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ملخص:

حربي  من  الرتكية  واملواقف  لل�سيا�سات،  حتليلية  معمقة  كقراءة  الدرا�سة  جاءت 
معلنة،  اأهداف  اأي  دون  غزة،  قطاع  �سد  »اإ�رشائيل«  �سنتهما  اّلتي   ،2014  ،2012 عام 
الهدف  اأن  يدرك  العربية  االإقليمية  القوى  لهذين احلربني، ومواقف  القارئ  اأن  بالرغم من 
االأ�سا�سي والرئي�سي هو تروي�س املقاومة، وتروي�س غزة اّلتي تعترب حجر العرثة يف مترير 
االأحداث  واأن  ومفارزها،  احلراكات  نتائج  مع  وتتنا�سب  تت�ساوق  �سيا�سية،  م�ساريع  اأي 
على  فاعل  وب�سكل  اأثرت  املنطقة  �سهدتها  اّلتي  العنيفة  والهزات  ال�سيا�سية،  واملتواليات 
فوز  منذ  ف�سيًئا  �سيًئا  يت�ساعد  بداأ  الذي  الرتكي،  املوقف  ومنها  االإقليمية،  املواقف  كلُّ 
عالقاته  ح�ساب  على  الفل�سطينية  للق�سية  وانحيازه   ،2002 عام  والتنمية  العدالة  حزب 
ال�سيا�سات  هذه  الغرب.  اأبواب  بوجه  اأغلق  بعدما  العربي  للم�رشق  كمدخل  »اإ�رشائيل«،  مع 
للحكومة الرتكية ا�ستمرت يف احلفاظ على املنهجية نف�سها، والنهج يف حربي عام 2012، 
التي  ال�سورية  االأزمة  نتيجة   ،2014 عام  حرب  يف  وتراجًعا  �سكوًتا  �سهدت  واإن   ،2014
حّيدت الّنظام ال�سوري وحزب اهلل. وتو�سلت الدرا�سة للعديد من النتائج، اأهمها: اأن الظاهرة 
�سوتية  ظاهرة  هي  الفل�سطينية،  الق�سية  نحو  وال�سيا�سات  املواقف  يف  الرتكية  التحولية 
ال�سعب  للوقوف مع  اإن�سانية، وحتركات �سعبية  ال�سيا�سي مدعمة مب�ساعدات  على امل�ستوى 
العربية واملتغريات يف املنطقة، وة وبخا�سة يف �سوريا، ومن  الفل�سطيني. واأن احلراكات 
الرتكية،  وال�سيا�سات  املواقف  على  اأثر  مر�سي،  امل�رشي حممد  الرئي�س  بحكم  االإطاحة  ثم 
وجعلها تقف الإعادة ح�ساباتها االندفاعية يف املنطقة خ�سية من التاأثر داخلًيا مع ت�ساعد 
لهجة القوى املعار�سة الرتكية يف ال�سارع الرتكي. وا�ستكفاء تركيا بلعب دور الو�سيط فقط، 
�سيا�سية،  باتفاقيات  معه  ترتبط  الذي  واّلتي  االإ�رشائيلي  الطرف  خل�سارة  االندفاع  دون 
واقت�سادية، وثقافية، وع�سكرية. و�سعف املوقف الرتكي، وحمور املمانعة من خالل تراجع 

املوقف االإيراين و�سعفه، وتراجع �سوريا وحزب اهلل. 
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 Turkey′s positionregarding both 2012 and 2014 wars on Gaza

Abstract: 

The study came as a result of profound analytical reading of the 
Turkish policies and attitudes regarding the wars in 2012, 2014 attacks by 
“Israel” against Gaza Strip, despite the fact of non- declared goals, and the 
positions of the Arab regional powers realize that the basic and main aim 
is to tame the resistance, and tame Gaza Strip which is considered an an 
obstacle in passing any political projects consistent and with the results of 
the currentArab movements , and political events and sequences of violent 
tremors in the region significantly affected all regional positions, including 
the Turkish position, which was slowly escalated since the victory of the 
Justice and Development Party in 2002 and thehis bias tothe Palestinian 
question on its relations with “Israel”, as an access card to the middle east 
after West closingtheir doors to Turkey. generally speaking. These policies 
of the Turkish government continues to maintain the same methodology and 
approach in the wars in 2012. 2014, but this position has witnessed decline 
in the 2014 war, as a result of the Syrian crisis, which neutralized the Syrian 
regime and Hezbollah. 

The study found many of the most important result, the transformative 
phenomenon in the Turkish attitudes and policies towards the Palestinian 
cause, is only a Turkish show off on the political level, in addition to the 
humanitarian aid and popular movements to stand by the Palestinian people. 
The Arab movements and the changes happening in the region, particularly 
in Syria and the overthrow of Egyptian President Mohamed Mursi, impacted 
the Turkish positions and policies and made Turkey stop to recalculate its 
rushy positions regarding the situation in the region, fearing that this might 
impact the internal situation in Turkey given the mounting voice of Turkish 
opposition in Turkey. 

Turkey merely played the role of a mediator, without the rush to tose the 
Israel due to the political, economical, cultural and military agreements with 
Israel . Moreover, the weak Turkish position, and reluctance by decline and 
weakness of Iran and Syria and Hezbollah 
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تقديم: 
بني  حاًدا  ت�سهد جتاذًبا  الرتكي،  الدور  الفل�سطينية حول  واملحلية  االإقليمية  اجلدلية 
القوى املتحالفة، واملت�سارعة �سواء يف الواقعية االإقليمية، اأو يف التجاوب االإنق�سامي يف 
ال�ساحة الفل�سطينية، والذي الذي يعترب بحد ذاته تعبرًيا م�سغًرا يف امل�ساحة اجليو�سيا�سية 
الفل�سطينية حلالة ال�ساحة، اأو البيئة العامة )االإقليمية( وانعكا�سًا مو�سوعيًا للجدلية اّلتي 
فر�ست ذاتها على الهام�س املت�سارع يف حدود ال�سيطرة والهيمنة، واالأطماع اّلتي فر�ست 
نف�سها بعد احتالل العراق عام 2003، وحمورت املنطقة �سمن �سيا�سات النفوذ اّلتي تخطط 
تقود  عمدية  منهجية  �سيا�سات  �سمن  الغربية،  والدول  االأمريكية  املتحدة  الواليات  لها 

املنطقة من مرحلة الأخرى، ومن واقع ا�سرتاتيجي منهجي يعتمد على التكتيك يف التنفيذ. 
يف هذه احلدود ال�سمولية، بداأت تركيا منذ عام 2002 تخطو اإىل املنطقة خطوة تلو 
خطوة، اعتماًدا على �سيا�سة حمدودة ووا�سحة مرنة، تتعامل مع االأمور مرحلًيا، اأو جزئًيا 
يف دائرة اأو دوائر امل�سالح الرتكية االأيديولوجية، وال�سيا�سية، واالقت�سادية الناظرة بعني 
ح�ساب  على  بناًء  والتقلبات،  واالفرازات  التجليات  كلُّ  مع  التعامل  على  والقدرة  احلكمة 
جعل  ما  وهو  الثابتة،  غري  املنطقة  اإحداثيات  يف  امل�ستجدات  اأو  للطوارئ،  التهيئة  فكرة 
با�ستمرار،  ال�سيا�سي  اجلراح  مب�سع  وحتت  اجلدلية،  دائرة  يف  ال�سيا�سات  اأو  املواقف  هذه 
وخا�سة وبخا�سة فيما يتعلق مبواقفها امل�ستجدة، اأو االأكرث جدية نحو الق�سية الفل�سطينية 
الدولتني على  »اإ�رشائيل«، وحر�س كال  اال�سرتاتيجية مع  بالرغم من عالقتها  وتطوراتها، 
اإالَّ  اأو تاأزمت هذه العالقة،  احلفاظ على م�ستوى معني من العالقة، واالإلتقاء مهما توترت 
اأن هناك حر�سًا على عدم قطعها، اأو التوقف عند نهاية املاراثون يف فهم القطعية النهائية 
)ال يفنى الغنم وال ميوت الذئب( ، وهو ما ي�سع هذه ال�سورة ال�رشيالية �سمن حدود اجلدل 
امل�ستمر حول الدور الرتكي يف املنطقة، وبخا�سة بعد ما اأُطلق عليه ثّورات الّربيع العّربي 
)احلراكات العربية( ، وعلى وجه التحديد احلالة ال�سورية وامل�رشية، وال�سدام مع اإيران يف 
جهة،  من  النظرية  ال�سيا�سات  مع  املوؤقت  والتوافق  ال�سورية،  واالأزمة  �سوريا،  من  املوقف 
واتباع ال�سيا�سة املرنة مع التوجهات االأمريكية يف املنطقة من جهة اأخرى، اأي الت�سادم 
مع القوى االإقليمية متعددة املواقف، �سواء مع ال�سعودية فيما يتعلق باملوقف من حما�س، 
وانقالب م�رش �سد الرئي�س حممد مر�سي، اأو يف �سدامها مع اإيران يف �سوريا، وكذلك موقفها 
من ليبيا، والتدخل االأطل�سي مبا اأّنها ع�سو يف هذا احللف، وتوافقها مع قطر يف العديد من 
الفرز  – الفل�سطينية، وجتليات  الفل�سطينية  راأ�سها ح�سار غزة وامل�ساحلة  امل�سائل، وعلى 
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ال�سيا�سي جلماعة االإخوان امل�سلمني يف )م�رش- تون�س- ليبيا( . 
هذه ال�سورة امللحمية ال�سيا�سية عن ال�سيا�سات الرتكية، انعك�ست على موقف كلُّ قوة 
تبديه  ما  بالرغم  الفل�سطيني،  ال�سعيد  على  ال�سيا�سية  وحتالفاتها  روؤيتها،  يف  القوى  من 
تركيا من �سيا�سة متوازنة يف التعامل مع طريف ال�رشاع الفل�سطيني، وحماولتها الدوؤوبة 
وامل�ستمرة يف الت�سادم مع ال�سيا�سات االإ�رشائيلية �سد غزة وح�سارها، ومواقفها املتقدمة 
احل�سار  �سعيد  على  وكذلك  االإ�رشائيلية،  االعتداءات  �سعيد  على  الفل�سطينية  الق�سية  من 
االإ�رشائيلي لغزة بعد فوز حركة حما�س يف االنتخابات الت�رشيعية الفل�سطينية عام 2006. 
االعتداءات  من  الرتكية  واملواقف  ال�سيا�سات  نتناول  البحث  هذا  يف  فاإننا  هنا؛  من 
االإ�رشائيلية على غزة عامي 2012، 2014، ومدى تاأثري هذا الدور على اجلانبني الفل�سطيني 
واالإ�رشائيلي، وانعكا�س املواقف الرتكية االإقليمية على تبني مواقفها و�سيا�ساتها من اأطراف 

ال�رشاع. 

مشكلة الدراسة: 
تربز م�سكلة الدرا�سة يف ظّل حالة اجلدل حول املوقف الرتكي على ال�سعيد االإقليمي، 
وت�ساعد   ،2002 عام  العراق  احتالل  حرب  منذ  م�ستمر  و�رشاع  جتاذب  بحالة  مير  الذي 
وتريته بعد اندالع احلراكات العّربية، وانعكا�س هذه اجلدلية على مواقف القوى املت�سارعة 
واملتنازعة فل�سطينيًا، وهو ما ميكن �سياغته يف �سوؤال هو: ما مدى تاأثري املواقف الرتكية 
الفل�صطيني؟  الفل�صطيني�  والنق�صام  ال�رشاع  على   2014  ،2012 من حربي 
وما مدى تاأثري املواقف الرتكية على الوليات املتحدة الأمريكية، واإ�رشائيل؟ 

أهمية الدراسة: 

تاأتي اأهمية هذه الدرا�صة يف النقاط الآتية: 
ال �سك اأن الفل�سطينيني وبخا�سة يف قطاع غزة، وعلى وجه التحديد قوى املقاومة . 1

يف  لهم  ك�سند  االإقليمية؛  املعادلة  يف  لرتكيا  وفاعل  موؤثر  دور  على  يعولون  الفل�سطينية، 
الت�سدي لتمدد ال�سيا�سات االإ�رشائيلية، والقوى العدائية لنهج املقاومة، وطموحاتها لي�س 
يف جمال امل�ساعدات االإن�سانية، واملواقف ال�سيا�سية والت�رشيحات، بل يف جماالت فاعلة، 

ومواقف موؤثرة تلجم العدوان على غزة. 
من . 2 ونًدا لالحتالل  واقت�سادًيا،  �سيا�سًيا  فاعلة  كقوة  تركيا  به  تتمتع  الذي  الدور 
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جهة، ولقوى اإقليمية حتا�رش اأو ت�سارك يف ح�سار غزة من جهة اأخرى. 
وزنها . 3 لها  كقوٍة  الفل�سطينية  الق�سية  رفد  يف  الرتكية  ال�سعبية  احلالة  ا�ستنها�س 

ال�سيا�سي واالإعالمي املوؤثر. 
ال�سغط على احلكومة الرتكية ملزيٍد من القطيعة مع االحتالل وكيانه. . 4
يرى فيها الفريق االآخر قوة تت�ساوق مع جماعة االإخوان امل�سلمني عامة، وحركة . 5

وامل�رشوع  للفكر  املناق�س  اأو  املناه�س،  الوطني  للم�رشوع  نقي�س  واأّنها  حما�س خا�سة، 
�سمودها  يف  وي�ساهم  اجلماعة،  هذه  لقلب  الدم  ل�سخ  وريد  مبثابة  فهي  وعليه  االإخواين؛ 

وجناحها، وجمابهتها لكل م�ساريع م�رشوعات القتل لفكر االإ�سالم ال�سيا�سي يف املنطقة. 

منهجية الدراسة: 
تعتمد الدرا�سة يف املقام االأّول على املنهج الو�سفي التحليلي، نظراً جلدلية املو�سوع 
وخ�سو�سيته، وارتكازه على الو�سف والتحليل، وكذلك منهج �سناعة القرار لتو�سيح كيفية 
اعتداءاته  يف  االحتالل  ملواجهة  تركيا  تتخذها  اّلتي  والهامة،  املوؤثرة  واآلياتها  القرارات 
على الفل�سطينّيني، بالرغم من العالقات اال�سرتاتيجية مع االحتالل، والتجاذبات االإقليمية 

الكربى يف فرتة احلربني عامي 2012، 2014. 

اخللفية التارخيية: 
)العلمانية(  الرتكية  اجلمهورية  م�سرية  يف  فا�ساًل  خًطا  اأو  قطًعا   2002 عام  حمل 
ل�سدة احلكم على ح�ساب  والتنمية  العدالة  العام حزب  قاد هذا  اأتاتورك، حيث  ، جمهورية 
العلمانية،  للجمهورية  االأمني  والذراع  احلار�س  الع�سكرية  واملوؤ�س�سة  العلمانية،  االأحزاب 
ومثل هزة يف العرف ال�سيا�سي واملفاهيمي الذي كان يوؤ�س�س على التنبوؤ مبحاربة اأّي قوة 
اإ�سالمية تظهر يف اجلمهورية العلمانية، بناء على حماربة جنم الدين اأربكان االأب الروحي 
للحركة االإ�سالمية الرتكية واإق�سائه، والت�سدي وااللتفات على كلُّ حماوالته يف ب�سط نفوذه 
ال�سلطوي على اجلمهورية الرتكية، وهو ما عد ح�سب وجهة نظر املراقبني واملتابعني للحالة 
اإ�سالمية يف احلكم يف ظّل علمنة كلُّ مظاهر  اأّي قوة  اأنه درب من اخليال �سمود  الرتكية، 
املجتمع الرتكي وموؤ�س�ساته ، وتنبوؤ اجلميع باأن انت�سار حزب العدالة والتنمية ما هو �سوى 
تعبري عن مزاج جماهريي، �سيتم واأده من قبل موؤ�س�سة العلمانية الرتكية، وذراعها ال�سارب 
)املوؤ�س�سة الع�سكرية( . ولكن ا�ستطاع رجب طيب اأردوغان منطلًقا من �سيا�سته الرباغماتية 
املنفتحة، اأن يخطو خطوات كبرية يف تقليم اأظافر معار�سيه وحماربيه العلمانيني االأتراك، 
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ال�سيا�سية  ال�سيا�سات  خالل  من  العلمانية،  ال�سبغة  حامية  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  وكذلك 
واالقت�سادية اّلتي انتجها اأنتجتها، وتقدميها بقوالب مرنة لل�سعب واملجتمع الرتكي، حتى 
ر�سخ وجوده يف ال�سلطة، ومن ثم تغيري العديد من القوانني ليتمكن من ال�سيطرة رويًدا رويًدا 

على مقاليد االأمور، وح�سمها ل�سالح حزب العدالة والتنمية. 
ا�ستطاع  الذي  والتنمية  العدالة  حلزب  �ساحًقا  فوًزا   ،2002 عام  تركيا  �سهدت  فقد 
اأي  ت�سكيل حكونة حكومة تركية دون رئي�س احلزب الذي كان ممنوع مموعًا من ممار�سة 
ن�ساطات �سيا�سية، اإالَّ اأنه �سكل احلكومة برئا�سة عبد اهلل غول، حتى رفع احلظر عن رئي�س 
احلزب اأردوغان عام 2003، بعد اإجراء تعديل د�ستوري مت مبوجبه ال�سماح لالأخري بقيادة 
االأوىل،  حكمه  حقبة  يف  والتنمية  العدالة  حزب  حققها  اّلتي  النجاحات  ومع  احلكومة.)1( 
اأن ي�ستحوذ على ثقة اجلماهري الرتكية، مّما مكنه من اإعادة الفوز من جديد عام  ا�ستطاع 
غول رئي�ًسا للجمهورية، اأي ا�ستطاع احلزب ب�سط نفوذه على  اهلل  عبد  وانتخب  بل   ،2007

احلكومة وموؤ�س�سة الرئا�سة الرتكية. 
منذ اأن جنح حزب العدالة والتنمية يف االنتخابات الرتكية، �سهدت ال�سيا�سات الرتكية 
عامة تغرًيا ملحوًظا يف ن�سج عالقات وحتالفات جديدة، حيث اجتهت ال�سيا�سات الرتكية من 
وجهتها االأحادية نحو الغرب واأوروبا، وحماوالت م�سنية لالن�سمام لالحتاد االأوروبي اإىل 
التوجه نحو ال�رشق، واإعادة التقارب مع املنطقة العربية عامة، �سواء على امل�ستوى ال�سيا�سي 
اأو االقت�سادي، بناء على نظرية »�سفر م�ساكل« اّلتي �ساغها اأحمد داود اأوغلو، انطالًقا من 
ت�سغري امل�ساكل مع القوى الدولية واالإقليمية، ومنح تركيا حرية االإعادة ل�سياغة حتالفات 

جديدة ت�سنع ل�سالح تركيا يف �سّلم االأولويات)2(. 

اأدركت تركيا اأن هناك مداً اإ�سالميًا مت�ساعداً يف املنطقة، وهو ما تناغم مع اخللفية 
االأيديولوجية حلزب العدالة والتنمية، والرغبة الرتكية يف اأن تدخل يف هذه املوجة حتى ال 
تكون �سدها، مع ما �سبق واأ�رشنا اإليه اإىل اأن تركيا تبحث عن دور ا�سرتاتيجي يف مرحلة 
اإعادة ترتيب ال�رشق االأو�سط، مع اإدراك تركيا اأن العرب باجتاهيهما املمانع واملعتدل يف 

حاجة اإىل الدور الرتكي اأو لرتكيا، حتى ال ت�ستفرد اإيران كقوة اإقليمية باملنطقة. 
مميز  دور  عن  يبحث  الذي  الرتكي  االجتاه  من  �سواء  تالقت  هنا  الرغبات  اأن  اأّي 
ال  حتى  والعرب  بوجهه،  اأبوابها  اأوروبا  اأو�سدت  بعدما  االأو�سط،  ال�رشق  يف  وا�سرتاتيجي 
ال�سيا�سية  قوتها  على  اعتماًدا  منفردة  �سيا�ساتها  وتفر�س  ومتلي  مبنطقته،  اإيران  ت�ستفرد 
والع�سكرية االأقوى بعد احتالل العراق عام 2003، اإ�سافة لعوامل اأخرى ا�ستخدمتها تركيا 
كقوة �ساغطة، ممثلة باقت�سادها، وم�سادر املياه اّلتي تتحكم فيها، مع تغا�سي الواليات 
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املتحدة عن التحرك الرتكي يف املنطقة، وحاجتها لهذا احلّراك الذي يعترب مواجًها للدور 
االإيراين املتعاظم يف املنطقة بعدما جرى يف اأفغان�ستان والعراق)3(. 

لكي حتقق تركيا هذا الدور، وحتقق �سغطها اال�سرتاتيجي، فاإّنها حتًما وك�رشورة ال 
بد من واأن تطرق باب الق�سية الفل�سطينية كمدخل رئي�سي وحيوي لتثبيت اأقدامها ر�سمًيا 
و�سعبًيا، مّما للق�سية الفل�سطينية من اأهمية وح�سا�سية �سواء يف ر�سم ال�سيا�سات االإقليمية 
ومدخالتها، اأو الوجدان العربي- االإ�سالمي ال�سعبي، مبا اأن الق�سية الفل�سطينية هي الق�سية 
�رشاع  هو  »اإ�رشائيل«  مع  العليا  بحدوده  ال�رشاع  واأن  عامة،  وامل�سلمني  للعرب  املركزية 
العدالة  حلزب  االإ�سالمية  اخللفية  لذلك  اأ�سف  �سهيوين،   – واإ�سالمي  اإ�رشائيلي،  عربي- 
الدولية ال تعرف االأيديولوجيات بل تعرف  ال�سيا�سة  اأن  اأن هناك من يقول  والتنمية، رغم 
ة  لنمطية  ك�سياغة  احلاالت؛  بع�س  يف  هام  عامل  تكون  االأيديولوجيا  اأن  اإالَّ  امل�سالح، 

العالقات الدولية والتحالفية وبنائهاونوعيتها)4(. 
حت�سنت العالقات الرتكية- العربية بعد عام 2002 ب�سكل ملمو�س ومتقدم، واأ�سبحت 
اأردوغان  الرتكي  الوزراء  رئي�س  بل ورف�س  »اإ�رشائيل«،  ق�سوة مع  اأكرث  الرتكية  ال�سيا�سات 
طلًبا ملًحا من ال�سفري االإ�رشائيلي ملقابلته، ويف املقابل عقد اجتماع مع ال�سفراء العرب يف 

اأنقرة، وك�سف لهم عن نيتة اإعادة اإحياء العالقات مع العاملني العربي واالإ�سالمي)5(. 
اأي اأن حزب العدالة والتنمية بنى �سيا�ساته وانطالقاته �سوب ال�رشق العربي معتمًدا 
باملنطقة  املرتبط  احل�ساري  التاريخي  وموروثه  وال�سيا�سية،  االقت�سادية،  مقوماته  على 
اّلتي ب�سطت ال�سلطنة العثمانية نفوذها عليه ملدة طويلة جًدا، وكذلك الدفع برتكيا بناء على 
القوا�سم املذهبية والعقائدية امل�سرتكة مع دول املنطقة، يف ظّل تنامي املفهوم الطائفي، 
ا�صتهدفت  حيث  ال�سيعي(،  الهالل  ال�سني-  )الهالل  املنطقة بني هاللني  وتعزيز دوره يف 

تركيا من �صيا�صاتها اأهداف عدة، اأهمها)6(: 
و�سع تركيا كقوة اإقليمية موؤثرة، والعب رئي�سي يف �سناعة ال�سيا�سات االإقليمية . 1

والدولية و�سياغتها يف املنطقة. 
احلد من انفراد الالعب االإيراين وا�ستفراده يف املنطقة وحيًدا، وخلق قاعدة �رشاع . 2

كقوة رئي�سية تت�سدى للتمدد االإيراين. 
تعزيز القدرات االقت�سادية الرتكية، وفتح اأ�سواق جديدة ملنتجاتها و�سناعاتها يف . 3

املنطقة العربي، مّما �ساهم يف اإنعا�س االقت�ساد الرتكي، ومناف�سة املنتج الرتكي للمنتجات 
الغربية واالأمريكية وال�سينية. 
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تعزيز اخللفية العقائدية حلزب العدالة والتنمية ذات التوجه االإ�سالمي، وربطها مع . 4
قوى االإ�سالم ال�سيا�سي يف املنطقة العربية، وعلى وجه التحديد جماعة االإخوان امل�سلمني. 

بل . 5 فيها،  حموري  دور  ولعب  االإقليمية،  النزاعات  على  التاأثري  يف  دورها  تعزيز 
وجلوء الواليات املتحدة لرتكيا يف العديد من امل�سائل ال�سائكة والعالقة يف املنطقة، على 

قاعدة تبادل املنافع بينهما. 
واأرهقت . 6 الرتكي،  املجتمع  ع�سكرت  اّلتي  الداخلية  العلمانية  القوى  جمابهة 

االأوروبية دون جدوى، وهو  وال�سوق  االأوروبي  االن�سمام لالحتاد  اقت�سادها يف حماولة 
وعمقت  زادت  نوعية،  نقلة  الرتكي  االقت�ساد  نقل  يف  والتنمية  العدالة  حزب  فيه  جنح  ما 
من التفاف املجتمع الرتكي حول احلزب وقيادته، ومنحته الثورة يف الت�سدي للموؤ�س�ستني 

العلمانية والع�سكرية. 
جمابهة القوى االأوروبية والغربية ومواجهتها على وجه التحديد فرن�سا، اّلتي كانت . 7

تقف حجر عرثة يف طريق ان�سمام تركيا لالحتاد االأوروبي على خلفية ق�سية االأرمن)7(. 
�رشيًكا . 8 يعترب  كان  الذي  واالأمني  الع�سكري-  االإ�رشائيلي  ال�سغط  من  التخل�س 

وبخا�سة  العربية،  املنطقة  على  �ساغطة  كورقة  بها  ويلوح  املنطقة،  يف  لرتكيا  رئي�سًيا 
االأكراد يف �سوريا والعراق. بناء على ذلك؛  فيما يتعلق مب�سائل املياه ومنابعها، وم�ساألة 
فاإن ال�سيا�سات الرتكية اأثبتت جناعتها، واأكدت على �سوابية توجهها نحو املنطقة العربية؛ 
العربية،  املنطقة  يف  املوؤثرة  االإقليمية  القوى  م�سار  على  تركيا  و�سع  يف  للغرب  كبديل 
لبع�س  ال�سيا�سية  والتوجهات  اخلطوط  ر�سم  يف  والتدخل  بل  ال�رشاكة،  يف  بعيًدا  وذهابها 
واأ�سبحت قبلة، ومركزا حيويا يف  اأو غري مبا�رش،  ب�سكل مبا�رش  �سواء  االأحداث واالأزمات، 
معادلة ال�رشاع االإقليمي، ور�سم ال�سيا�سات االإقليمية وهو ما �سناأتي عليه اأكرث تف�سياًل يف 
هذا البحث. وخروج تركيا من الدوائر غري الفاعلة وغري املوؤثرة، اإىل دولة وجهت بو�سلتها 
اإىل االجتاه ال�سحيح، لتتحول اإىل قوة اأكرث دينامية واأكرث فاعلية، �ساهمت بها �سيا�سياتها 
للعب  اإ�سافة  املنطقة،  �سهدتها  اّلتي  املو�سوعية  التطورات  بع�س  مع  اأيدلوجًيا  املوجهة 
االإ�رشائيلية،  الفل�سطينية-  االأزمات  وا�ستغالل  الفل�سطينية،  االأحداث  يف  وفاعل  ذكي  دور 
والفل�سطينية- الفل�سطينية، مع غياب البديل العربي القادر على اأخذ مكانه تركيا، خا�سة 
وبخا�سة عدم ا�ستقرار م�رش كدولة موؤثرة يف احلقبة االأخرية، وكذلك يف تغييب ال�سعودية 
نف�سها عن الفعل الذكي، واملجتهد يف احتواء القوى الناه�سة يف املنطقة؛ كقوى االإ�سالم 
كنهج  االأمريكية؛  لل�سيا�سات  وتبعيتها  ومذهبًيا،  عقائدًيا  معها  املت�سارعة  ال�سيا�سي 
لل�سعودية اّلتي تتمتع بقوة دينية واقت�سادية متكنها من لعب دور بديل وجامع يف املنطقة. 
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تركيا والقضية الفلسطينية: 
مل ت�ستبعد تركيا العرب، ومل ت�ساحلهم يف ظّل احلكومات العلمانية، بل بنت �سياجًا 
وجداراً من العزلة حولها وحولهم، ناف�سة يدها من االإرث احل�ساري والديني مع املنطقة، 
واجتهت �سوب الغرب بكل املتجهات الدينية، الثقافية، القيمية، حماولة التعلق بذيل اأوروبا، 
احلرب  يف  املتحدة  والواليات  الغرب  �سيا�سات  وانتهاج  االأوروبية،  كرتكيا  عليه  والبناء 
فلم  به،  تقوم  دور  لها  اأطل�سية  لقوة  وحتولت  ال�سوفيتي،  االأمريكي-  القطبني  بني  الباردة 
تعِر ظهرها ال�رشقي اأي اهتمام، بل اعتزلته، و�سارعت كذلك لالعرتاف بالدولة االإ�رشائيلية 
ودبلوما�سية،  �سيا�سية،  بعالقات  »اإ�رشائيل«  من  تقربت   1949 عام  اإ�سالمية  دولة  كاأول 
واقت�سادية، وع�سكرية، وثقافية متينة جًدا، فاأقامت مع »اإ�رشائيل« حموراً ا�سرتاتيجيًا وقف 
تبني  من  تركيا  متنع  مل  ال�سيا�سات  هذه  اأن  اإالَّ  العربية،  والدول  �سوريا  مع  العداء  موقف 
ولكن  الفل�سطينية،  وللق�سية  الفل�سطيني،  للمحور  والداعمة  املوؤثرة،  وال�سيا�سات  املواقف، 
�سمن دائرة االهتمام والدعم النظري امل�ستند على مقررات االأمم املتحدة، واالأ�رشة الدولية، 
حيث اعرتفت تركيا مبنظمة التحرير الفل�سطينية كممثل �رشعي لل�سعب الفل�سطيني، و�سوتت 
يف االأمم املتحدة ل�سالح قرار اعتبار احلركة ال�سهيونية حركة عن�رشية عام 1975، كما 
 15 يف  اجلزائر  يف  الفل�سطيني  الوطني  املجل�س  اأعلنها  اّلتي  الفل�سطينية  بالدولة  اعرتفت 
�سفارة، ودعمت حقوق  اإىل  التحرير  1988، وحولت مكاتب منظمة  )نوفمرب(  ثان  ت�رشين 

ال�سعب الفل�سطيني، وحقه يف تقرير م�سريه بنًاء بناًء على مقررات االأمم املتحدة.)8(
هذه املواقف كانت تتاأتى بدون فعل موؤثر وفاعل واهتمام، كّون اجلمهورية الرتكية 
مركزية،  كق�سية  الفل�سطينية  للق�سية  حتتاج  فلم  برمتها،  العربية  للمنطقة  ظهرها  اأدارت 
واأولوية لدخول املربع العربي الذي مل حتتاجه، بل تقربت لدولة »اإ�رشائيل« وبنت ج�سورا 
ال�سيا�سات  اأولويات  �سلم  يف  رئي�سية  كاأولوية  واأوروبا؛  الغرب  اإىل  للتقرب  معها  متينة 
منح  االأخرية يف  دور  »اإ�رشائيل«، وحيوية  من  الغربي  املوقف  تدرك  اآنذاك، وهي  الرتكية 
الغرب واأوروبا �سك قبول تركيا كدولة غربية اأوروبية، مع ن�سخ هويتها االأ�سيوية، وخلفيتها 
الدينية، وهو ما مل حتقق منه تركيا اأية فوائد، بل زادت عمق اأزماتها ال�سيا�سية واالقت�سادية، 
والذي  االأطل�سي،  وحلف  الناتو  يف  دورها  �سوى  حق  اأي  متتلك  ال  عاجزة  لدولة  وحولتها 

انتهت �سالحيته مع انتهاء احلرب الباردة فعال)9(. 
هذا الواقع هو ما ف�رش حدوث التحّول واالنحراف احلاد يف ظّل حزب العدالة والتنمية 
الرئي�سة  واالهتمامات  ال�سيا�سات  م�سار  غري  حيث  بالهزة،  العربي  ال�رشق  نحو  ل�سيا�ساته 
لل�سيا�سة الرتكية وتوجهاتها من الغرب اإىل ال�رشق، وهو ما دفع اأغلب املحللني واملفكرين 
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ت�سنيفه �سمن الهزات اأو التقلبات، كذلك تفاجئ تفاجاأ العديد بالتعمق الرتكي يف الق�سية 
ال�سيا�سات  م�سار هذه  لتغيري  اأنه حالة طبيعية، و�رشورة حتمية  بالرغم من  الفل�سطينية، 
اّلتي كانت جتد »اإ�رشائيل« مدخاًل للغرب، فاإن فل�سطني هي املدخل االأ�سا�سي لل�رشق العربي، 
اأي ا�ستبدال العب مركزي بالعب مركزي اآخر ملا تقت�سيه احلالة ال�سيا�سية، واخلطاب الذي 
خالل  من  العربي  القبول  ا�ستهدفت  العلمانية  فرتكيا  والقبول؛  التعاطف  جذب  له  ميكن 
من  االإ�سالمي،   – العربي  القبول  ا�ستهدفت  االأردوغانية  وتركيا  »اإ�رشائيل«،  مع  التقارب 

خالل التقارب مع الق�سية الفل�سطينية يف ظّل حزب العدالة والتنمية)10(. 
نوهنا باقت�ساب ملاهية ال�سيا�سات الرتكية يف ظّل اجلمهورية العلمانية اّلتي اأ�س�ست 
الرتكية  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  كانت  اّلتي  املبادئ  هذه  االأتاتوركية،  املبادئ  على  بناء 
احلامي لها، واّلتي التي اأ�س�ست على �سلخ تركيا من تاريخها وما�سيها، والتوجه بها �سوب 
اإطالق عليه »االنقالب  اأتاتورك ما ميكن  الغربية، حيث نهج كمال  والتمظهرات  احل�سارة 
املجتمعي، اأي قيادة املجتمع الرتكي بقوة االإ�رشار واالإرغام للقفز عن موروثه احل�ساري، 
اأوراق جديدة، وثقافة جديدة، ولغة  الدينية واملجتمعية، وهو ما تطلب  وقيمه ومعتقداته 
جديدة، حتاكي هذا االنقالب ال�سمويل لبناء اأجيال ت�ستوعب وته�سم هذا االنقالب، مّما ترك 
ر اآثاراً عميقة يف جمتمع انتقل من قيم حمدودة ورثها، اإىل قيم اإجبارية باأدوات اإجبارية، 
القيم وهذا االنقالب معتمًدا على �سيا�سة  العدالة والتنمية ليعدل من هذه  حتى جاء حزب 
االإحياء، اأي اإحياء املوروثات القيمية املووؤدة يف الذهنية الرتكية، م�ستبداًل االأدوات ولكن 
لي�س كما فعل اأتاتورك باالإجبار، فب�سكل �سمويل عام، ولكن بخطوة خطوة الإميانه واإدراكه 
لطبيعة املجتمع الرتكي، وتاأثري املتغريات على ال�سباب الرتكي، فتبنى النموذج االإ�سالمي 
الرباغماتي تاأ�سي�ًسا على جتاوز االأخطاء اّلتي ارتكبها االأب الروحي جنم الدين اأربكان، فقدم 
واأكرث  اأكرث مرونة،  اأوغلو نهًجا  اأردوغان وعبد اهلل غول واملفكر داود  تالمذته طيب رجب 

حتلياًل م�صتندين اإىل بعدين هامني، هما: 
اأواًل: البعد الديني املعتدل املرن يف اخلطاب ال�سيا�سي للحزب وللحكومة، واإعادة  ♦

الرتكية  احل�سارية  املجتمعية  القيم  واإحياء  رويًدا،  رويًدا  الدينية  املعتقدات  روح  اإحياء 
اّلتي غلفت فيه خالل الفرتات والعقود واملراحل  الت�سويد  اأو  الت�سويه  يف �سور منتقاة من 
يف  ذلك  مزامنة  مع  االأيديولوجيا،  طرح  يف  والراديكالية  التطرف  عن  واالبتعاد  ال�سابقة، 
حملًيا،  احلزب  ومبادئ  اأفكار  تر�سيخ  تكمل  اّلتي  والتنمية  االقت�سادية  احلالة  ا�ستنها�س 

ومتنحه التمكني املجتمعي. 
الفل�سطينية، وتبني املواقف املدافعة عن املقاومة  ♦ ال�سديد للق�سية  التقرب  ثانًيا: 

وهذه  »اإ�رشائيل«،  مع  الند  مواقف  ومتثيل  وحقوقه،  الفل�سطيني  وال�سعب  الفل�سطينية 
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رئي�س  تاله  الذي  االن�سحاب  خطاب  وعرب  العلنية،  مواقفها  عرب  تركيا  اأو�سلتها  الر�سالة 
كافية  فر�سة  منحه  عدم  على  احتجاًجا   ،2009 عام  دافو�س  موؤمتر  يف  الرتكي  الوزراء 
ال�سعبي  املوقف  تركيا  رو�ست  وبذلك  بريي�س«،  �سمعون  االإ�رشائيلي  للرئي�س  منحت  كما 
ا فاعاًل ل�ساحلها، مّما مكنها من التقارب مع ال�سعوب، ومن ثم  العربي واالإ�سالمي تروي�سً

الو�سول اإىل املنطقة االإقليمية. 

اأي َدعمت موقفها من خالل الق�سية الفل�سطينية الداخلية، مبا اأن ال�سعب الرتكي نا�رش 
ودعم الق�سية الفل�سطينية، ودعمت موقفها من ال�سعوب العربية واالإ�سالمية، ا�ستدراًكا باأن 
الق�سية الفل�سطينية هي الق�سية االأهم يف وجدان هذه ال�سعوب، وهنا ندلل على التعبري يف 
التغري يف املوقف  التحول وهذا  املوقف الرتكي باملقارنة بني �رشيحتني، لنقراأ عمق هذا 

الرتكي من الق�سية الفل�سطينية، ومدى فاعلية هذا التحول. 
يف 8 �سباط )فرباير( 1949، اأطلق جنم الدين �سادق وزير اخلارجية الرتكي ت�رشيًحا 
جاء فيه: »اإن دولة »اإ�رشائيل« اأ�سبحت حقيقة واقعة، اعرتف بها اأكرث من 30 دولة، واأن 
نغري  اأالَّ  الظروف وجب  االإ�رشائيليني، ويف هذه  املندوبني  يتحدثون مع  العرب  املندوبني 
موقفنا يف ع�سوية جلنة االأمم املتحدة للتدقيق ب�ساأن فل�سطني، كما علينا اأداء واجبنا يف 

هذه اللجنة على ما يرام«)11(. 
هذا الت�رشيح لوزير اخلارجية الرتكي حمل يف طياته اعرتاًفا �سمنًيا من قبل تركيا 
بـ »اإ�رشائيل«، ملا حمله من م�سوغات قانونية و�سيا�سية وتربيرية عريت عن االإرادة الرتكية 
جتاه »اإ�رشائيل«، وهي �سيا�سة رمبا انتظرت بع�س الوقت حتى ت�ستطيع ا�ستكمال مربراتها 
يا�سني  اأما  كلية.  الغربي  االنفتاح  ل�سيا�سة  امل�ست�سلم  الرتكي  لل�سعب  االإيعاز  يف  ال�سيا�سة 
اقطاي م�ساعد رئي�س حزب العدالة والتنمية لل�سوؤون اخلارجية، متحدًثا يف موؤمتر منتدى 
2014 يف  )اأبريل(  ني�سان   23 املنعقد يف  »توا�سل«،  واالت�سال  لالإعالم  الدويل  فل�سطني 
ا�سطنبول، فقد قال: اإن م�سكلة العامل هي الكيان املحتل »اإ�رشائيل« ولي�س فل�سطني«، م�سيًفا: 
»اأن ال�سعب الرتكي بكامله يقف اإىل جانب الق�سية الفل�سطينية«، وموؤكًدا: »اأنه متوحد على 
دعم ال�سعب الفل�سطيني«. وهنا يت�سح م�ساألة احل�سم ال�سيا�سي للت�رشيح املن�سوب اإىل يا�سني 
اأقطاي، من م�ساألة العالقة املت�سابكة يف الوعي العاملي حول امل�سكلة اّلتي تع�سف بال�رشق 
االأو�سط واملنطقة وهي »اإ�رشائيل« ولي�ست فل�سطني، اأي اأن فل�سطني و�سعبها هما االأ�سل فال 
ميكن اأن يكونا امل�سكلة، بل امل�سكلة هي بالكيان الذي اقتلع �سعب، وهجره من وطنه، وهذا 
ومدى  الكيان،  من  ال�سيا�سي  للموقف  املت�سابك  الن�سيج  فهم  الكبري يف  التحول  يو�سح  ما 
التغيري يف هذا الفهم بني احلكومات الرتكية العلمانية، وحكومة حزب العدالة والتنمية)12(. 
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التوجهات  عن  تعبريية  ومنحنيات  مبتجهات  اجتهت  الرتكية  ال�سيا�سة  اأن  كما 
 ،1949 )مار�س(  اآذار   30 يف  الرتكية  حريات  �سحيفة  عربت  حيث  للحكومة،  الر�سمية 
مبقااًل جاء فيه: »تقت�سي م�سلحة تركيا االعرتاف بـ »اإ�رشائيل«)13(. يف حني عرب اأقطاي 
على  واتفقوا  تعاونوا  اأنهم  اإالَّ  يتفقون،  ما  نادراً  نادًرا  اإنهم  املتحدة،  االأمم  »عن  قائاًل: 

اإ�رشائيل««)14(.  تاأ�سي�س دولة 
امل�سالح  �سياغة  يف  التحول  هو  الرتكية  ال�سيا�سات  يف  الرئي�سي  فاملتحول  اإذن 
الرتكية، والتعبري عن هذه امل�سالح يف عملية تقاربية وفق االأيديولوجيا ال�سيا�سية لكل فكر 
يف اختيار اأولوية م�ساحله بني الغرب االأوروبي، وبني امل�رشق العربي، هو وجه االختالف 
املتجهني  اأن  اأي   ، )فقط(  الرتكية  امل�سالح  كان جمعهما  واإن  الرتكيتني،  ال�سيا�ستني  بني 
الدقة يف  مع  الرتكية«،  »امل�سلحة  قاعدة  على  اتفقا  ولكنهما  والتوجه،  الروؤية  اختلفا يف 

اختيار االأداة لكل نهج وتوجه. 
العدالة  حزب  حكومة  ظّل  يف  الرتكية  ال�سيا�سات  اأهم  ن�ستعر�س  اجلزء  هذا  ويف 
والتنمية بوالياته الثالث املتتالية حول امل�ساألة الفل�سطينية عامة، وغزة خا�سة ليت�سنى 
لنا بناء حتليل علمي ومو�سوعي للمواقف الرتكية العامة يف هذا ال�ساأن. »مت االخت�سار 

ح�سب تعديل املحكم«

ال�صيا�صات الرتكية حول امل�صاألة الفل�صطينية منذ عام 2002 حتى 2008:  �
ال ميكن االعتماد اأو ا�ستخدام مفهوم »املدد الق�سرية« يف �رشح العالقات اال�سرتاتيجية 
ب�سدده،  نحن  ما  حتديد  يف  اجليل  مفهوم  تعقب  مع  ما،  لدولة  ال�سيا�سية  املنظومة  يف 
اّلتي ال ميكن ر�سدها  ال�سيا�سي،  التاأرجح  امل�ستندة على حركة  االفرتا�سات  دون �سياغة 
)املتغري  التحويل  املنطق  اأو  التعبريات  متجهات  مع  يتماثل  زمني  بتحديد  ا�ست�رشاقها  اأو 

واملتبدي وفًقا لقطائع مرحلية قد ت�ستلزم اأكرث من حدودها الزمنية. )15(

فقد فاز حزب العدالة والتنمية يف االنتخابات الرتكية، و�سكل حكومة غري اآمنة وغري 
م�ستقرة، نتاج احلالة الرتكية املتذبذبة بني جتربتني الدميقراطية من جهة، وحكم املوؤ�س�سة 
الع�سكرية و�سيطرتها، وحالة الرتقب اّلتي كانت يف اأوجها ل�سلوك املوؤ�س�سة الع�سكرية، مبا 
اأن حزب العدالة والتنمية هو وريث حزب الرفاه املنحل بقيادة جنم الدين اأربكان، وكذلك 
يف ظّل منع رئي�س احلزب اأردوغان من رئا�سة الوزراء نتيجة اإلقاء ق�سيدة �سعرية، وهو ما 
التعامل مع موؤ�س�سات  التوازن يف  واأركان احلزب، وحماولة  ال�سديد من قادة  تطلب احلذر 
الدولة الرتكية، بل جّمد حزب العدالة والتنمية اأي حماوالت للتغيري يف بنية وهيكلة الدولة 
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و�سفها  »اإ�رشائيل«،  اإىل  بزيارة   2005 عام  قرينته  ب�سحبة  اأردوغان  وذهب  واملجتمع، 
�سليفان �سالوم )وزير اخلارجية االإ�رشائيلي( بالقول: »اإن هذه الزيارة تظهر واقع اأن البلدين 
يقيمان عالقات م�ستقرة تكاد تكون حميمة«)16(، رغم اأن هذه الزيارة جاءت بعد توتر �سديد 
اأحمد  االإمام  اغتيال  خلفية  على  �سنة،  من  اأكرث  دام  االإ�رشائيلية   – الرتكية  العالقات  يف 

يا�سني والدكتور عبد العزيز الرنتي�سي)17(. 

كلُّ  بني  التوازن  �سيا�سة  اتبعت  والتنمية  العدالة  حزب  حكومة  اأن  يت�سح  وهنا 
غول  اهلل  عبد  زار  حيث  والفل�سطينّيني،  »اإ�رشائيل«  التحديد  وجه  وعلى  االإقليمية  القوى 
بعد  و�رشح  اهلل،  رام  يف  الفل�سطينية  ال�سلطة  مقر   ،2005 عام  الرتكي  اخلارجية  وزير 
يف  واملتمثلة  ال�سعب،  �سد  »اإ�رشائيل«  وت�ستخدمها  تتبعها  اّلتي  االأ�ساليب  باأن  اللقاء: 
اإقامة الدولة الفل�سطينية  ال�سغط واحل�سار لن جتلب االأر�س والراحة لها، م�سدًدا على اأن 
لبذل  م�ستعدة  تركيا  باأن  غول  و�رشح  واالأمن)18(.  لل�سالم  االأمثل  الطريق  هي  امل�ستقلة 
اأن  اتفاق �سالم، موؤكدا على  اإىل  التو�سل  اأجل  العون للطرفني، من  ما يف و�سعها وتقدمي 
االأمن وحده ال يجلب ال�سالم يف ال�رشق االأو�سط، و�سيا�سة العنف واالإرهاب لن تخدم �سوى 

االأطراف املعادية لعملية ال�سالم)19(. 
اجلمهورية  الذي حدث يف  التحول  اأن  �سابًقا،  اإليه  ما ذهبنا  توؤكد  الت�رشيحات  هذه 
الرتكية هو حتول من مواقف نظرية اإىل مواقف عملية، اأي اأن تركيا جادة يف البحث عن 
الق�سية  عرب  اإالَّ  يكون  لن  املنطقة  هذه  يف  قدمها  غر�س  واأن  االأو�سط،  ال�رشق  يف  مكانة 
الفل�سطينية، اإدراًكا منها اأّنها املدخل االأوحد واملركزي الذي يوؤهلها للعب دور ا�سرتاتيجي 
وحيوي مع بع�س العوامل االأخرى امل�ساعدة مثل ال�رشاكة احل�سارية والتاريخية، وجذور 
ال�سلطنة العثمانية، واالقت�ساد، وم�سادر املياه اّلتي متتلك تركيا منابعها، اإ�سافة لغياب 
عام  العراق  احتالل  بعد  وعميقة  موؤثرة  اإقليمية  قوة  ت�سكل  اأن  لها  ميكن  عربية  قوة  اأي 
وانحيازها  وجامعة،  وموؤثرة  فاعلة  كقوى  امل�سهد  عن  وال�سعودية  م�رش  وغياب   ،2003

حللف االعتدال العربي ومواجهة حلف املمانعة. 

تركيا وغزة: 
حتولت غزة ملنطقة يثار حولها اجلدل والنزاع وال�رشاع لي�س على امل�ستوى املحلي 
الفل�سطيني فح�سب، بل على امل�ستوى االإقليمي، واأ�سبحت غزة هي املحور الذي يحدد ميني 
وي�سار املوقف املتعلق مبفهومني، االأّول: املقاومة مبا اأن غزة اأ�سبحت حتت �سيطرة حركة 
حما�س بعد عام 2007 التي ترفع – وال زالت- �سعار املقاومة، وتلوح به يف وجه اجلميع، 
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مع القوى الفل�سطينية االأخرى اّلتي توؤمن باملقاومة مثل حركة اجلهاد االإ�سالمي، واجلبهة 
ال�سعبية لتحرير فل�سطني، التي تعترب قوى اإرهابية وفق وجهة النظر االأمريكية واالأوروبية 
واالإ�رشائيلية. والّثاين: النظر اإىل غزة ممثلة بحما�س على اأنها اإا معطلة مل�رشوع ال�سالم مع 
وعليه  اأخرى،  جهة  من  امل�سلمني  االإخوان  مل�رشوع  وامتداد  جهة،  من  االإ�رشائيلي  الكيان 
مت مواجهتها من قوى االعتدال العربية وعلى راأ�سها م�رش وال�سعودية واالإمارات العربية 
املتحدة، والتعامل معها كمنظمة خارجة عن القانون، وهي الدوافع اّلتي �ساهمت يف تعميق 
ح�سار غزة وحما�س، وت�سديد اخلناق عليها عرب جتفيف مواردها املالية، ومراقبة منافذها 
بحركة  املمثلة  لها  املواجهة  القوى  ودعم  امل�سرتك مع م�رش،  رفح  فيها معرب  الربية مبا 
وا�سرتاط  احلايل،  بوجهها  حما�س  حركة  تتقبل  اأن  لها  ميكن  �سياغات  اأي  ورف�س  فتح، 
تروي�سها، وهي حالة اأ�سبه باحلالة الفل�سطينية العامة بعد حرب لبنان عام 1982، حيث 
فتحت العوا�سم العربية اأذرعها مِلنظمة التحرير الفل�سطينية بعدما مت تروي�سها، وت�سي�سها، 

واإنهاكها، وجتريدها من اأ�سلحتها، واأوراق ال�سغط عام 1988. 
عليه؛ فاإن تركيا ا�ستغلت بدهاء هذه احلالة، وهذه االأحداث لتفر�س نف�سها بقوة مدافعة 
عن غزة، وداعمة حلقوق املقاومة وال�سعب الفل�سطيني ومطالبه من جهة اأخرى، وبداأت يف 
�سيا�سة الهجوم والتحدي مع »اإ�رشائيل« من جهة، ومع دول االعتدال من جهة اأخرى، اأ�سف 
والتنمية  العدالة  العقائدية حلزب  اخللفية  وهو  اأالَّ  االأهمية،  غاية  عامال يف  العوامل  لهذه 
الذي خرج منت�رًشا يف معركته الداخلية مع املوؤ�س�سة الع�سكرية والقوى العلمانية يف تركيا. 
وذهب اأردوغان بعيًدا وب�سكل وا�سح عندما اأكد خالل لقائه مع املبعوث االأمريكي 
ممكن  غري  �سالم  اتفاق  اأو  �سالم  اإىل  التو�سل  اأن  اإىل  ميت�سل،  جورج  االأو�سط  ال�رشق  اإىل 
اأ�سا�سي يف املعادلة)20(. هذا التاأكيد ياأتي كتعبري  اإ�رشاك حركة حما�س كطرف  من دون 
كيفي عن التوجهات الرتكية امل�ستقبلية، وموقفها االأ�سا�سي من حركة حما�س اّلتي ترى 
فيها حليفًا، ميكن بناء عليه العديد من ال�سيا�سات يف الدور اال�سرتاتيجي الذي ت�سعى اإليه 
تركيا يف املنطقة، كما يعرب عن قراءة عميقة للمزاج اجلماهريي وال�سعبي امللتف حول 
اإلتقاء بني تركيا واإيران واإن  املقاومة، وحركة حما�س كممثل عن املقاومة، وهذا نقطة 

اختلفت االأهداف بينهما)21(. 
لت�سع  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف   2006 عام  الت�رشيعية  االنتخابات  جاءت 
العامل اأمام حقائق جديدة �سمن املنظومة ال�سيا�سية يف املنطقة، مبا اأّنها عربت عن نتائج 
لي�سكل  الفل�سطيني،  الت�رشيعي  باأغلبية مطلقة يف املجل�س  اأي فوز حركة حما�س  مفاجئة، 
الفل�سطينية،  الق�سية  وا�سرتاكاته على  اإمالءاته  باملفاجاأة، ويفر�س  التمثيلي  العامل دوره 
وميار�س �سغوطاته م�ستغاًل الفر�سة الدميقراطية اّلتي مار�سها ال�سعب الفل�سطيني باختيار 
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القيادة  على  ال�سغط  ا�ستهدفت  بل  فقط،  حما�س  ت�ستهدف  مل  ال�سغوطات  هذه  ممثليه، 
الفل�سطينية والكل الفل�سطيني للت�ساوق والتجاوب مع رغبات »اإ�رشائيل«. 

مع  تناغمت  �سيا�ساتها نحو حركة حما�س وفق حمددات عدة  فقد حددت  تركيا  اأما 
�سيا�سات حزب العدالة والتنمية ال�ساعية اإىل دور اإقليمي فاعل وموؤثر، الذي حددته من خالل 
اال�سرتاتيجية اّلتي �ساغها اأوغلو »�سفر م�ساكل«، وهذه ال�سيا�سات دفعت برتكيا لالعرتاف 
حركة  مع  كبرية  بدرجة  اأثرها  على  العالقات  وحت�سن  الفل�سطينية،  االنتخابات  بنتائج 
حما�س، واإ�سهام اخللفية االإ�سالمية للطرفني يف تعميق هذه العالقة، اإالَّ اأن هذا التح�سن �سواء 
ال�سيا�سة  ارتبط مبحددات عدة حكمتها، وحكمت  الفل�سطينية  الق�سية  اأو  مع حركة حما�س 

الرتكية، من اأهم هذه املحددات)22(: 
اال�ستجابة للرغبة ال�سعبية لل�سعب الرتكي يف دعم الق�سية الفل�سطينية وتاأييدها، . 1

ال�سعب  من  وا�سعة  �رشائح  وا�ستقطاب  التاريخية،  والروابط  لالإ�سالم،  االنتماء  من  انطالًقا 
الرتكي يف اإطار تبني املواقف ال�سيا�سية واالإن�سانية الداعمة لل�سعب الفل�سطيني وحقوقه. 

التعامل مع الق�سية الفل�سطينية كمدخل رئي�سي للمنطقة العربية وال�رشق االأو�سط، . 2
ولعب دور فاعل وموؤثر يف البيئة االإقليمية املحيطة برتكيا. 

املحافظة على عالقات مع املحيط العربي �سمن ال�سقف املحدد للق�سية الفل�سطينية، . 3
واحلفاظ على توازن يف العالقات مع قيادة ال�سلطة الفل�سطينية، وتبني املبادرة العربية، 

و�سيا�سة التطبيع مع »اإ�رشائيل«. 
جذب حركة حما�س للمفهوم االإ�سالمي الرتكي، واإخراجها من عباءة الراديكالية يف . 4

مواقفها �سد “اإ�رشائيل”، وهو ما يوؤكد عليه ت�رشيح رئي�س الوزراء الرتكي يف 27 كانون 
ثاين )يناير( 2006، قائاًل: “اإن لب االت�ساالت واملبادرات يقوم على ال�رشح حلما�س، باأن 

�سيا�سة عدم االعرتاف بـ »اإ�رشائيل« لن تكون م�ساعدة يف عملية ال�سالم«. )23(
التدرج يف العالقة مع حما�س مبا يتوافق وقدرة حزب العدالة والتنمية على الدعم، . 5

واتخاذ املواقف ال�سيا�سية املتنا�سبة مع الو�سع الداخلي وقوته. 
واأوروبا، . 6 املتحدة  الواليات  مع  لرتكيا  الر�سمية  والعالقات  ال�سيا�سات  مراعاة 

وع�سويتها يف حلف الناتو، وعدم جتاوز ال�سقف الذي يوؤدي لتوفري هذه العالقات مع هذه 
القوى. 
مراعاة العالقات الرتكية – االإ�رشائيلية: �سيا�سًيا واقت�سادًيا وع�سكرًيا، دون حدوث . 7

مواجهة مبا�رشة مع »اإ�رشائيل« ت�سعف من احلزب داخلًيا. 
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اإنطالًقا من بيئة علمانية، ويف ظّل  اأّنها تعمل  ال�سيا�سات الرتكية تدرك  وعليه؛ فاإن 
نظام �سيا�سي داخلي ال زالت به قوى علمانية متتلك اأوراق التاأثري الداخلية، وحميط اأوروبي 
له اأدوات وو�سائل نفوذ خمتلفة، ت�ستطيع العمل على اإ�سقاطه واإرباكه، مبا اأن البيئة الرتكية 
بيئة دميقراطية حتتكم للدميقراطية، ول�سناديق االقرتاع؛ لذلك فاإن عالقته بحركة حما�س 
والعمل وفقها،  بد من مراعاتها  عالقة احتكمت ملحددات وحماذير عديدة، وا�سرتاكات ال 
يف  توازن  على  واحلفاظ  وال�سيا�سية،  ال�سلمية  للعملية  دعمها  خالل  من  اأكدته  ما  وهذا 
�سيا�ساتها  �سقف  العمل على رفع  اهلل، مع  رام  الفل�سطينية يف  ال�سلطة  العالقات مع قيادة 

ومواقفها بناء على ح�سابات داخلية واإقليمية ودولية معقدة. 
اإالَّ اأن هذه املحددات واال�سرتاطات مل متنع تركيا من جلب حركة حما�س اإىل بوتقتها، 
والتقرب منها، وم�ساعدتها، واالت�سال بها مبا�رشة �سيا�سًيا واإن�سانًيا، بل وَدعت خالد م�سعل 
رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س عام 2006 لزيارة اأنقرة، والدعوة ل�رشاكة حما�س 
يف العملية ال�سيا�سية، و�رشورة التعامل االإيجابي مع حركة وحكومة حما�س)24(. وهو ما 
ميكن القول باأن تركيا جنحت اإىل حد بعيد يف التاأثري على الكثري من مواقف حركة حما�س 
اّلتي كانت تعترب اأكرث ت�سدًدا يف بع�س الق�سايا، بل اإّنها وا�سلت ات�ساالتها ودعمها ورفدها 
اأدانت  2007، كما  الداخلي عام  الفل�سطيني  االنق�سام  بعد  حلكومة حما�س يف قطاع غزة 
وب�سدة احل�سار املفرو�س على غزة وحرب عامي 2008، 2009، و�ساهمت م�ساهمة فاعلة 
وموؤثرة يف التخفيف من حدة احل�سار املفرو�س على غزة وحما�س، و�سريت اأ�سطواًل بحريًا 
يف  اأتراك  قتلى  ت�سعة  به  و�سقط  »اإ�رشائيل«  هاجمته  الذي  احل�سار  لرفع  احلرية(  )اأ�سطول 
البحر، مّما �ساهم يف زيادة التوتر بني تركيا و«اإ�رشائيل«، وا�ستغالل حزب العدالة والتنمية 
هذه احلادثة يف متتني مواقفه على اجلبهة الداخلية، لريفع من �سقف دعمه وتاأييده للق�سية 
الفل�سطينية، وجمابهة »اإ�رشائيل« اإقليمًيا ودولًيا، وكذلك ا�ستغالل هذه احلادثة لفتح البوابة 

االإقليمية لرتكيا على م�رشاعيها ر�سمًيا و�سعبيًا. 
وكما طرحنا يف ال�سياق اأن تركيا ا�ستغلت هذه احلادثة يف حت�سيد الراأي العام املحلي 
اأجربت  والقطيعة  التوتر  من  ق�سوى  درجة  العالقات  وو�سلت  »اإ�رشائيل«،  �سد  واالإقليمي 
الرتكي،  الوزراء  رئي�س  �رشوط  على  وموافقتها  لرتكيا،  ر�سمًيا  االعتذار  على  »اإ�رشائيل« 
وتخفيف حدة احل�سار املفرو�س على غزة، وهو اعرتاف �سمني من »ا�رشائيل« باأن ال�سيا�سة 
الرتكية �سدها قد اآتت اأكلها، اإالَّ اأن حكومة حزب العدالة والتنمية مل تخرج عن حمدداتها 
اّلتي �سقناها �سابًقا يف التعامل مع حركة حما�س، بل واإّنها حافظت عليها، كما حافظت 
عدت من دعواتها ب�رشورة فتح قنوات ر�سمية  على التوازن يف العالقة مع رام اهلل، بل �سَ
يف  والدبلوما�سية  ال�سيا�سية  العملية  اإىل  و�سمها  حما�س،  مع  حوار  قنوات  فتح  اإىل  تدعو 
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اإيجاد حلول للق�سية الفل�سطينية، ودعا وزير اخلارجية الرتكي على باباجان حركة حما�س 
يف 27 كانون الثاين )يناير( 2009، اإىل انتهاج �سيا�سة �سلمية لتحقيق اأغرا�سها بداًل من 
الكفاح امل�سلح، بينما قال غول: نحن ندعم مبادرة ال�سالم العربية، ونعتقد اأّنها اأف�سل حل 

مل�سكالت املنطقة. )25(
تركيا وحرب عامي 2008، 2009، واأ�صطول احلرية.  �

اأوغلو يف مقال مبجلة فورين بولي�سي )foreign policy( االأمريكية يف حزيران  قال 
)يونيو( 2010: »روؤيتنا لل�سيا�سة اخلارجية الرتكية تعتمد على ثالثة حماور، االأّول يتعلق 
بدولتنا، وهو قائم على التوازن بني االأمن واحلرية من اأجل اأن اأخذ تركيا موقعها بني اأقوى 
دول العامل، املحور الّثاين يتعلق باالإقليم من حولنا، ويقوم على التاأثري القوي يف ال�رشق 
االأو�سط والبلقان والقوقاز، املحور الثالث وهو املحور العاملي القائم على اأن يكون لرتكيا 
دور وكلمة يف جميع الق�سايا العاملية من تغيري املناخ اإىل الق�سايا ال�سيا�سية املختلفة من 
ت�سيلي وحتى الفلبني«. )26( من هذه العبارة يتم النظر اإىل اخلطوط العامة لل�سيا�سة الرتكية، 
اّلتي تتلخ�س يف اأن تركيا ت�سعى الأن تكون قوة فاعلة وموؤثرة يف كلُّ ق�سايا العامل �سواء 
االأول م�سالح  املقام  االعتبار يف  بعني  االأخذ  مع  املوؤثرة،  اأو غري  مبا�رشة،  فيها  املوؤثرة 
اأوغلو  االأ�سا�سية، واأّنها ح�سب روؤية  اأ�سا�سية يف �سيا�ساتها  الدولة الرتكية كركيزة وقاعدة 
لي�ست يف موقع الت�سادم اأو حتى التناق�س مع الواليات املتحدة وال مع »اإ�رشائيل«، بل اإّنها 
اأف�سل االأدوار والطرق الإحالل ال�سالم يف بيئتها االإقليمية، مبا يف ذلك ال�سالم  تبحث عن 

العربي االإ�رشائيلي. )27(
وبناًء وبناًء على ما تقدم؛ فاإن ال�صيا�صة الرتكية بنيت فيما يتعلق بالق�صية 

الفل�صطينية من خالل مرحلتني متداخلتني: 
االأّول: منذ و�سول حزب العدالة والتنمية للحكم يف ت�رشين ثان )نوفمرب( 2002  ♦

حتى العدوان االإ�رشائيلي على غزة عام 2008، حيث ا�ستمر املوقف الرتكي املوؤيد الإعالن 
الدولة الفل�سطينية عام 1988، التي اعرتفت بها تركيا، ومل يطراأ اأي تغيري على هذا املوقف 

املعلن، والرف�س الحتالل القد�س ال�رشقية. 
الّثاين: الهجوم االإ�رشائيلي على غزة كانون اأّول )دي�سمرب( 2008 حتى ت�رشين ثان  ♦

)نوفمرب( 2010. 
حلركة  ودعمه  غزة،  قطاع  على  فر�س  الذي  احل�سار  برف�س  الرتكي  املوقف  متيز 
يف  م�سعل  خالد  ا�ستقبال  الرتكي  الوزراء  رئي�س  رف�س  حيث  واحلر�س  احلذر  مع  حما�س، 
2006 ب�سكل ر�سمي، بل كلف عبد اهلل غول بلقاء م�سعل ووفد حما�س ب�سفة حزبية  عام 
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ولي�س ر�سمية، وهذا جئنا عليه تو�سيًحا �سابًقا، ثم اأ�سبح املوقف الرتكي يت�ساعد تدريجًيا 
2008، وكانون ثان )يناير(  اأّول )دي�سمرب(  االإ�رشائيلي على غزة يف كانون  العدوان  بعد 
العدوان االإ�رشائيلي؛ باأنه »عدوان �سافر« واأن  الوزراء الرتكي  2009، حيث و�سف رئي�س 

من مل يدينوا العدوان االإ�رشائيلي على غزة مزدوجو معايري. )28(
ليفني؛  ت�سيفي  االإ�رشائيلي  باباجان يف رده على وزيرة اخلارجية  كما �رشح علي 
اأردت  اإذا  النار  اإطالق  وقف  �رشوط  عن  تتحدثي  اأن  عليك  »لكن  مفتوحة:  اأبوابنا  باأن 

املجيء اإىل تركيا«.)29(
�سيمون  االإ�رشائيلي  والرئي�س  اأردوغان  الوزراء  رئي�س  بني  الرتكي  املوقف  وت�ساعد 
برييز يف موؤمتر دافو�س بعد انتهاء العدوان يف 29 كانون ثاٍن )يناير( 2009، حيث قال 
النا�س قد قتلوا،  النا�س ملا تقوله الأن عدًدا كبرًيا من  اأن ي�سفق  اأردوغان: »اأ�سعر باالأ�سف 
النتائج«)30(،  اأ�سفرت عن مثل هذه  اأن ن�سفق لعملية  االإن�ساين  اأنه من اخلطاأ وغري  واأعتقد 
ثم ان�سحب من اجلل�سة احتجاًجا على عدم منحه الوقت الكايف وامل�ساوي لبرييز. وهو ما 
يعترب قمة ال�سعود والت�ساعد يف املوقف الرتكي، ور�سالة وا�سحة وهامة وجهها اأردوغان 
وللمنطقة  الفل�سطينية،  للق�سية  حكومته  مواقف  لدعم  مزاجه  مييل  الذي  الرتكي  لل�سعب 
العرب من  يفعلها  الرتكي جراأة مل  املوقف  اّلتي وجدت يف  واالإ�سالمية  العربية  وال�سعوب 
قبل، و�ساهم يف زيادة اأ�سهم الدولة وال�سيا�سة الرتكية لدى هذه ال�سعوب، بل وتزامنت هذه 
املواقف ال�سيا�سية مع الدعم االإن�ساين الالحمدود الذي بداأت تقدمه تركيا كدولة وكمنظمات 
حققت  الرتكية  ال�سيا�سة  اأن  يوؤكد  ما  وهو  بغزة،  الفل�سطيني  وال�سعب  غزة،  لقطاع  اأهلية 
اأهدافها اّلتي كانت ر�سمتها يف اإجالب املنطقة اإليها مع احلر�س على التوازن، حيث اإّنها 
رغم هذا الت�سعيد مل تقطع عالقاتها بـِ »اإ�رشائيل« واإن �سابها التوتر والقطيعة املوؤقتة، اإالَّ 
اأّنها مل تقطع �سعرة معاوية يف توازنها وعالقاتها مع »اإ�رشائيل«، بل ا�ستمرت يف عالقاتها 
االقت�سادية والع�سكرية واإن كانت بوترية اأخف عما �سبق. » مت االخت�سار ح�سب التحكيم«. 

ويف 31 اآيار )مايو( 2010، اعتدت »اإ�رشائيل« على ال�سفينة الرتكية يف مرمرة اّلتي 
ال�سفينة، وو�سف  اأتراك على ظهر  ت�سعة  اإىل مقتل  االعتداء  واأدى  اإىل غزة،  كانت متوجهة 
اأردوغان االعتداء يف كلمته اأمام الربملان الرتكي قائاًل: »�سمري االإن�سانية تلقى واحًدا من 
الناحية  من  و«�سقوًطا  كافة«،  اللعن  اأ�سكال  ي�ستحق  واأنه  الع�سور«،  مر  على  اجلروح  اأ�سد 
االإن�سانية، وتهوًرا حقرًيا واإرهاب دولة«. وحذر »اإ�رشائيل« من اأالَّ حتاول اختبار �سرب تركيا، 

وبالقدر الذي تعترب �سداقة تركيا غالية؛ فاإن معاداتها قا�سية بالقدر نف�سه«. )31(
ويف رد �رشيع على حادث االعتداء على �سفينة مرمرة، قامت تركيا ب�سحب �سفريها من 
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»اإ�رشائيل« وطالبتها باالعتذار، وبداأت بتح�سيد �سيا�سي واإعالمي �سد اجلانب االإ�رشائيلي، 
ويف متتني عالقتها بحما�س، بل وا�ستقبلت تركيا جمموعة من اأ�رشى حما�س املبعدين يف 
خريف العام 2010، ومنحهم جوازات �سفر تركية لت�سهيل حركتهم، وهو ما يعترب اأحد اأهم 
باأّنها  تركيا  وهددت  بل  حما�س،  حركة  مع  عالقتها  تطوير  تركيا  اإ�رشار  على  املوؤ�رشات 
اأ�سطول احلرية )2( ترافقه قوات البحرية الرتكية، وعربت تركيا عن عدم ر�ساها  �سرت�سل 
ال�سيا�سة  اأن   ،2011 )دي�سمرب(  ثاٍن  كانون  يف  اأوغلو  دواد  اأعلن  حيث  »اإ�رشائيل«،  على 
وقفة  لنا  العبارة  هذه  مع  وهنا  املنطقة)32(،  يف  وتركيعها  »اإ�رشائيل«  عزل  هي  الرتكية 
مب�سطة، حيث اأن قراءتها ال تتوقف عند موقف تركيا فقط من اعتداءات »اإ�رشائيل«، بل اإّنها 
اإقليمية  باأن تركيا قوة  اأن حتبط غرورها، وكربياءها، وتقر  اإقليمية يجب  تنظر لها كقوة 
ا، اأّي داللة على اأن تركيا اأ�سبحت ترى نف�سها الند لـِ »اإ�رشائيل«، واأن الغرور  ت�ساهيها اأي�سً
والعنجهية االإ�رشائيلية مل تعد وحيدة متار�س اللعب يف ال�ساحة وحدها كقوى ال ترى بعينها 
غري نف�سها، وهي عبارة تعرب بعمق عن ال�سيا�سات الرتكية اجلديدة، واإدراك قوة ومكانة هذا 
الدور اجلديد الذي ال ميكن ا�ست�سغاره اأو التعامل معه مثل اأي قوة يف املنطقة يتم االعتداء 

عليه، فياأتي الرد، �سرند يف املكان والزمان املنا�سبني. 
وهذا يوؤكد اأن ال�سيا�سة الرتكية حاولت اأواًل اأن حتجم الغرور االإ�رشائيلي اإقليمًيا ودولًيا، 
واإنهاء حالة اال�ستفراد يف املنطقة اّلتي تنتهجها »اإ�رشائيل« يف ت�رشفاتها، والّثاين: انتهاج 
بجزئية  يتعلق  فيما  وبخا�سة  امل�سوؤولية،  من  جزء  طرف  كلُّ  حتميل  يف  التوازن  �سيا�سة 
م�سوؤولية حما�س، وهي عبارة عن ر�سالة �سمنية توؤكد حلما�س اأن املقاومة وال�سدام لي�س 
هو مدخل احللول مع »اإ�رشائيل« واأن الكفاح امل�سلح لن يجدي، ولن يحقق نتائج مرجوة يف 

املنطقة عامة ويف الق�سية الفل�سطينية. 
اإىل »اإ�رشائيل«، حيث  الوزراء الرتكي كان يعترب ر�سائل مبا�رشة  اإن حترك رئي�س  بل 
اأول  كانون   31 يف  دم�سق  من  معلًنا  و«اإ�رشائيل«،  �سوريا  بني  و�ساطته  جتميد  عن  اأعلن 
)دي�سمرب( 2008 مبوؤمتر �سحفي مع الرئي�س ب�سار االأ�سد، باأن العدوان على غزة ن�سف كل 
اجلهود املبذولة من اأجل حتقيق ال�سالم يف املنطقة. )33( ويف لقائه يف كانون ثان )يناير( 
2009 مع الرئي�س امل�رشي ح�سني مبارك، اأكد على �رشورة وقف »اإ�رشائيل« اإطالق النار 
مبا�رشة، ورفع احل�سار، وال�سماح للم�ساعدات االإن�سانية باملرور لغزة، وطالب حما�س بوقف 
اإطالق ال�سواريخ، كما اأوقف كلُّ االت�ساالت مع امل�ستوى الر�سمي االإ�رشائيلي اإىل اأن تعلن 
»اإ�رشائيل« وقف اإطالق النار، واأكد على �رشورة منع »اإ�رشائيل« من دخول االأمم املتحدة 

لرف�سها قرار جمل�س االأمن رقم )1860( ، الذي دعا لوقف اإطالق النار يف غزة. )34(
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طياتها  يف  حتمل  الرتكي  الوزراء  لرئي�س  املكوكية  والزيارات  الرتكية  املواقف  هذه 
ر�سائل اإزعاج وتهديد مبا�رشة لـِ »اإ�رشائيل«، حيث من �سمنها اأن تركيا ت�ستطيع التح�سيد 
القوى  بع�س  هاجم  اأردوغان  وبخا�سةاأن  »اإ�رشائيل«،  �سد  والدويل  االإقليمي  االإعالمي 
االأوروبية واتهمها بالكيل مبكيالني، وبعدم التحرك عند �سن »اإ�رشائيل« عدوانها على قطاع 
غزة بال�رشعة ذاتها اّلتي حتركت بها عند ن�سوب النزاع يف جورجيا حول اأو�ستيا اجلنوبية، 
وتاأليب  �سوريا،  مع  و�ساطتها  وجتميد  معها،  االت�ساالت  بوقف  »اإ�رشائيل«  مباغتة  اأي 
اأعلنت  االإ�رشائيلية،  اأن ت�سيفي ليفني وزيرة اخلارجية  املوقف امل�رشي �سدها، وبخا�سة 
»اإ�رشائيل«  اأردوغان  باغت  وهنا  القاهرة،  يف  موؤمترها  خالل  م�رش  من  غزة  على  احلرب 
مع  املرتبط  امل�رشي  املوقف  على  التاأثري  ومعززات  مقومات  ميتلك  اأنه  مبا�رش،  باإيحاء 
»اإ�رشائيل« بعالقات جيدة ومتينة، كما ميتلك اإحراج جمل�س االأمن والقوى الغربية والتاأثري 
اّلتي  الرتكية  االأطراف وامل�سداقية  التقارب والتوازن مع كلُّ  عليها، وبخا�سة مع �سيا�سة 
واملوؤثرة؛  التحولية  و�سيا�ساتها  مواقفها  نظري  الدولية،  البيئة  ويف  املنطقة  يف  اكت�سبتها 
الواليات  راديكالية يف مواقفه من تدخل  االأكرث  االإيراين  الالعب  يوازي وي�ساهي  كالعب 
املتحدة يف املنطقة، ومن »اإ�رشائيل«، وكذلك من دعمه املادي وال�سيا�سي والع�سكري لقوى 
املقاومة اللبنانية والفل�سطينية، اأّي اأن اخليار الرتكي بديل ال بد منه، واأكرث اأريحية وقبواًل 

من الغرب والواليات املتحدة وكذلك »اإ�رشائيل«. 
تركيا والتحركات العربية:  �

متيزت ال�سيا�سة الرتكية منذ عام 2002 وحتى مطلع 2011 يف املنطقة، بال�سيا�سة 
املتوازنة اّلتي انتهجت نظرية »�سفر م�ساكل«، حيث تقاربت هذه ال�سيا�سة مع كلُّ االأطراف، 
الق�سايا،  العديد من  الذي كان على عداء مع تركيا �سابًقا حول  ال�سوري  الطرف  مبا فيها 
منها لواء االإ�سكندرونة، واملياه، والعالقات الرتكية االإ�رشائيلية، اإالَّ اأن ال�سيا�سات الرتكية 
تخفيف حدة  دوًرا يف  ولعبت  ال�سوري،  الّنظام  مع  تقاربت  والتنمية  العدالة  يف ظّل حزب 
التوتر، وجت�سيد ف�سل جديد من ف�سول العالقة ال�سورية- الرتكية، لي�س فح�سب بل كذلك مع 
اإيران، حيث زارها رئي�س الوزراء الرتكي على راأ�س وفد كبري �سم �سيا�سيني واقت�ساديني، 
االأنظمة  – ال�سيعي يف املنطقة، وكذلك مع معظم  ال�سني  حمدًثا اخرتاق �سمام يف اجلدار 
لها  احللول  املنطقة، و�سياغة  م�سكالت  لرتكيا ح�سور هام يف  واأ�سبح  العربية،  الر�سمية 
كما حدث يف االأزمة اللبنانية عام 2006، وكذلك يف خلق تقارب بني �سوريا و«اإ�رشائيل«، 
وبني اخلليج العربي وحلف الناتو، وحول االأزمة العراقية، حتى اأ�سبحت تركيا دولة ع�سو 

مراقب يف جامعة الدول العربية. 



240

د. سامي محمد األخرس املوقف التركي من حربي غزة 2014 - 2012

ومّما �ساهم يف دور تركي فاعل، بع�س العوامل اّلتي فر�ستها البيئة االإقليمية يف هذه 
املرحلة، والرّتي تتمثل يف: )35(

انهيار الّنظام االقليمي العربي والتفكك الذي اأحدثه احتالل العراق عام 2003. أ. 
اأ�سا�سية، ب.  ثروات  وم�سادر  هامة،  جيوبولتيكية  مفاتيح  العربية  الدول  امتالك 

ح�سم  يف  وتركيا  اإيران  لكل  اجليوبوليتكية  االأهمية  عن  اأهمية  تقل  ال  �سيا�سية  وجغرافية 
ال�رشاعات الكونية. )36(

الدور االإقليمي االإيراين، واال�ستثمار االإيراين يف بناء حتالفات من الدول واحلركات ت. 
واالأحزاب ال�سيا�سية. 

اأن ال�رشق االأو�سط هو املجال اجلغرايف )اجلوار( لرتكيا الذي ميكنها من لعب دور 	. 
اإقليمي دون اال�سطدام بقوى عاملية. 

�سورة تركيا االإيجابية عند �رشائح عربية وا�سعة والرتحيب بدورها، واحلديث عن ج. 
“النموذج الرتكي” و�رشورة اال�ستفادة منه. 

املواقف الرتكية من الق�سية الفل�سطينية وبخا�سة اأحداث غزة من ح�سار وحرب ح. 
عام 2008. 

عوامل  بني  املو�سوعي  للتوافق  نتيجة  هو  املنطقة  يف  الرتكي  الدور  فت�ساعد  اإذن 
�رشورة  مفادها:  خلال�سة  الرتكية  ال�سيا�سة  قدرات  دفع  مّما  وخارجية،  داخلية  خمتلفة، 
اتباع �سيا�سة منا�سبة كنوع من اال�ستثمار الواعي والن�سيط، وجتلى ذلك يف املزاوجة بني 
البعدين ال�رشقي والغربي يف التكوين الرتكي املعا�رش. من هنا فاإن �سيا�سة �سفر م�ساكل 
اّلتي اعتمدتها تركيا يف �سيا�ساتها، مل تعد تالئم وتنا�سب املتغريات والتطورات يف املنطقة، 
كما مل تعد لل�سيا�سة الناعمة، وبداأت تركيا تنتهج حتوالت ومتغريات تقت�سي البحث عن دور 

اأعمق يف املنطقة واأزماتها. 
الدميقراطي،  االإ�سالح  تتبنى مفهوم  تركيا  اأ�سبحت  العّربية  انطالقة احلراكات  ومع 
حالة،  كلُّ  لطبيعة  تقديراتها  ح�سب  الأخرى  حالة  من  تختلف  الرتكية  ال�سيا�سات  وبداأت 
والتحرك وفق حمددات معينة، ومراحل معينة، حيث متيز املوقف الرتكي من هذه احلراكات 
باأربع  متييزها  ميكن  اّلتي  للمتغريات  الرتكية  الروؤية  ح�سب  اأو  املرجعية،  وفق  بالتحرك 

مراحل خمتلفة، منها: )37(
العّربية،  ♦ باحلراكات  بالرتحيب  املرحلة  هذه  بداأت  حيث  احلذر:  التحرك  مرحلة 

وخيارات االإ�سالح ال�سيا�سي، واحلذر حيال تقدمي دعم وا�سح و�رشيح خ�سية على م�ساحلها 
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االقت�سادية وبخا�سة يف ليبيا، كما ومتيزت هذه املرحلة بالرتدد يف قبول ال�سغوط الدولية 
لتغيري الّنظام. 

مرحلة امل�ساركة املرتددة: اأي امل�ساركة بطريقة مرتددة يف تدخل الناتو يف ليبيا،  ♦
حتت �سغط دويل متناٍم وخماطر خ�سارة دعم احلّراك العربي، وامتناعها عن القيام بدور 
اأما يف �سوريا فقد اتبعت �سيا�سة ا�ستباقية من خالل ال�سغط على الّنظام  فاعل يف ليبيا، 

ال�سوري لتقدمي تنازالت. 
الرتكية  ♦ الت�رشيعية  االنتخابات  يف  العدالة  حزب  فوز  بعد  اال�ستباقية:  ال�سيا�سة 

عام 2011، انعك�ست ال�سيا�سة اخلارجية الرتكية واأ�سبحت اأكرث ن�ساًطا حاولت من خاللها 
تركيا اتخاذ مركز ال�سدارة، واالنتقاد القوي لـِ »اإ�رشائيل«، ومنا�رشة الق�سية الفل�سطينية 
يف  والت�ساعد  م�رش،  اإىل  والتقرب  العربي،  العامل  يف  تركيا  اأهمية  على  للحفاظ  كو�سيلة 

النربة الهجومية على الّنظام ال�سوري. 
العلنية  ♦ واملواقف  الفعلية  امل�ساركة  يف  تركيا  بداأت  حيث  امل�ساركة:  مرحلة 

من  لعدد  وتدريبها  التون�سي،  النه�سة  حلزب  دعمها  بعد  وبخا�سة  العّربية،  احلراكات  من 
عبد  وقائده  امل�رشي  اجلي�س  ومهاجمة  امل�رشي،  واحلرية  العدالة  حزب  ودعم  ن�سطائها، 
الفتاح ال�سي�سي يف اأعقاب االإطاحة بحكم الرئي�س حممد مر�سي، وم�ساركتها يف حملة الناتو 
�سد ليبيا، ودعمها للحكومة املوؤقتة يف ليبيا، ومن ثم لعب دور فاعل يف االأزمة ال�سورية 
ودعم املجل�س الوطني ال�سوري، وت�سهيل انتقال االأ�سلحة القادمة من قطر وال�سعودية، ودعم 

املجموعات امل�سلحة مبا فيها جبهة الن�رشة. 

وعليه؛ فاإن القراءة العلمية للموقف الرتكي من احلراكات العّربية، يو�سح اأن تركيا 
ذلك  بعد  و�ساركت  �ساهمت  اإّنها  اإالَّ  العربي،  الّربيع  مقدمات  يف  كبري  دور  اأي  تلعب  مل 
هي  ال�سيا�سي  االإ�سالم  قوى  اأن  تاأكدت  بعدما  وبخا�سة  ودعمتها  الثّورات  هذه  يف  بقوة 
ال�سيا�سي يف املنطقة، وهو ما ميثل فر�سة لاللتقاء العقائدي مع  امل�سيطرة على امل�سهد 
واّلتي  تطرًفا،  االأكرث  القوى  كبديلة عن  القوى  تقدمي هذه  وكذلك  والتنمية،  العدالة  حزب 
ميكن لها ا�ستغالل م�سهد الفو�سى الذي عم املنطقة يف اأعقاب انهيار املوؤ�س�سات الفعلية 
الغرب  وروؤية  يتوافق  اأن  ميكن  الرتكية  النظر  وجهة  وفق  وهو  العربي،  احلّراك  لدول 

والواليات املتحدة يف هذه املرحلة. 
العّربية،  للحراكات  ا�ستغالاًل  ت�سعى  تركيا  اأن  هامة،  لنتيجة  اخللو�س  ميكن  وهنا 
اإقليمية،  حمورية  كدولة  ا�سرتاتيجية  م�سلحة  يف  ت�سب  نتائج  حتقيق  اإىل  لها،  ودعمها 
يف  وت�ساهم  وع�سكرًيا،  و�سيا�سًيا  وا�ستقراًرا  اقت�ساًدا  رافعاتها  اأهم  اأحد  هي  تكون 
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اإعادة ت�سكيل املنطقة وم�رشوعها يف ظّل �سعف دول اجلوار اجلغرايف، والدول املوؤثرة 
وم�رش.  والعراق  ك�سوريا 

ال�صيا�صات واملواقف الرتكية يف حرب غزة 2012 �
والتنمية  العدالة  حزب  �سعود  مع  املتغرية  الرتكية  وال�سيا�سات  املواقف  اأن  �سك  ال 
2002، وبخا�سة بعد احل�سار االإ�رشائيلي على غزة، املرتتب عن فوز حركة حما�س  عام 
باالنتخابات الت�رشيعية عام 2006، ورف�س الغرب االعرتاف بنتائجها، وت�ساعد العدوان 
االإ�رشائيلي على غزة، وتقاربها من الق�سية الفل�سطينية، واحلراكات العّربية ودعمها املطلق 
وليبيا  تون�س  يف  احلّراكات  هذه  اإفرازات  اأهم  اأحد  يعترب  الذي  ال�سيا�سي،  االإ�سالم  لقوى 
وم�رش واليمن و�سوريا، وعقد ال�سعوب العربية واالإ�سالمية االأمل على املواقف الرتكية، فاإن 
اأكرث حزًما لرتكيا  ومواقف  الفل�سطينيني ة وبخا�سة حركة حما�س َعولت على دور اأكرب، 

يف اجتاهني: 
وال�سغط على  ♦ نوًعا ما يف ح�سار غزة،  ت�سهم  اّلتي  االإقليمية  املعادلة  االأّول: يف 

الفل�سطينية  ال�سلطة  قيادة  حتت  للعمل  والدعوة  غزة،  حكم  عن  للتخلي  حما�س  حركة 
وم�رشوعها مع »اإ�رشائيل«. 

الّثاين: جلم العدوان االإ�رشائيلي والتاأثري يف مواقفه العدوانية، واأن يتجاوز الدور  ♦
الرتكي امل�ساعدات االإن�سانية، والت�رشيحات ال�سيا�سية واملعتادة، وهذا بناء على اأن: 

اأن ت�سكل  � تركيا دولة قوية يف ح�سورها االإقليمي ال�سيا�سي واالقت�سادي وميكن 
نًدا لدولة االحتالل. )38(

االجتاهات الرتكية الداعمة للحق الفل�سطيني ر�سمًيا و�سعبًيا.  �
�سفينة  � على  االعتداء  بعد  القطيعة  لدرجة  االإ�رشائيلية   – الرتكية  العالقات  توتر 

مرمرة عام 2010. 
هذه  وق�سوة  وعدوانية   ،2012 عام  غزة  على  ال�سهيوين  االحتالل  اعتداءات  جاءت 
ال�رشبات اّلتي بداأت باغتيال قائد كتائب عز الدين الق�سام، اجلناح الع�سكري حلركة حما�س 
اأزمة ت�ستد يف �سوريا وتلقي بظاللها وتبعاتها وجتلياتها على  »اأحمد اجلعربي«، يف ظّل 
من  �سيا�سًيا  متهورة  اندفاع  حالة  ظّل  يف  وكذلك  الدويل،  امل�ستوى  على  بل  املنطقة،  كلُّ 
تركيا بدعم وتدعيم قوى املعار�سة ال�سورية، وبخا�سة اأن هذه القوى حملت ر�سائل �سلبية 
لالأ�رشة الدولية، من خالل التطرف واملغاالة اّلتي قدمتها هذه القوى االإ�سالمية، مّما �سكل 
يف  مكانها  تقف  اأو  ترتاجع  بداأت  التي  الرتكية،  الر�سمية  ال�سيا�سات  قبل  من  �سديداً  حذراً 
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ت�سادمها مع االحتالل االإ�رشائيلي، ومل تقدم خطوة كما تقدمت �سابًقا، بل مترت�ست خلف 
املمكن  ظّل  كل  يف  التوازن  على  واحلفاظ  االإن�ساين،  والدعم  التنديد،  التقليدية:  مواقفها 
ال  واأ�سباب  عدة،  يعود العتبارات  التقدم  اجلمود يف  وهذا  واملعيقات،  والطموح  واملاأمول 

ميكن لل�سيا�سة الرتكية جتاوزها، اأو التغا�سي عنها، من اأهمها على �سبيل املثال)39(: 
طبيعة ال�سيا�سات اخلارجية الرتكية ومنطيتها، اّلتي تنحو نحو التنديد والت�رشيحات  �

والدعم االإن�ساين، دون الو�سول اإىل �سدامات اأو مواجهات مبا�رشة. 
عدم قدرة حزب العدالة والتنمية بعد مرور ع�رش �سنوات على حكمه جتاوز املوروث  �

ال�سابق يف ق�سايا االأمن واجلي�س. 
ع�سوية تركيا يف حلف �سمال االأطل�سي، وحتالفاتها مع الواليات املتحدة، وملف  �

ع�سوية االحتاد االأوروبي، وهو ما يحده �سقف حتركات تركيا. 
االحتالل  � مع  والدبلوما�سية  والع�سكرية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  العالقات 

االإ�رشائيلي، وهي عالقات متكنها من القيام بدور الو�سيط ولعب دور و�سيط بني االأطراف 
يف املعادلة الفل�سطينية اّلتي تعترب مفتاحها لالأقلمة. 

دورها االندفاعي يف �سوريا، والرتاجع يف اإمكانية انهيار الّنظام ال�سوري وانت�سار  �
املقاومة، وعليه ال ت�سعى لفتح ملف �سدامي اآخر يف املنطقة)40(. 

اأن ذلك مل يحد من اتخاذ تركيا لبع�س اخلطوات يف حرب غزة عام 2012، واإن  اإالَّ 
هذه  ومتثلت  الرتكي،  الدور  على  والتعويل  الفل�سطينّيني،  من  التوقع  بحجم  لي�س  كانت 

اخلطوات يف التايل الآتي)41(: 
العمليات  � االإ�رشائيلية �سد غزة، ودعوة االحتالل لوقف  الع�سكرية  العمليات  اإدانة 

الع�سكرية فوُرا. 
دعوة املوؤ�س�سات الدولية واالأمم املتحدة للتحقيق بوقف اإطالق النار، والتحقيق يف  �

اجلرائم اّلتي ارتكبتها »اإ�رشائيل« يف غزة. 
ات�سال اأردوغان رئي�س الوزراء الرتكي بخالد م�سعل رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة  �

حما�س، وهو ذو مغزى �سيا�سي. 
اإعالن اأردوغان عدم امل�ساحلة مع “اإ�رشائيل” يف ظّل ا�ستمرار العدوان على غزة.  �
فورية  � م�ساعدات  حملة  ببدء  املوؤ�س�سات  ملختلف  تركية  حكومية  قرارات  اإ�سدار 

لقطاع غزة. 
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تطوير احلالة ال�سعبية الرتكية للتظاهر واالعت�سام اأمام ال�سفارة االإ�رشائيلية.  �
هذه هي املواقف اّلتي ترجمتها احلكومة الرتكية على االأر�س يف حرب 2012 �سد 
الدول  بع�س  مواقف  عن  متقدمة  تعترب  كونها  وتقدمها  املواقف  هذه  اأهمية  ورغم  غزة، 
العربية، اإالَّ اإّنها حم�سورة يف ظّل حمددات واأبعاد داخلية واإقليمية، ودولية ال ميكن لرتكيا 
جتاوزها، اأي �سمن اإطار ودوائر حمددة، وبخا�سة اأن االنتخابات الرتكية الداخلية كانت 
قريبة، وهو ما �سعى حزب العدالة والتنمية على احلفاظ على توازنه ال�سيا�سي خ�سية التاأثري 
على املوقف املحلي، وا�ستغالل العديد من القوى الداخلية الأي مواقف اندفاعية كما ا�ستغل 

موقفه من �سوريا. 
ال�صيا�صات الرتكية واملواقف من حرب 2014:  �

باالأنظمة احلاكمة  واليمن واالإطاحة  العّربية يف تون�س وليبيا  التحركات  بعد جناح 
وبخا�سة  جديدة،  وحماور  اأحالف  مالمح  تظهر  وبداأت  القدمية،  املحاور  انهارت  هناك، 
هذا  بدا  حيث  واليمن،  ليبيا  واأحياًنا  قطر،  تون�س،  م�رش،  تركيا،  من  تبلور  الذي  املحور 
الق�سية  ال�سابق يف مواقفه وتعامله مع  اأقرب منها ملحور املمانعة  املحور يتخذ مواقف 
الفل�سطينية، واإن تغيب عنه �سوريا واإيران، يف حني مل تتغري املواقف العربية االأخرى يف 
اأو جتمد مع االإطاحة بحكم  اإنهار  اأن هذا املحور اجلديد  اإالَّ  حتفظاتها وخا�سة ال�سعودية، 
الرئي�س امل�رشي حممد مر�سي يف 3 متوز )يوليو( 2013، وهذه االإطاحة هي ترياق احلياة 
ملحور االعتدال الذي كاد اأن يندثر وي�سقط، اإالَّ اأنه عاد للحياة والتمدد حتت �سعار »حماربة 
التطرف«، وهو ما �سهد تبدل املواقف من احلرب على غزة، لتتحول اإىل اأكرث حتفًظا وبخا�سة 
اجلزائر وموريتانيا، فكان له االأثر الفاعل على �سعف املوقف العربي من حرب غزة عام 
القول  ال�سعف ال ميكن  هذا  ورغم  اأنه  اإالَّ  ال�سابق،  الرتكي  املوقف  عليه  كان  عما   2014
ومل  �سابقاتها،  بقوة  لي�ست  كانت  واإن  الرتكية،  وال�سيا�سات  املواقف  يف  تغيرياً  هناك  اإن 
تكن التحركات ال�سعبية الرتكية بزخم وقوة احلروب ال�سابقة، وهو ما يوؤكد تاأثر العنفوان 

االندفاعي الرتكي بعاملني هما)42(: 
باجتاه . 1 �سلبي  اآخر  اندفاع  اأي  جتليات  من  وخ�سيته  ال�سورية  االأزمة  يف  اندفاعه 

»اإ�رشائيل«. 
حممد . 2 الرئي�س  بحكم  االإطاحة  بعد  التحديد  وجه  على  م�رش  يف  حلفائه  انهيار 

خلفية  على  اإيران  مع  عداءه  اإليها  اأ�سف  ليبيا،  يف  امل�ستقرة  غري  االأحداث  وكذلك  مر�سي، 
االأزمة ال�سورية، وهو ما اأ�سعف قوته االندفاعية. 

النهج  فيها  و�سف  اّلتي   ،2012  ،2008 حربي  يف  القوية  اأردوغان  فت�رشيحات 
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االإ�رشائيلي باأنه ال يختلف عن عقلية الزعيم االأملاين الراحل اأدولف هتلر، واتهامه لتل اأبيب 
يت�سم  الرتاخي، مل  ب�سبب  الدويل  املجتمع  وانتقد �سمت  بارتكاب جرائم وح�سية ممنهجة، 
يف حرب 2014 القوة نف�سها، واكتفى بالت�رشيحات، اأي الظاهرة ال�سوتية »دون اأي فعل 
دبلوما�سي موؤثر«)43(، دون موقفه من املقرتح القطري باإن�ساء ميناء جتاري بقطاع غزة 
حتت اإ�رشاف دويل، والتن�سيق بني االأمري متيم بن حمد ورئي�س الوزراء الرتكي اأردوغان يف 
16 يوليو )متوز( 2014، للنقا�س ب�ساأن غزة، اأي مّما يوؤكد اأن هناك حالة تن�سيطية خلفية 
اإىل حد كبري مبا يحدث من متغريات  االإقليمية وبخا�سة الرتكي بداأت متاأثرة  القوى  بني 
يف املنطقة، وبخا�سة يف م�رش ويف �سوريا، واإن تركيا حاولت مللمت �سيا�ساتها ومواقفها 
بقوة  يتمتع  زال  الرتكي ال  املوقف  اأن  اإالَّ  ذلك  ال�سابق، ورغم  توازن وح�سابات عن  باأكرث 
تاأثريية ة وبخا�سة على حركة حما�س، حيث طالب املبعوث االأمريكي جون كريي تركيا 
بادئ  �سديًدا يف  ا  اّلتي واجهت رف�سً املبادرة امل�رشية  لقبول  ال�سغط على حركة حما�س 
االأمر من كلُّ قوى املقاومة الفل�سطينية، وكذلك من القوى االإقليمية، اإالَّ اأن املوقف امل�رشي 
الراف�س الأي حماوالت تغيري مبوقفه ومبادرته وبدعم من ال�سلطة الفل�سطينية، وال�سعودية 
وقوى االعتدال العربية، ومهاجمة تركيا وقطر وحما�س اأدى لقبول املقاومة الفل�سطينية، 
وحركة حما�س اأخرًيا باملبادرة امل�رشية، والتوجه اإىل القاهرة للمفاو�سات اّلتي مل حتقق 

�سوى هدنة مقابل هدنة فقط. 
اأّي اأن حرب 2014 اأكدت على اأن املواقف الرتكية ال�سابقة تاأثرت بالعوامل املناخية 
ال�سيا�سية يف املنطقة، وتقلبات الطق�س ال�سيا�سي غري امل�ستقر، وانتهجت �سيا�سة الت�سكني 
يف  نف�سها  ال�سوتية  الظاهرة  على  نف�سه  الوقت  يف  حافظت  واإن  توجهاتها،  يف  والرزانة 
اّلتي وجدت نف�سها عارية  اإ�سنادي حتى للمقاومة الفل�سطينية،  اأّي فعل  الت�رشيحات دون 
ال�سهيونية يف حرب �رش�سة تدمريية، مع تفعيل االإعالم  االآلة  الظهر �سيا�سًيا وهي تواجه 
املوجه حملًيا واإقليمًيا �سد املقاومة عامة، و�سد حركة حما�س خا�سة، وعزلها جماهريًيا 

واإقليمًيا ودولًيا. 
على  رًدا  واملجتمعي  الر�سمي  امل�ستويني  على  الن�سطة  تركيا  حتركات  فاإن  وعليه 
حروب » اإ�رشائيل« يف قطاع غزة توؤكد اأنها ت�سعى لتعزيز دورها الوا�سح بو�سفها داعية 
على  و�سيا�ساتها  حتركها،  يف  وتعتمد  ال�رشاع،  اأطراف  بني  املتوازن  والو�سيط  ال�سالم، 

نقاط عدة منها)44(: 
موقف . 1 على  للتاأثري  االأمريكية  املتحدة  الواليات  مع  حوار  عن  تركيا  تبحث  اأن 

وا�سنطت جتاه الق�سية الفل�سطينية وتغيريه. 
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اإن�ساء جلان تركية تن�سق تو�سيل امل�ساعدات العاجلة ال�سعبية اإىل غزة ب�سكل اأكرث . 2
تنظيًما. 

جتتهد وت�سعى اأنقرة يف نقل ماأ�ساة غزة اإىل جدول اأعمال االحتاد االأوروبي بطريقة . 3
تدفع االحتاد اإىل اإعادة النظر يف �سيا�ساته نحو الق�سية الفل�سطينية. 

اأن تتعاون تركيا وفرن�سا وبريطانيا، وت�ستفيد من جتارب هذه البلدان يف اإيجاد . 4
حل للق�سية الفل�سطينية، مبا اأن فرن�سا وبريطانيا لهما جتارب تاريخية، واإ�سرتاتيجية يف 

هذه الق�سية، وق�سايا ال�رشق االأو�سط. 
اأعمال الربملان، حيث . 5 الفل�سطينية على جدول  الق�سية  الرتكية  اأن ت�سع احلكومة 

اأعربت جميع الكتل الربملانية الرتكية عن تاأييدها ودعمها للق�سية الفل�سطينية، واعتماد 
موقف ر�سمي موحد من �ساأنه الدفع مبزيٍد من القوة اإىل البيئة الدولية. 

الذي تعترب . 6 االأتراك اال�ستجابة ملطالب املجتمع الرتكي،  ال�سيا�سيني   ينبغي على 
الق�سية الفل�سطينية ق�سية ح�سا�سة يف وجدانه. 

اال�ستفادة من ع�سوية تركيا غري الدائمة يف جمل�س االأمن الدويل، وا�ستغالل هذه . 7
املدة �سنتني لو�سع الق�سية الفل�سطينية على جدول اأعمال الراأي العام العاملي. 

خالل . 8 من  غزة،  اإعمار  اإعادة  يف  لال�سرتاك  ا�ستعدادية  اأكرث  تكون  اأن  تركيا  على 
ت�سوية �ساملة ودائمة، واإن�ساء موؤ�س�سات دولية ومنظمات خريية، وجامعات ومعاهد بحثية 

للم�ساعدة يف اإغاثة الالجئني، واإعادة بناء قطاع غزة. 
يف اخلتام، فاإن ال�سيا�سات الرتكية ميكن لها اأن تكون حافزاً وداعمًا يف خلق اأر�سية 
االأطراف  جمع  يف  وموؤثرة  فاعلة  مبادرة  وتقدمي  الفل�سطينية،  للق�سية  �سمولية  لت�سوية 
املت�سارعة اإىل حل عادل للق�سية الفل�سطينية، بالتعاون مع بع�س القوى الدولية واالإقليمية 

يف املنطقة. 

استنتاجات
 ،2002 عام  والتنمية  العدالة  حزب  فوز  منذ  الرتكية  للمواقف  تناولنا  خالل  من 
من  العديد  ا�صتنتاج  ميكن  الفل�سطينية،  الق�سية  نحو  الرتكية  ال�سيا�سات  يف  والتحول 

النتائج الرّتي ميكن اإجمالها يف النقاط التالية الآتية: 
الفل�سطينية، . 1 الق�سية  نحو  وال�سيا�سات  املواقف  الرتكية يف  التحولية  الظاهرة  اأن 

اإن�سانية، وحتركات �سعبية  ال�سيا�سي مدعمة مب�ساعدات  هي ظاهرة �سوتية على امل�ستوى 
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للوقوف مع ال�سعب الفل�سطيني. 
اأن احلراكات العربية واملتغريات يف املنطقة وبخا�سة يف �سوريا، ومن ثم االإطاحة . 2

بحكم الرئي�س امل�رشي حممد مر�سي، اأثر على املواقف وال�سيا�سات الرتكية، وجعلها تقف 
الإعادة ح�ساباتها االندفاعية يف املنطقة خ�سية من التاأثر داخلًيا مع ت�ساعد لهجة القوى 

املعار�سة الرتكية يف ال�سارع الرتكي. 
ا�ستكفاء تركيا بلعب دور الو�سيط فقط، دون االندفاع خل�سارة الطرف االإ�رشائيلي . 3

واّلتي ترتبط معه باتفاقيات �سيا�سية واقت�سادية وثقافية وع�سكرية. 
�سعف املوقف الرتكي، وحمور املمانعة من خالل تراجع املوقف االإيراين و�سعفه، . 4

وكذلك �سوريا وحزب اهلل. 
بعد . 5 ال�سورية،  للمعار�سة  وتبنيها  ال�سورية،  االأزمة  يف  ملاأزقها  تركيا  ا�ستدراك 

“داع�س”،  و�سوريا  العراق  يف  االإ�سالمية  الدول  على  والغرب  املتحدة  الواليات  انقالب 
وتراجعها عن التحرك دبلوما�سًيا مبا يتعلق بالق�سية الفل�سطينية. 

التحول من ا�سرتاتيجية “�سفر م�ساكل” اّلتي انتهجتها تركيا اإىل التدخل املتحفظ، . 6
على  بناء  الرتكية  املواقف  حترك  يوؤكد  ما  وهو  و�سوريا،  ليبيا  يف  املبا�رش  التدخل  ثم 

م�ساحلها وارتباطاتها مع الغرب وال�رشق والواليات املتحدة. 
التاأثري ال�سلبي يف �سعود االأمري متيم بن حمد لراأ�س ال�سلطة يف قطر، خلًفا لوالده . 7

حمد بن خليفة على املوقف الرتكي، وبخا�سة مع امليول لالأمري متيم يف عدم الت�سعيد مع 
قوى اخلليج ال�سعودية واالإمارات العربية وا�ستعداداتها. 
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