإلسرائيلية ، 2011 – 2002دراسات اقليمية ،العدد 26

 .28نور الدين ،محمد ()2010مرتكزات السياسة تجاه قضية فسطين ،مجلة الدراسات الفلسطينية،
بيروت

 .29النوينى ،حـافظ ( ) 2013العالقـات التركيـة االسـرائيلية بـين التعـاون والتنـافس ،مركـز الشـرق
العربي للدراسات الحفارية وا ستراتيجية ،لندن

 .30ال نــدذ ،عليــان ( )2014قـــراءة فـــي العـــدوان اإلســـرائيلي علـــى قطـــاع غـــزة ،منظمــة التحريــر
الفلسطينية ،مركز ا بحاا شئون فلسطينية

الرسائل العلمية

 .1أبـ ــو مطلـ ــق ،ارئ ـ ــد ( )2011العالقـ ــات التركي ـ ــة اإلس ـ ـرائيلية وأثرهـ ــا عل ـ ــى القفـ ــية الفلس ـ ــطينية
، 2010_2002رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر_ ،غزة

 .2حسان ،سمر ( )2012الـدور التنمـوذ التركـي فـي األ ارفـي الفلسـطينية المحتلـة فـي ظـل حـزب
العدالة والتنمية ، 2012_2002رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجا الوطنية ،نابلس

 .3حوادسى ،سمية ( )2014العالقات التركيـة اإلسـرائيلية فـي ظـل حكومـة حـزب العدالـة والتنميـة،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة محمد خيفر ،بسكرة

 .4خلــ

اهلل ،ب ــاء ( )2012دور المؤسس ــة العس ــكرية ف ــي ص ــنع القــرار السياس ــي الترك ــي د ارس ــة

تحليلية للفترة ، 2007 _ 2002رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر ،غزة

 .5العشــي ،ياســر ( )2014السياســية الخارجيــة التركيــة تجــاه القفــية الفلســطينية فــي ظــل حكومــة
ح ـ ــزب العدال ـ ــة والتنمي ـ ــة  ،2013_ 2002رس ـ ــالة ماجس ـ ــتير غي ـ ــر منش ـ ــورة ،اكاديمي ـ ــة ا دارة
والسياسة ،غزة

 .6الغ ــول ،يس ــر ( )2011أث ــر ص ــعود ح ــزب العدال ــة والتنمي ــة الترك ــي عل ــى العالق ــات التركي ــة
اإلسرائيلية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة ا زهر ،غزة
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التقارير

 .1التقرير ا ستراتيجي الفلسطيني لعام ( ،)2005مركز الزيتونـة للد ارسـات واإلستشـارات ،بيـروت،
لبنان ،الطبعة األولى

 .2التقرير ا ستراتيجي الفلسطيني لعام ( ،)2006مركز الزيتونـة للد ارسـات واإلستشـارات ،بيـروت،
لبنان ،الطبعة األولى

 .3التقرير ا ستراتيجي الفلسطيني لعام ( ،)2007مركز الزيتونـة للد ارسـات واإلستشـارات ،بيـروت،
لبنان ،الطبعة األولى

 .4التقرير ا ستراتيجي الفلسطيني لعام ( ،)2008مركز الزيتونـة للد ارسـات واإلستشـارات ،بيـروت،
لبنان ،الطبعة األولى

 .5التقرير ا ستراتيجي الفلسطيني لعام ( ،)2009مركز الزيتونـة للد ارسـات واإلستشـارات ،بيـروت،
لبنان ،الطبعة األولى

 .6التقرير ا ستراتيجي الفلسطيني لعام ( ،)2010مركز الزيتونـة للد ارسـات وا ستشـارات ،بيـروت،
لبنان ،الطبعة األولى

 .7التقرير ا ستراتيجي الفلسطيني لعام ( ،)2011مركز الزيتونـة للد ارسـات وا ستشـارات ،بيـروت،
لبنان ،الطبعة األولى

 .8الزيتون ــة ( )2009معان ــاة قط ــا غـ ـزة تح ــت الحص ــار اإلسـ ـرائيلي تقري ــر معلوم ــات ( ،)1قس ــم
والمعلومات  ،مركز الزيتونة للدراسات وا ستشارات ،بيروت

ا رشي

 .9الزيتونـة ( )2010تركيــا والقفـية الفلســطينية تقريـر معلومــات( ،)17قسـم األرشــي
،مركز الزيتونة للدراسات وا ستشارات ،بيروت

والمعلومــات

 .10الزيتونـ ـ ــة () 2012شـ ـ ــاليط مـ ـ ــن عمليـ ـ ــة الـ ـ ــوهم المتبـ ـ ــدد إلـ ـ ــى صـ ـ ــفقة وفـ ـ ــاء األح ـ ـ ـرار تقريـ ـ ــر
معلومات( ،)22قسم ا رشي

والمعلومات ،مركز الزيتونة للدراسات وا ستشارات ،بيروت

 .11الزيتونة ( )2015العدوان اإلسرائيلي على قطا غـزة عمليـة العصـ
ملـ ـ

معلوم ــات( ،)22قس ــم ا رش ــي

بيروت

والمعلوم ــات ،مرك ــز الزيتون ــة للد ارس ــات وا ستش ــارات،

الصحف :

 .1المستقبل () 2011/1/24
 .2المستقبل () 2005/5/2
 .3السفير ()2009/1/1

 .4السفير () 2006/6/ 26
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المـأكول الجـر الصـامد

 .5الريا

()2006/2/1

 .6األهرام القاهرة( )2006/6/27
 .7األيام () 2006/6/28

 .8القدس العربي ()2006/6/27
 .9عرب )2006/6/26 ( 48

 .10الشرق األوسط ()2006/6/26
 .11الن ار ( ) 2006/6 / 27

 .12الحياه الجديدة ()2010/8/12
 .13الحياه الجديدة ()2014/7/9

 .14فلسطين أون ين ()2014/7/22
 .15فلسطين أون ين (/ s)2014/7/18
 .16الجزيرة نت ()2014/8/9

 .17فلسطين اون ين () 2014/7/30
 .18قدس برس ()2014/8/9

 .19القدس العربى لندن () 2014/8/12
 .20القدس () 2014/7/10

 .21الجزيرة نت ( ) 2014/7/12
 .22السبيل عمان ()2014/7/14

المواقع االلكترونية
 .1نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدين ،محمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ( )2012تركيــــــــــــــــا والعســــــــــــــــكر ،موقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع التجديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد العربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
 http://www.arabrenewal.info/2010-06-11-14-11-19/33347 .2فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ،علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ( ) 2009موقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوار المتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=174435
 .3صالحة ،سمير ( ) 2007الخارطة الحزبية التركية وموقفها من األزمة السياسية الحاليـة واهـم وجوههـا بـين

اليمـــــــــــــــــــــين واليســـــــــــــــــــــار يصـــــــــــــــــــــعد االســـــــــــــــــــــالميون والتيـــــــــــــــــــــار القـــــــــــــــــــــومي
http://archive.aawsat.com/details.asp?article=417995&issueno
 .4بلقي ـ ـ ـ ــز ،عب ـ ـ ـ ــد ا لـ ـ ـ ـ ــه ( )2010المشــــــــــروع التركــــــــــي والمشــــــــــروع العربــــــــــي ،موقـ ـ ـ ـ ــع التجديــ ـ ـ ــد العربـ ـ ـ ـ ــي
-http://www.arabrenewal.info/2010-06-11-14-11
 .5ن ــور ال ــدين ،محم ــد ( )2006تركيـــا فـــي عـــين العاصـــفة الشـــرق أوســـطية ،أخب ــار سويسـ ـ ار ف ــي ع ــالم الي ــوم
(http://www.swissinfo.ch/ara/detail/index.html?cid=5344614
 .6نــور ال ــدين ،محم ــد ( )2009األزمـــة بـــين تركيـــا واســـرائيل تمـــس عصـــبا جوهريـــا ًً الجـــي التركـــي يتـــدخل
واإلســـــــــــــــــــــــــــــرائيلي يتنصـــــــــــــــــــــــــــــل موق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع باح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا للد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
http://www.bahethcenter.net/essaydetails.php?eid=646&cid=4
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 .7خليــل محمــد ،عبــد القــادر (  ) 2013بعــد االعتــذار لتركيــا الــى أيــن تتجــه العالقــات ،مع ــد الغربــي للد ارســات
-http://www.alarabiya.net/ar/arabic
 .8نــور الــدين ،محمــد ( )2013تركيــا واس ـرائيل ش ـراكة أبديــة وأســئلة فلســطينية ،وكالــة فلســطين اليــوم ا خباريــة
http://paltoday.ps/ar/post/163508
 .9شـ ـ ـ ــحادة ،ناديـ ـ ـ ــا ( )2015تطــــــــور العالقــــــــات التركيــــــــة االســــــــرائيلية ،موقـ ـ ـ ــع البنـ ـ ـ ــاء http://www.al-
binaa.com/?article=52500
 .10جول ،محمد زاهد ( )2014إعادة العالقات التركية مع اسـرائيل ال حـداث تـوازن فـي المنطقـة القـدس العربـي
http://www.alquds.co.uk/?p=188824
 .11جمع ـ ـ ـ ــة ،اس ـ ـ ـ ــماعيل ( )2014التحــــــــــالف التركــــــــــي اإلســــــــــرائيلي أســــــــــرار وخفايــــــــــا أصــ ـ ـ ــحيفة ا ه ـ ـ ـ ـ ـرام
http://www.ahram.org.eg/newsq/306491.aspx
 .12الرنتيســي ،محمــود ســمير( )2015تركيــا واسـرائيل واقــع العالقــات واحتمــاالت التقــارب موقــع الجزيـرة للد ارســات
 .13محمــد ،حمــد جاســم ( )2015تركيــا واس ـرائيل فــي عهــد أردوغــان ص ـراع أعالمــي وتعــاون ســرى ،شــبكة النبــأ
المعلوماتية http://annabaa.org/arabic/authorsarticles/2695

 .14شـ ــوقي ،اي ـ ــاب ( )2013العالقــــات التركيــــة اإلســــرائيلية والعــــداء الــــوهمي شـ ــبكة ا خبـ ــار العربيـ ــة NNN
http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=65433#.VIc_KCY3WB8
 .15عواوود ،وديع ( )2014العالقـات التجاريـة بـين اسـرائيل وتركيـا تعـاظم رغـم القطيعـة السياسـية موقـع القـدس
العربي http://www.alquds.co.uk/?p=188824

 .16أخبـ ـ ـ ـ ــار فلسـ ـ ـ ـ ــطين اليـ ـ ـ ـ ــوم ( )2012اطنـــــــــــان مـــــــــــن المســـــــــــاعدات التركيـــــــــــة تـــــــــــدفق علـــــــــــى غـــــــــــزة
http://paltoday.ps/ar/post/153431. ACCESSED 24/11/2012
 .17نـ ـ ـ ـ ـ ــور الـ ـ ـ ـ ـ ــدين ،محمـ ـ ـ ـ ـ ــد( )2009الـــــــــــــدور التركـــــــــــــي فـــــــــــــي أربعـــــــــــــة اســـــــــــــئلة ،صـ ـ ـ ـ ـ ــحيفة الخلـ ـ ـ ـ ـ ــي
http://www.alkhaleej.ae/portal
 .18جاسم ،صبا ( )2009تركيا وايران وسوريه وافق تشكيل محور شرق أوسطى ،جديد شبكة النبـا المعلوماتيـة
http://www.annabaa.org/nbanews/2009/11/249.htm
 .19المركــز العربــي لألبحــاا ( )2014تقــدير موقــف العــدوان اإلس ـرائيلي الجديــد علــى غــزة نقــال عــن موقــع دنيــا
الوطن lhttp://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/07/10/565131.htm

 .20كل ــوب ع ارب ــي ( )2014قــــراءة فــــي حــــرب إســــرائيل الثالثــــة علــــى قطــــاع غــــزة  ، 2014موق ــع دني ــا ال ــوطن
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2014/10/30/346375.ht
 .21الكيــالي ،والجمــل ( )2013دراســة المشــهد االســتراتيجي فــي غــزة بعــد العــدوان اإلس ـرائيلي فــي  2012مركــز
دراسات الشرق ا وسط عمان http://www.mesc.com.jo/Studies/Studies_16.html

 .22شراب ،نـاجى ( )2010العالقات التركية اإلسرائيلية من التالف الـى التخـالف مركـز الشـرق العربـي للد ارسـات
والحفارات ا ستراتيجية
http://www.asharqalarabi.org.uk/mu- sa1/b-mushacat
 .23جو ني ،عـاط ( )2010فشل االهداف السياسية واالمنية للحصار على قطاع غـزة ،مـن نـدوة تركيـا والكيـان
الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يوني وحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزة ،مركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز د ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق ا وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط

http://www.mesc.com.jo/activities/Act_Sem/symposium/mes c
 .24عبــد القــادر ،نـزار ( )2010العالقــات التركيــة االسـرائيلية بــين التحــالف االســتراتيجي والقطيعــة موقــع الجــيش
اللبناني http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id
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 .25عـ ـ ـ ـ ـ ــودة ،طـ ـ ـ ـ ـ ــه ( )2005هــــــــــــل تصــــــــــــبح تركيــــــــــــا جســــــــــــرا إلســــــــــــرائيل ،موقـ ـ ـ ـ ـ ــع المسـ ـ ـ ـ ـ ــلم
http://almoslim.net/node/85634
 .26قدي  ،سمير ( )2010خفايا وأسرار التعاون العسكري واألمني واالقتصادي بين تركيا واسـرائيل  60عامـا مـن
التعاون الوثيق وتبادل المعلومات منتد ساحات اطيران العربي www.4flying.com

 .27اراس ،بولنـ ــت ( )2011السياســــة التركيــــة تجــــاه القضـــــية الفلســــطينية ،مركـ ــز الجزي ـ ـرة للد ارسـ ــات الدوحـ ــة
/http://www.aljazeera.net/NR/exeres
 .28الخارجي ـ ــة التركي ـ ــة ( )2012أحمـــــد داود أوغلـــــو وزيـــــر الخارجيـــــة أالمكـــــم أالمنـــــا ومســـــتقبلكم مســـــتقبلنا
-http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-davutoglu

 .29وكالـ ــة س ـ ــما ا خباريـ ــة ( )2012أوغلـــــو اعتـــــذار إســـــرائيل لـــــن يثنينـــــا عـــــن دعـــــم القضـــــية الفلســـــطينية
http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=154820

 .30العربي ـ ـ ـ ـ ـ ــة ن ـ ـ ـ ـ ـ ــت () 2012أ وغلـــــــــــــو وزوجتـــــــــــــه يجهشـــــــــــــان بالبكـــــــــــــاء علـــــــــــــى ضـــــــــــــحايا غـــــــــــــزة
lhttp://www.alarabiya.net/articles/2012/11/21/250946.htm

 .31السنوس ـ ـ ـ ــي ،السنوس ـ ـ ـ ــي ( )2010تركيــــــــــا مــــــــــا بعــــــــــد اســــــــــطول الحريــــــــــة  ،1موقــ ـ ـ ــع ش ـ ـ ـ ــبكة األلوكـ ـ ـ ـ ــة
/http://eiefadh.alukah.net/culture/1035/24909

 .32السنوس ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،السنوس ـ ـ ـ ـ ـ ــي ( )2010تركيــــــــــــــا مــــــــــــــا بعــــــــــــــد اســــــــــــــطول الحريــــــــــــــة ، 2موق ـ ـ ـ ـ ـ ــع ش ـ ـ ـ ـ ـ ــبكة
 http://eiefadh.alukah.net/culture/1035/24909/ا لوكة

 .33صافى ،خالد ( )2009أردوغان وخلفية الدور التركي المتصاعد تجاه القضية الفلسطينية ،موقع دنيا الوطن
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/02/01/156298.html

 .34فارس ،عوني ( )2009تركيـا والقفـية الفلسـطينية تطلعـات شـعوب ومحـددات ساسـة ،مركـز الزيتونـة للد ارسـات
وا ستشارات ،بيروت http://www.alzaytouna.net/permalink/4825.html

 .35جول ،محمد زاهد ()2010الدور التركي في كسر الحصار رسـميا وشـعبيا مـن نـدوة تركيـا والكيـان الصـ يوني

وحص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزة مرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز د ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق ا وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط
-http://www.mesc.com.jo/activities/Act_Sem/symposium/mesc

 .36هويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدذ ،ف مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ()2010أ وراق الحصــــــــــــــــــار المقــــــــــــــــــدس ،موقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب 48
http://www.arab48.com/?mod=articles&ID=55174
 .37مــدار المركــز الفلســطيني للد ارســات اإلسـرائيلية ( )2015سياســة اسـرائيل مازالــت تفــرض علــى ســكان القطــاع
حياه مشوشة وخطرة وتفتقر إلى األمل / http://www.madarcenter.org

 .38الصــوراني ،غــازذ ( )2010االثـــار االقتصـــادية للحصـــار علـــى قطـــاع غـــزة ،د ارســة مركــز الزيتونــة للد ارســات
وا ستشارات بيروت http://www.alzaytouna.net/permalink/5363.html

 .39الصـ ــوراني غـ ــازذ ( )2009الحصـــــار واالنقســـــام وأثارهمـــــا االقتصـــــادية واالجتماعيـــــة علـــــى قطـــــاع غـــــزة
http://www.ajras.org/?page=show_details&table=studies&Id=94
 .40الطبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  ،مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهر ( )2012حصـــــــــــــــــــــــاد اقتصـــــــــــــــــــــــاد غـــــــــــــــــــــــزة ، 2012موقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة
http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=65700
 .41حمد ج اد ،والعيلة ريا ( )2009تأثير الحصـار اإلسـرائيلي علـى الواقـع االجتمـاعي واالقتصـادي والنفسـي
للفلســـــــــــــــــــــطينيين فـــــــــــــــــــــي قطـــــــــــــــــــــاع غـــــــــــــــــــــزة ،مركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز باح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا للد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الفلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطينية
http://www.bahethcenter.net/essaydetails.php?eid=1272&cid=24
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 .42المرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز الفلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطيني لحق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق ا نس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ( )2006الفقــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــي قطــــــــــــــــــــاع غــــــــــــــــــــزة
http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com
 .43مركـز المعلومـات الــوطني الفلسـطيني ( )2007ظــاهرة ارتفــاع االســعار وغــالء المعيشـة فــي قطــاع غــزة خــالل
الفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 2007/10/31/6/12
http://www.idsc.gov.ps/arabic/economy/Present_Situation/workshop5.html

 .44أبـو جــابر ،إبـراهيم ( )2012حــرب االيــام الثمانيــة حجــارة الســجيل تقهــر عمــود الســحاب ،موقــع عالمــات أون
ين http://www.alamatonline.net/l3.php?id=48025

 .45أبـ ـ ـ ـ ــو عـ ـ ـ ـ ــامر ،عـ ـ ـ ـ ــدنان ( )2012عمـــــــــــود الســـــــــــحاب يتـــــــــــرنح أمـــــــــــام حجـــــــــــارة الســـــــــــجيل الجزي ـ ـ ـ ـ ـرة
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2012/11/1
 .46فرحان ـ ـ ـ ـ ــه ،عب ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ــرحمن ( )2012عـــــــــــدوان علـــــــــــى غــــــــــــزة الـــــــــــدوافع والمـــــــــــاالت ،الجزيـ ـ ـ ـ ـ ـرة ن ـ ـ ـ ـ ــت
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2012/ 11/2
 .47قـ ـ ـ ــدس نـ ـ ـ ــت ( )2012نش ـ ـ ـ ـرة مترجمـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ــن الصـ ـ ـ ــح ا س ـ ـ ـ ـرائيلية ليـ ـ ـ ــوم الخمـ ـ ـ ــيس 2012/11/15
//http://qudsnet.com/centers/index/0
 .48عبـ ــده ،رشـ ــاد ( )2014التكلفــــة االقتصــــادية للعــــدوان اإلســــرائيلي علــــى غــــزة المركـ ــز الفلسـ ــطيني لإلعـ ــالم
https://www.palinfo.com/Notfound
 .49عب ـ ــداهلل ،األش ـ ــعل ( )2010أبعــــــاد الهجــــــوم علــــــى أســــــطول الحريــــــة وتــــــداعيات ،الجزيـ ـ ـرة ن ـ ــت
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2010/6/3
 .50حسين  ،مجد ( )2010رسائل الهجوم اإلسرائيلي على قافلة أسطول الحرية ،موقـع حـزب العمـل اإلسـالمي
= http://www.el-3amal.com/news//news.php?i
 .51سكر ،على صال ( )2010تنامى الموقف العربـي واإلسـالمي والـدولي ضـد الحصـار اإلسـرائيلي علـى قطـاع
غــــزة ،مـ ــن نـ ــدوة تركيـ ــا والكي ــان الص ـ ـ يوني وحصـ ــار غـ ـزة ،مركـ ــز د ارسـ ــات الشـ ــرق ا وســـط
http://www.mesc.com.jo/activities/Act_Sem/symposium/mesc

-

 .52ايشـ ـ ــلر ،أمـ ـ ــر اهلل( )2010مغــــــزى التحــــــوالت فــــــي تركيــــــا ومســــــتقبل العالقــــــات التركيــــــة العربيــــــة
http://www.mesc.com.jo/activities/lecture/lecture1.html

 .53چاغاپتــــاي ســــونر و إيفــــانز تــــايلر(

) تركيــــا واســــرائيل إمكانيــــة لبدايــــة جديــــدة معهــــد واشــــنطن

 .54بولنـ ــت ،كلـ ــيس( )2014التبـ ــادل التجـ ــارذ بـ ــين إس ـ ـرائيل وتركيـ ــا يصـ ــل لـ ــذروة جديـ ــدة فـ ــي العـ ــام 2014
http://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8
%A7%D9%81%D8%AA%D
 .55ج ـ ـ ـ ـ ــاز مرك ـ ـ ـ ـ ــز الحص ـ ـ ـ ـ ــاء الفلس ـ ـ ـ ـ ــطينى خس ـ ـ ـ ـ ــائرال جوم ا سـ ـ ـ ـ ـ ـرائيلى عل ـ ـ ـ ـ ــى قط ـ ـ ـ ـ ــا غـ ـ ـ ـ ـ ـزة 2009/1/19
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/gaza_losts.pdf

 .56غلموصدددددغالوووم وسدددد ()2014ا دددد غلهجددددو غالسددددوغ ي ع دددد ادددد ة2014/8/28
http://www.euromedmonitor.org/ar/article/609
ج معدددددددددد ت وكيدددددددددد  و دددددددددددضدددددددددددغسددددددددددوغ ي 
 .57صدددددددددد ي ة،غلمقددددددددددو()2014
 http://www.maqar.com/?id=62771
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