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 مستخلص البحث
ية الفلساطينية خاال  سانوات حكاب حاا   يتنااو  ذا ا البحاث مواقاف تركياا مان القضا
. تلا  المواقاف التاي تتاكلت و ا  2002العدالة والتنمية من  وصوله الاى السالطة عااب 

السالب التاام  والادائب  اي المنطقاة استراتيجية تبناذا الح   تقوب على السعي لتحقي  
ب سيرسا  باعتبار أن تحقي   ل  السالوذو يمث  اولوية  ي السياسة الخارجية التركية 

االستقرار  ي المنطقة وذو ما يخدب مصاال  تركياا االساتراتيجية. لكان تطاورات ا حاداث 
خال  ذ ه الفترة  يماا يخاص القضاية الفلساطينيةي وسياساة ئاسارائي ئ العدوانياة خاصاة 

ي والحصااار علااى أاا ة ثااب الهجااوب 2002ي والحاار  علااى أاا ة أواخاار عاااب 2006الهجااوب 
ي كااا   لااا  أدت الاااى تبناااي تركياااا مواقاااف 2010حرياااة عااااب االسااارائيلي علاااى اساااطو  ال

مناذضة لاا ئسسارائي ئ ومناددة بسياساتها العدوانياة ا مار الا ه كاان لاه تاداعيات سالبية 
 اإلسرائيلية. -كبيرة على العالقات التركية

  
 مقدمة

 (AKP) Adalet ve Kalkınma Partisiزمنذذ وصذول زبذزل العدالذة والتنميذة 
( إلذذا البكذذم  ذذ  Recep Tayyip Erdoğanردوغذذان بزعامذذة زرجذذل طيذذل أ

، بذذدت تبذذول مفيذذر  ذذ  سياسذذة تركيذذا تجذذا  القضذذية 2002تركيذذا أوا ذذر عذذام 
الفلسذطينية تمفذل  ذ  بذدوت نذذول مذن التذوازن  ذ  عاقذذات تركيذا مذ  كذل مذذن 
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"إسذراييل" والفلسذطينيين، بذل إن منبنذا تلذال العاقذات مذال لصذالب نذول أكبذر 
ة الفلسطينية. ووجد بزل العدالة نفسه  ذ  بالذة  ذد من التعاطف م  القضي

كبيذذذرا باتجذذذاعين متعاكسذذذين،  قاعدتذذذه الجماعيريذذذة تميذذذل وتذذذدعم ب ذذذكل قذذذو  
توجهذذذذات البكومذذذذة نبذذذذو تعزيذذذذز عاقاتهذذذذا مذذذذ  الذذذذدول العربيذذذذة واإلسذذذذامية، 
و اصذذذذذة مذذذذذ  الفلسذذذذذطينيين، ومناعضذذذذذة السياسذذذذذة اإلسذذذذذراييلية  ذذذذذ  المنطقذذذذذة 

سذذراييل" إلذذا أدنذذا مسذذتو ، بينمذذا ي ذذعر البذذزل أنذذه وتقلذذيا العاقذذات مذذ  "إ
مقيد بالعديد من العوامل والضذووطات الدا ليذة وال ارجيذة التذ  تفذره عليذه 
اسذذذذتمرار العاقذذذذات مذذذذ  "إسذذذذراييل"، مفذذذذل النفذذذذوذ القذذذذو  للم سسذذذذة العسذذذذكرية 
التركيذذذذة، والتكذذذذوين العلمذذذذان  الصذذذذارم للدولذذذذة، ونلامهذذذذا القضذذذذاي ، ووسذذذذايل 

يذذذذة، وأبذذذذزال المعارضذذذذة مذذذذن جهذذذذة، وعذذذذدم إغضذذذذال الو يذذذذات اإلعذذذذام القو 
المتبذذدا ارمريكيذذة، والرغبذذة  ذذ  عضذذوية ا تبذذاد اروروبذذ  بمذذا تتطلذذل مذذن 
تكذذذوين عاقذذذات متميذذذزا معذذذه مذذذن جهذذذة أ ذذذر ، كذذذل ذلذذذال أسذذذهم  ذذذ  ت ذذذكيل 
مواقذذف تركيذذا مذذن تطذذورات القضذذية وانعكسذذت ب ذذكل مبا ذذر علذذا العاقذذات 

 اإلسراييلية.-التركية
المواقف الت  تبنتها تركيا تجا  مجموعة من اربدات والتطورات التذ   إن

طذرأت علذا القضذية الفلسذطينية  ذال الفتذرا موضذول الببذت لذم تكذن مواقذف 
"ارتجالية" أو غير مبسوبة أملتها لروف أو مصالب معينة، بذل عذ  مواقذف 

لسذذطينية نبعذذت مذذن اسذذتراتيجية تبناعذذا بذذزل العدالذذة والتنميذذة تجذذا  القضذذية الف
بقولذذه" "إن السذذام الذذدايم وال ذذامل  ذذ  ال ذذر   ل صذذها رجذذل طيذذل أردوغذذان

اروسذذذط ي ذذذكل أولويذذذة  ذذذ  السياسذذذة ال ارجيذذذة التركيذذذة" وعذذذو أمذذذر   يمكذذذن 
تبقيقذذه بسذذل أردوغذذان "مذذن دون إ ذذراال بركذذة بمذذاي كطذذرف أساسذذ   ذذ  

 . (1زالمعادلة"
اييل يتجذذاوز اإلصذذرار التركذذ  علذذا اسذذت دام  طذذال مت ذذدد نبذذو إسذذر إن 
أن  الم ذذاعر إلذذا مربلذذة تبذذدو أكفذذر أعميذذة وعذذ  ترسذذي  مفهذذوم إفذذارامسذذةلة 

المباسذذبة مذذن قبذذل مذذا يسذذما بالنلذذام الذذدول  يجذذل أن تكذذون للجميذذ ، ومذذن 
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ذلال الجمي  إسراييل، وع  مسةلة تبتاج إلذا جهذد كبيذر بتذا تصذبب مقبولذة 
الذدول سذت دمها تتذ  ال نفسذها اردوات تركيذا تسذت دمكمذا وبتا يتم تطبيقهذا. 

وتبقيذذذذ   والديمقراطيذذذذة مذذذذن بذذذذديت عذذذذن العدالذذذذة وال ذذذذرعية والدوليذذذذة ار ذذذذر 
مبذا   عذذ  اردوات اسذتعمال أنم وارمن العالميين، ولسان بالهذا يقذول السا

 للجمي .
يبذذذذاول عذذذذذا الببذذذذت رصذذذذد وتبليذذذذل مواقذذذذف تركيذذذذا مذذذذن تطذذذذورات القضذذذذية 

انعكاسات عذذ  المواقذف التذ  ، و 2022وبتا عام  2002الفلسطينية منذ عام 
اتسذذمت بال ذذدا والبذذزم  ذذ  إدانذذة ممارسذذات الكيذذان الصذذهيون  تجذذا  ال ذذعل 

 اإلسراييلية.-الفلسطين  و صوصا    قطال غزا، علا العاقات التركية
 

 مدخ 
ومواقفها الرسمية من تطورات القضية الفلسذطينية  ال أن سياسة تركيا   

والعاقذذات مذذ  كذذل مذذن الفلسذذطينيين واإلسذذراييليين قذذد وضذذعت بكومذذة بذذزل 
العذذدوان اإلسذذراييل  العدالذذة والتنميذذة  ذذ  ا تبذذار صذذعل،  اصذذة  مذذ  تصذذاعد 
ت . وقذد باولذ2000ضد ال عل الفلسطين  منذ اند ل انتفاضته الفانية عذام 

التعامل م  تعقيدات عذذ  القضذية ببذذرد  ذديد،  بزل العدالة والتنمية بكومة
ز ارطذذة الطريذذ ( التذذ  طربهذذا الذذرييي ارمريكذذ  زجذذورج  م يذذدا  مذذا سذذم  بذذذ

التذ  تسذتند علذا  2001( سذنة George W. Bush2002-2002 ووكذر بذو  
سذذذراييلية، ومنتقذذذدا  لسياسذذذة إسذذذراييل  ذذذ  ا سذذذت دامها قيذذذام دولتذذذين  لسذذذطينية وا،

المفرط للقوا ضد أبناء ال عل الفلسطين ، مباولة تجنل أن يذ د  ذلذال إلذا 
اإلضذذرار  ذذ  عاقاتهذذا مذذذ  إسذذراييل، التذذ  تعذذدعا تركيذذذا بوابذذة  مهمذذة لتبسذذذن 
عاقاتها م  كذل مذن الو يذات المتبذدا وا تبذاد اروروبذ  الذذ  تبتذل مسذةلة 

ومذذة بذذزل العدالذذة والتنميذذة العضذذوية  يذذه ارولويذذة  ذذ  السياسذذة ال ارجيذذة لبك
 علا المستو  الدول .
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 تطورات الموقف التركي

صذذر  السذذفير التركذذ   ذذ  القذذاعرا زقورقمذذاز  2002 ذذ  ارول مذذن بزيذذران 
( ب ذذذذةن موقذذذذف تركيذذذذا مذذذذن السياسذذذذة Korkmaz Hak Tanirبذذذذ  طذذذذانير 

تركيذذذذذذا   تقبذذذذذذل العنذذذذذذف وال ذذذذذذدا اإلسذذذذذذراييلية تجذذذذذذا  الفلسذذذذذذطينيين قذذذذذذايا " "إن 
ست دمة من قبل إسراييل ضد ال عل الفلسطين ، ون عر بقل  عمي  مذن الم

ذذذذذا أن اسذذذذذت دام ال ذذذذذدا والعنذذذذذف تعرقذذذذذل إمكانيذذذذذة  وراء عذذذذذذا العنذذذذذف،  صوص 
التوصل لبل، ون من بضرورا ا بتعذاد عذن عذذ  ارعمذال. إن أملنذا يذتل ا 
 ذذذذ  الت لذذذذ  عذذذذن ال ذذذذدا والعنذذذذف والعذذذذودا لمايذذذذدا التفذذذذاوه مذذذذن جديذذذذد، وأن 

سذذذذراييل مذذذذن ارراضذذذذ  العربيذذذذة المبتلذذذذة، وأن تقذذذذام دولذذذذة  لسذذذذطين تنسذذذذبل إ
المسذذذذتقلةث بيذذذذت إن عذذذذذا سذذذذي د  إلذذذذا بذذذذدوت تقذذذذارل بذذذذين إسذذذذراييل والذذذذباد 
العربيذذة، كمذذا أن تركيذذا تنلذذر بعذذدم الرضذذا رسذذلول وطريقذذة زبكومذذة  ذذارون 

" ( ومعالجتهذذذذذا ل مذذذذذور، وقذذذذذد ألهرنذذذذذا اعتراضذذذذذنا علذذذذذا سياسذذذذذته2002-2002
ا أمل    أن يتم التعامل م  مقتر   ارطة الطري  بجدية رن لدينوأضاف" "

تطبيقها سيعن  لهور الدولة الفلسطينية المستقلة، وسيعط  الفرصة للمنطقة 
 التذذ  عانذذت كفيذذذرا  للذذت لا مذذذن اربمذذال الفقيلذذذة المفروضذذة عليهذذذا منذذذ مذذذدا
 طويلذذة". وبذذول دور تركيذذا  ذذ  التقريذذل بذذين وجهذذات النلذذر بذذين الفلسذذطينيين

إن تركيذذا منذذذ زمذذن تعتذذرف بذذالرييي الفلسذذطين ، واإلسذذراييليين قذذال طذذانير" "
وع  صاببة تجربة و برا سابقة     لسذطين والقذدي زمذن الدولذة العفمانيذة، 
ولذذذذا لذذذم نتراجذذذ  عذذذن لعذذذل دور  ذذذ  التقريذذذل بذذذين الطذذذر ين، والذذذدعوا لوقذذذف 

ذذذا دعذذذت لمذذذ تمر إسذذذتانبول ولكذذذن  لذذذم يجذذذد سياسذذذة ال ذذذدا والعنذذذف. تركيذذذا أيض 
القبول لد  ارطراف، من جهتنا نبن نر ه ونعاره سياسذة ا بذتال. إن 
المسذذذةلة تبتذذذاج لتراجذذذ  إسذذذراييل عذذذن سياسذذذتها المتبعذذذة والت لذذذ  عذذذن العنذذذف 
وال دا، لك  يمكن تو ير السام، وتركيا لديها ا سذتعداد للم ذاركة بذة  جهذد 

 .(2ز   سبيل تبقي  السام وا ستقرار بالمنطقة"
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السيا  ذاته أ اد نايل رييي الذوزراء التركذ  ووزيذر ال ارجيذة كنذذاال  و  
بمتانذة  2002(  ذ  كذانون ارولد ديسذمبر عذام Abdulah Gülزعبذدا  غذول 

العاقذذذذات التاري يذذذذة التذذذذ  تذذذذربط بذذذذين تركيذذذذا و لسذذذذطين، وأعذذذذرل  ذذذذ  مذذذذ تمر 
صذذبف   ذذ   تذذام اجتماعذذه مذذ  و ذذد مذذن اتبذذاد الوذذرف التجاريذذة الفلسذذطينية، 
عن قل  ال عل والبكومة التركية من الوضذ  الصذعل والمتذةزم الذذ  يع ذيه 

إن تركيذذذا تتطلذذذ  إلذذذا إنهذذذاء ارلذذذم والعنذذذف  ذذذ  ال ذذذعل الفلسذذذطين ، وقذذذال" "
المنطقذذذة بةسذذذرل مذذذا يمكذذذن، م ذذذددا  علذذذا ضذذذرورا إيجذذذاد بذذذل سذذذلم  للقضذذذية 

علذذا وأكذذد السذذيد غذذول، " الفلسذذطينية، لكذذ  يعذذم السذذام المنطقذذة والعذذالم اجمذذ 
دعم تركيا ل طة " ارطة الطري " م يرا ، إلا استعدادعا بذل كل الجهود    

وأعذذرل السذذيد غذذول عذذن بذذزن تركيذذا ال ذذديد لللذذروف المعي ذذية " عذذذا اإلطذذار
والسياسذذذية التذذذ  يعي ذذذها ال ذذذعل الفلسذذذطين ، م ذذذيرا  إلذذذا أن بكومتذذذه قذذذررت 

ت فيذف مذن تلذال تقديم العون لل عل الفلسطين     إطار مبادرا، تسهم    ال
وأوضذب، أن المبذادرا تتضذمن، زيذادا تقذديم المسذاعدات  المصاعل ولو قليا .

وا قتصذذذادية  وا جتماعيذذذةالتذذذ  كانذذذت تقذذذدمها تركيذذذا  ذذذ  المجذذذا ت الطبيذذذة 
 ا قتصذذذذذاديةوالفنيذذذذذة والتعليميذذذذذة والفقا يذذذذذة، باإلضذذذذذا ة إلذذذذذا تعزيذذذذذز العاقذذذذذات 

 .(3ز"عاونوالتجارية التركية الفلسطينية وعاقات الت
و ذذ  إطذذار سياسذذة تركيذذا الهاد ذذة إلذذا تطذذوير العاقذذات مذذ  الفلسذذطينيين، 
وا قذت علذا عقذذد اتفاقيذة م قتذذة للتجذارا البذذرا مذ  منلمذذة التبريذر الفلسذذطينية 

عد ت إلا تعزيز وتطوير عاقذات الصذداقة  2002 باطد  براير عام  22   
 . (4زين الطر ينوالتعاون    مجال التجارا والعاقات ا قتصادية ب

لقذذد أدت سياسذذة التقذذارل التذذ  اتبعتهذذا بكومذذة بذذزل العدالذذة والتنميذذة مذذ  
اإلسراييلية،  اصة بعذد التصذريبات -الفلسطينيين إلا توتر العاقات التركية

أيذارد مذايو عذام  26الت  أدلا بها وزير ال ارجية الترك  زعبدا  غذول(  ذ  
الدبلوماسذذ  لذذباد   ذذ  ارراضذذذ  ينلذذر  ذذ  ر ذذ  مسذذذتو  التمفيذذل أنذذه  2002

الفلسطينية بتعيين سذفير،  ذ  الوقذت الذذ  ألمذب إلذا أنذه قذد يسذتدع  السذفير 
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التركذذ  لذذد  إسذذراييل إلجذذراء م ذذاورات. وقذذد جذذاءت تصذذريبات عبذذدا  غذذول 
بعذذد يذذوم وابذذد مذذن ر ذذه ريذذيي الذذوزراء التركذذ  رجذذل طيذذل أردوغذذان قبذذول 

 تبعهذذا إسذذراييلتقذذاد مبا ذذر للبملذذة التذذ  تدعذذوا لزيذذارا إسذذراييل ومذذا تذذردد مذذن ان
 ذذذ  قطذذذال غذذذزا،  ذذذال لقذذذاء مذذذ  وزيذذذر البنيذذذة التبتيذذذة اإلسذذذراييل  زجوزيذذذف 

أيذار إن  22باريتزك (ث  قد قذال مسذ ول تركذ  ر ذه الك ذف عذن اسذمه  ذ  
أردوغان قال لباريتزك  "إن الوقت ليي مناسبا لزيارا إسراييل". ونقلت وسايل 

القذذذذول إنذذذذه "يتعذذذين علذذذذا إسذذذذراييل أو  ات ذذذذاذ  طذذذذوات اإلعذذذام التركيذذذذة عنذذذذه 
التركذ  ال ذاا  (NTVملموسة نبو السذام". كمذا نقذل تلفزيذون زإن تذ   ذ  

عن مس ولين أتراال قولهم إن أردوغان أبلغ باريتزك  أيضا أنه "يذدين الهجذوم 
اإلسراييل  علا م يم ر ب لاجيين"، واصفا  قيام إسذراييل بقتذل ال ذي  زأبمذد 

بةنذذه "إرعذذال دولذذة" وقذذال"  المر ذذد الروبذذ  لبركذذة بمذذاي الفلسذذطينية (ياسذذين
 .(5ز"إن الفلسطينيين   يملكون دبابات و  قذايف"

وقامذذذذت تركيذذذذا بعذذذذره وسذذذذاطة للسذذذذام  ذذذذ  ال ذذذذر  اروسذذذذط  ضذذذذا  عذذذذن 
سذذذراييل التذذذ   ذذذابها التذذذوتر عقذذذل تصذذذريبات  تبسذذذين العاقذذذات بذذذين تركيذذذا وا،

يذذذر ال ارجيذذذة التركيذذذة زعبذذذدا  غذذذول( للمذذذرا أردوغذذذان السذذذابقة، بيذذذت قذذذام وز 
كذذذانون الفذذذان د  5و 2ارولذذذا بزيذذذارا إلذذذا إسذذذراييل وارراضذذذ  الفلسذذذطينية  ذذذ  

. وبذذدأ غذذول زيارتذذه للمسذذجد ارقصذذا، فذذم التقذذا بعذذدعا مذذ  2005ينذذاير عذذام 
عذذذدد مذذذن المسذذذ ولين اإلسذذذراييليين وعلذذذا رأسذذذهم الذذذرييي اإلسذذذراييل  زمو ذذذيه 

زراء اإلسذراييل  السذاب  زكرييذل  ذارون( ووزيذر ال ارجيذة كاتسال( ورييي الو 
زسذيلفان  ذالوم(. وعقذل تلذذال اللقذاءات قذال غذول  ذذ  مذ تمر صذبف   ذ  تذذل 
أبيذذل" "إن تركيذذا بريصذذة علذذا المسذذاعمة بكذذل السذذبل  ذذ  إقذذرار السذذام بذذين 
الفلسطينيين واإلسراييليين" م يرا  إلا "وجود مناخ جديد باتجذا  عمليذة السذام 

ال ر  اروسط". ومن جانبه قال  الوم" "إن ال راكة بذين إسذراييل وتركيذا    
 .(6زت كل إبد  ارسي الت  يقم عليها ا ستقرار    منطقة ال ر  اروسط"
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وعقذل لقذذاء  مذذ  المسذذ ولين الفلسذطينيين  ذذ  رام ا ، انتقذذد غذذول السياسذذة 
التذذذذ  تسذذذذت دمها اإلسذذذذراييلية تجذذذذا  ال ذذذذعل الفلسذذذذطين  قذذذذايا " "إن ارسذذذذاليل 

إسذذراييل ضذذد ال ذذعل الفلسذذطين  والمتمفلذذة  ذذ  الضذذوط والبصذذار لذذن تجلذذل 
ارمن والرابة لها" م ددا  علا أن إقامذة دولذة  لسذطينية مسذتقلة عذ  الطريذ  
ارمفذذل للسذذام وارمذذن. وعذذد  غذذول أن ترتيذذل "إسذذراييل"  نسذذبابها مذذن قطذذال 

يذذذذ مذذذا سذذذم  بذذذذز ارطة غذذذزا مذذذ  السذذذلطة الفلسذذذطينية، ووضذذذعه  ذذذ  سذذذا  تنف
( "سذذيكون  رصذذة جيذذدا إلطذذا  عمليذذة السذذام والعذذودا Road Mapالطريذذ  

إلذذا طاولذذة المفاوضذذات"، منوعذذا  إلذذا أن تركيذذا مسذذتعدا لبذذذل مذذا  ذذ  وسذذعها 
وتقذذديم العذذون للطذذر ين، مذذن أجذذل التوصذذل إلذذا "اتفذذا  سذذام". وأعذذرل غذذول 

ن قويذذة وقذذادرا علذذا التقذذدم عذذن فقتذذه  ذذ  أن "الدولذذة الفلسذذطينية المقبلذذة سذذتكو 
نبو السام"، وأكد أن "تركيا تر  أن الطري  الوبيد للوصول إلا السام عو 
سذذراييل، وأن  اتفذذا   ذذامل يقذذوم علذذا أسذذاي التعذذاي  بذذين دولتذذ   لسذذطين وا،
التوصذذذل إلذذذا اتفذذذا  سذذذام و قذذذا  لقذذذرارات مجلذذذي ارمذذذن، وارمذذذم المتبذذذدا عذذذو 

اييل ". وأكد غذول علذا أن "تركيذا سذتكون اإلسر -البل ارمفل للصرال العرب 
إلذذا جانذذل القيذذادا وال ذذعل الفلسذذطين  بتذذا تبقيذذ  البلذذم الفلسذذطين  بقيذذام 
الدولذذذذذذة المسذذذذذذذتقلة والبكومذذذذذذذة التركيذذذذذذذة ستواصذذذذذذل دعمهذذذذذذذا لم ذذذذذذذاري  التنميذذذذذذذة 

 .(7زالفلسطينية"
و    طوا تركية كانت تنتلرعا إسراييل بفارغ الصذبر، قذام ريذيي الذوزراء 

دوغذذان بزيذذارا رسذذمية إلذذا إسذذراييل  ذذ  ارول مذذن أيذذارد مذذايو عذذام التركذذ  أر 
، سذذعا مذذن  الهذذا إلذذا تبسذذين العاقذذات المتذذوترا بذذين الطذذر ين وعقذذد 2005

صذذذفقات عسذذذكرية واقتصذذذادية،  ضذذذا  عذذذن مباولذذذة د ذذذ  مذذذا يسذذذما بذذذذ"عملية 
 . (8زالسام" بين الفلسطينيين واإلسراييليين

 20وزراء و 2واقتصذذاد  كبيذذر ضذذم  را ذذ  أردوغذذان زوجتذذه وو ذذد سياسذذ 
مذذن رجذذال ارعمذذال، وعقذذد أردوغذذان  ذذور وصذذوله مبادفذذات مذذ   200نذذوال و

، أعقبها مبادفذات مذ  نليذر  اإلسذراييل  ف(اكاتسمو يه زالرييي اإلسراييل  
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وتعذد عذذ  الزيذارا  .(إيهذود أولمذرتزو ( ذمعون بيريذززونايبيه  (يل  ارونير زك
أردوغذذذان  يل" وارراضذذذ  الفلسذذذطينية. وقذذذد اتفذذذ ارولذذذا رردوغذذذان إلذذذا "إسذذذراي

و ذذذذارون علذذذذا إقامذذذذة  ذذذذط عذذذذاتف  سذذذذا ن بذذذذين مكتبيهمذذذذا لضذذذذمان ا طذذذذال 
. وقذذال  ذذارون للصذذبفيين بعذذد  المسذذتمر علذذا التطذذورات و ذذ  أعلذذا مسذذتو  
اجتماعذذه مذذ  أردوغذذان" "نبذذن سذذعداء للوايذذة بعروضذذه واقتراباتذذه، وأنذذو  أن 

المباولذذذة لارتقذذذاء بذذذالجهود الدبلوماسذذذية  ذذذ  أسذذذتفيد اسذذذتفادا كاملذذذة مذذذن عذذذذ  
ال ر  اروسط" وأضاف" "إن تركيذا يمكذن أن تسذاعد السذلطة الفلسذطينية  ذ  
بنذذذاء مبطذذذة للكهربذذذاء  ذذذ  قطذذذال غذذذزا وأن تسذذذاعد  ذذذ  ت ذذذييد مبذذذاند سذذذكنية 
للفلسطينيين    غزا بعد جاء إسراييل من القطال السابل     كل المقبل". 

غان استعداد باد  للتعاون    عذا ا تجا  وقال" "نبن ومن جهته أبد  أردو 
 .(9زجاعزون ومستعدون لإلسهام بما يطلل منا"

إفر زيارا أردوغان، قال  أبيل و   إ ارا إلا ت فيف التوتر بين أنقرا وتل
وزيذذر ال ارجيذذذة اإلسذذذراييل  سذذذيلفان  ذذذالوم" "إن عذذذذ  الزيذذذارا تبذذذين أن البلذذذدين 

كذاد تكذون بميمذذة" م ذيرا  إلذا أنذه "برمكذان تركيذذا أن يقيمذان عاقذات مسذتقرا ت
تكون جسرا  لعاقاتنا م  العالم العربذ ، وبوسذ  اإلسذام المعتذدل إقامذة بذوار 
مذذذذذذ  إسذذذذذذراييل ب ذذذذذذةن توبيذذذذذذد القذذذذذذو  ل لذذذذذذ  مسذذذذذذتقبل أ ضذذذذذذل لكذذذذذذل  ذذذذذذعول 

 .(10زالمنطقة"
ونقل عن مصذادر إسذراييلية أن زيذارا أردوغذان توجذت بذربرام صذفقة سذا  

شركات عسكررة  سركريليةي  حديك ة   قرا وتل أبيل، تتمبور بول قيذامبين أن

 .(11ز انتوم( تابعة لسا  الجو الترك  22طالرة مقاتة  من طريز )سف  (20)
وبعذذذذذذد لقذذذذذذاء  المسذذذذذذ ولين اإلسذذذذذذراييليين التقذذذذذذا أردوغذذذذذذان ريذذذذذذيي السذذذذذذلطة 
ة، الفلسطينية مبمود عباي    رام ا   ذ  أول زيذارا لذه ل راضذ  الفلسذطيني

يذذة تركال-واصذذفا ،  ذذ  مذذ تمر صذذبف  عقذذد  مذذ  عبذذاي، العاقذذات الفلسذذطينية
عذذذذذ  العاقذذذذات تسذذذذتمد قوتهذذذذا مذذذذن القذذذذيم والفقا ذذذذة  إنبةنهذذذذا "تاري يذذذذة" وقذذذذال" "

اسذتعداد "عذن  أردوغذان وأعذرل "نعتذز بذه الم تركة ومن التاري  الطويل الذذ 
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مذن جانبذه ". و منطقذة ذ  ال تركيا للقيام بكل ما ينبو  من جهد لتبقي  السذام
الذدور  أعميذةالتركية م ذددا  علذا -الفلسطينية عم  العاقات علا عباي أكد

تلعبذذه  ذذ  عمليذذة  أنلتركيذذا دورا   بذذد  إن"التركذذ   ذذ  عمليذذة السذذام قذذايا " 
 .(12ز"السام

وردا علا تعليقذات بعذه الصذبف التركيذة بذول زيذارا أردوغذان إلسذراييل 
جاءت تلبية لضووطات  ارجية من قبذل الوذرل،  وارراض  الفلسطينية بةنها

و اصذذذة الو يذذذات المتبذذذدا، صذذذر  أردوغذذذان قذذذايا " "إن عذذذذ  الزيذذذارا لذذذم تكذذذن 
لتبقذذذ  أعذذذدا ا  كنيذذذة أو تلبيذذذة  إلمذذذاءات  ارجيذذذة" وأضذذذاف" "إن زيذذذارت  لتذذذل 
أبيذذل ورام ا  كانذذت ر ذذذ زمذذام المبذذادرا تجذذا  الوضذذ  الذذذ  طذذرأ بعذذد غيذذال 

طين  ياسذذر عر ذذات". كمذذا أ ذذار أردوغذذان إلذذا ضذذرورا أن تة ذذذ الذذرييي الفلسذذ
تركيا ودول العالم ار ر  زمام المبادرا تجا  الوض  السايد     لسطين الت  

 .(13زع  أ به بالسجن المفتو "
لكن بعد  وز بماي    ا نت ابات الت ريعية الفلسذطينية التذ  جذرت  ذ  

يذذيي الذذوزراء التركذذ  أردوغذذان ، طالذذل ر 2002كذذانون الفذذان د ينذذاير عذذام  25
المجتم  الدول  بةن "يكون مستعدا  للعمل م  بماي بعد أن ا تارعا ال ذعل 

 2002 ينذاير كذانون الفذان د 27. وك ف أردوغان    (14ز   انت اباتد نزيهة"

 Pervez Musharrafأنذذذذه ببذذذذت مذذذذ  الذذذذرييي الباكسذذذذتان  زبرويذذذذز م ذذذذر ف 
لمنلمذذذة المذذذ تمر اإلسذذذام  دور (  ذذذ  مبذذذادرا م ذذذتركة، يكذذذون 2002-2002

 يهذذا تنطذذو  علذذا "قيامنذذا بذذدور نذذول مذذن الوسذذيط بذذين إسذذراييل والفلسذذطينيين" 
وقال" "إن لل ا تصا ت والمبادرات" يقوم علا "ال ذر  لبمذاي بذةن سياسذة 
عذذذدم ا عتذذذراف برسذذذراييل لذذذن تكذذذون مسذذذاعدا  ذذذ  عذذذذ  العمليذذذة"، وأن "علذذذا 

بنتيجذذذذذذة ا نت ابذذذذذات أو ببمذذذذذذاي  ذذذذذذ   إسذذذذذراييل ا  تقذذذذذذول إنهذذذذذذا لذذذذذن تعتذذذذذذرف
البكومذذذة". وقذذذال أردوغذذذان إن علذذذا ار ذذذوا  ذذذ  بمذذذاي أن "يتركذذذوا عذذذاداتهم 
وتصذذذر اتهم  ذذذذ  الماضذذذذ  للماضذذذذ . علذذذيهم أن يذذذذد لوا عالمذذذذا  جديذذذذدا  بنلذذذذرا 
جديذذذذدا اقن وقذذذذد أصذذذذببوا عمليذذذذا  طر ذذذذا   ذذذذ  بكذذذذم الدولذذذذة"، و ذذذذدد علذذذذا "أن 
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لقذوات المسذلبة ر  دولذة". وقذال إن ا أيذاد يكون  قذط  ذ   أنالسا  يجل 
 ذذ  "مفذذل عذذذ  العمليذذة، إننذذ  مقتنذذ  أن بمذذاي سذذتتبرال، ويجذذل أن تتبذذرال 
نبذذذو الوسذذذط،  ذذذالتطرف لذذذن يسذذذاعد  ذذذ   ذذذ ء، وعذذذذا يطبذذذ  علذذذا إسذذذراييل 
أيضذذا ". ودعذذا إلذذا التمييذذز بذذين "بمذذاي ارمذذي وبمذذاي اقن". و ذذدد علذذا 

 .  (15زسيفعلون"ضرورا أن "نسمب لهم ببعه الوقت لنر  ماذا 
، اسذذذذذذت دام "إسذذذذذذراييل" 2002  ذذذذذذباطد  برايذذذذذذر 21وانتقذذذذذذد أردوغذذذذذذان،  ذذذذذذ  

للعقوبذذات ا قتصذذذادية ضذذذد الفلسذذذطينيين بسذذبل انت ذذذابهم بمذذذاي، معتبذذذرا  أن 
 . (16زعذا سي ل  "ديمقراطية مقيدا" ويعكي عدم ابترام لل عل الفلسطين 
ركة  ذذذذذ  وأ ذذذذذار أردوغذذذذذان إلذذذذذا "منا ذذذذذدا بمذذذذذاي لفذذذذذتب، ودعوتهذذذذذا للم ذذذذذا

ا يذذتاف"، ووصذذفها بةنهذذا أمذذر "مهذذم جذذدا "، و"بذذدت غيذذر عذذاد "، نلذذرا  رن 
بمذذذاي بصذذذلت علذذذا مذذذا يكفذذذ  مذذذذن المقاعذذذد لتذذذةليف بكومذذذة مذذذن أتباعهذذذذا 
بصذذذرا ، لذذذو  ذذذاءت. وقذذذال إن التوصذذذل إلذذذا "ايذذذتاف مذذذ   ذذذتب سذذذيكون مهمذذذا  

 . (17زللواية"
، دعذذوا و ذذد مذذن وبعذذد تذذردد، قذذررت بكومذذة بذذزل العدالذذة والتنميذذة التركيذذة

. وعلذذذا الذذذرغم ممذذذا اعتذذذر  2002 ذذذباطد  برايذذذر  22بمذذذاي لزيذذذارا انقذذذرا  ذذذ  
الزيارا من إرباال    التنليم والتبضير نتيجة  ره تاري  الزيارا نفسه علذا 

ال ارجيذذذة  أوسذذذاطالطذذذر ين ب ذذذكل مفذذذاجف، ووجذذذود  ريذذذ  را ذذذه للزيذذذارا  ذذذ  
يذذذذذيي المكتذذذذذل السياسذذذذذ  ، إ  أن الزيذذذذذارا، التذذذذذ  كانذذذذذت برياسذذذذذة ر (18زالتركيذذذذذة

لبمذذاي  الذذد م ذذعل، جذذاءت مفمذذرا للطذذر ين.  ذذةنقرا، ببسذذل م ذذعل، كانذذت 
أول مبطة دولية تستقبل البركة بعد ا نت ابات الفلسطينية،  يما و رت عذ  
المبذذذادرا لتركيذذذا،  ذذذ  المقابذذذل،  رصذذذة مهمذذذة لتعزيذذذز دورعذذذا كاعذذذل سياسذذذ  

بذذذوزير ال ارجيذذذة التركذذذ  أساسذذذ  ومذذذ فر  ذذذ  ال ذذذر  اروسذذذط. واجتمذذذ  الو ذذذد 
إن تركيذا عبدا  غول الذ  دا   عن موقف تركيا    اسذتقبالها للو ذد قذايا " "

إن " "وأضذذاف ط"اروسذذ إنمذذا أرادت أن تسذذاعد  ذذ  جهذذود السذذام  ذذ  ال ذذر 
أن  والفلسذذذطينيين اإلسذذذراييليينعمليذذذة السذذذام  بذذذد أن تسذذذتمر. يتعذذذين علذذذا 
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نبذذذاول أن نقذذذوم بواجبنذذذا مذذذن و جنذذذل.  اإلذذذيكونذذذوا قذذذادرين علذذذا العذذذي  جنبذذذا 
بوضذل علذا مبادفذات  إسذراييلردت ت". وقذد عذذ  المبادفذا  ذال استضذا ة

إلبد  مبطات  (رعنان جيسينزأنقرا م  بماي. وقال المتبدت اإلسراييل  
عاقذذات مذذ  زعذذيم منلمذذة إرعابيذذة يمفذذل ضذذربة  ذذ   إقامذذة"إن  تركيذذةالتلفذذزا ال
نفهذم لمذاذا ارتكبذت  أن.   يمكننذا اروسذط  لعمليذة السذام  ذ  ال ذر  الصذميم

 .(19ز"تركيا عذا ال طة
بت تركيا    بيان لل ارجية 2002كانون ارولد ديسمبر عام  25و     رب 
قذذد بذذين الذرييي الفلسذذطين  ار يذذربا جتمذذال  التركيذة مبمذذود عبذذاي  الذذذ  عد

يهود أولمرت رييي الوزراء اإلسراييل . كما أعربت عن أملها    أ  ن يطب  وا،

ذل إليهذا  ذ  ا جتمذال مذن أجذل  الجانذل اإلسذراييل  ا تفاقي ذات التذ  تذم  التوصي
من معاناا ال عل الفلسطين . وأنه    المقابل تنتلر تركيا من الجانذل  البد  

سبيل الجند  اإلسراييل  ارسير وت كيل بكومذة  لسذطينية  الفلسطين  إ اء
دا بما ي دم  (20ز"   ال ر  اروسط السام عملي ة"وطنية موب 

. 
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مذذذ  بدايذذذذة تطذذذذور ارزمذذذذة الدا ليذذذذة الفلسذذذذطينية  ذذذذ  أوا ذذذذر كذذذذانون ارولد 

بين منلمة  تب وبركذة بمذاي، أعربذت تركيذا عذن قلقهذا  2002ديسمبر عام 
 ذ  أكد وزير ال ارجية الترك  عبدا  غذول ال ديد من تصاعد عذ  ارزمة، و 

قلذذذ  بذذذاد  مذذذن تطذذذورات اروضذذذال الفلسذذذطينية م ذذذددا ال ذذذهر نفسذذذه مذذذن  20
علذذذذا أعميذذذذة وضذذذذ  بذذذذد ل زمذذذذة وتماسذذذذال الجبهذذذذة الدا ليذذذذة الفلسذذذذطينية  ذذذذ  

غذذول تنذذاول  أنالتركيذذة  اإلعذذاممواجهذذة م تلذذف التبذذديات. وذكذذرت وسذذايل 
 إسذذذماعيل المقذذذال  ذذذال اتصذذذال عذذذاتف  أجذذذرا  مذذذ  ريذذذيي الذذذوزراء الفلسذذذطين 

 إنهايها إلاتةزم الوض     قطال غزا بسبل الصدامات الدا لية داعيا عنية 
طاولذة المفاوضذات مذن أجذل ت ذكيل بكومذة  إلذاب كل  ور  والعودا بسرعة 
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أن ت ذكيل مفذذل عذذذ  البكومذة سذذوف "يسذهم  ذذ  ر ذذ   إلذذاوبذدا وطنيذذة م ذيرا 
البلر الدول  المفذروه علذا  لسذطين". مذن جهتذه أكذد عنيذة رغبتذه اركيذدا 

  ا بتعاد عن مفل عذ  النزاعات وت كيل بكومة ايتا ية موبذدا كمذا  ذدد  
علا أن المس ولين الفلسطينيين يبذلون كل جهدعم للبيلولة دون وقول برل 

 .(21زأعلية    بادعم
و يما يتعل  بمسةلة ارسير اإلسراييل  لد  بركة بماي، بدأت البكومذة 

سذراييل بذرجراء اتصذا ت مذ   ذ  بذذل  البكومذة التركيذذة للتوس ذط الفلسذطينية وا،
ارزمذذة. وأجذذر  الذذرييي الفلسذذطين  مبمذذود عبذذاي وريذذيي بكومتذذه إسذذماعيل 

اإلسذذراييل  إيهذذود أولمذذرت اتصذذا ت عاتفيذذة مذذ  ريذذيي الذذوزراء  عنيذذة ونليذذر 
بهذذذا الصذذدد. وطلذذل عبذذاي  ذذ  اتصذذاله مذذن  التركذذ  رجذذل طيذذل أردوغذذان

اإلدارا الفلسذذطينية  مذذة م ك ذذدا  أنالجانذذل التركذذ  المسذذاعدا  ذذ  بذذل تلذذال ارز 
 تقوم بالمستطال    سبيل العفذور علذا الجنذد  اإلسذراييل  ارسذير وأنهذم قذد

هذذوا نذذداءات إلذذا ال ذذعل الفلسذذطين   ذذ  عذذذا ال صذذوا. وأك ذذد أردوغذذان  وج 
الفلسذذطين  أعميذذة العفذذور علذذا ذلذذال الجنذذد  واسذذتعداد تركيذذا  بذذدور  للذذرييي

ومذذذذن جهذذذذة أ ذذذذر  أتصذذذذل ريذذذذيي البكومذذذذة  ارزمذذذذة. للمسذذذذاعمة  ذذذذ  تهديذذذذة
بةردوغان طالبا  من الجانل الترك   اإلسراييل  العنصر  ايهود اولمرت عاتفيا

اإلسذذذراييل  إلذذذا ضذذذبط  المسذذذاعمة  ذذذ  بذذذل ارزمذذذة. ودعذذذا أردوغذذذان الجانذذذل
ارزمذة.  الذنفي وا عتذدال ووعذدعم بذةن تبذذل تركيذا قصذار  جهذدعا لبذل عذذ 

ل أردوغذذذان مذذذ  ريذذذيي البكومذذذة الفلسذذذطينية وبعذذذد اتصذذذاله مذذذ  اولمذذذرت اتصذذذ
كنذذذاال إسذذماعيل عنيذذة عاتفيذذا  وبفذذه علذذا بذذذل بكوتذذه مجهذذودات للعفذذور علذذا 

عب ذذر أردوغذان عذذن قلذ  ال ذذعل التركذ  مذذن  الجنذد  اإلسذراييل  ارسذذير. كمذا
فذم أجذر  أردوغذان اتصذا   عاتفيذا  مذ    .القصف الذذ  يتعذره لذه قطذال غذز ا

بذذو  وتذذداول معذذه اربذذدات ار يذذرا الجاريذذة علذذا جذذورج  الذذرييي ارمريكذذ 
اإلسذذراييلية. وقذذال أردوغذذان انذذه   يفهذذم كيذذف تعتقذذل  – السذذابة الفلسذذطينية

برلمانيذا  م ذددا  علذا أن ا عتقذال م ذالف  نايبذا   50وزراء وقرابذة  2زاسذراييل( 
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المتبذدا. ولفذت أردوغذان إلذا انذه أجذر   لكا ة ارعراف الدولية وموافي  ارمم
وريذيي الذوزراء اسذماعيل  اتصا   عاتفيا  م  الرييي الفلسطين  مبمود عبذاي

تركيذذذذا  عنيذذذذة ونليذذذذر  اإلسذذذذراييل  أولمذذذذرت بهذذذذذا ال ذذذذةن وأضذذذذاف ان جهذذذذود
(22زدستتواصل بهذا الصد

. 

تطذذذورت ال ا ذذذات الدا ليذذذة الفلسذذذطينية بذذذين  ذذذتب  2002مذذذ  بدايذذذة عذذذام 
  قطذال غذزا، وتذم إنهذاء وبماي إلذا نذزال مسذلب بذين جنابيهمذا العسذكر   ذ

 2ذلذذال الصذذرال بصذذورا م قتذذة بعذذد وسذذاطة سذذعودية وتوقيذذ  اتفذذا  مكذذة  ذذ  
. وقذذد ربذذل ريذذيي الذذوزراء التركذذ  رجذذل طيذذل أردوغذذان 2002كذارد مذذاري 

كذار مذذن السذذنة  22با تفذذا  وقذذال  ذذ  لقذذاء علذذا قنذذاا الجزيذذرا الفضذذايية  ذذ  
ليذا  مبزنذا  وبعذد ذلذال  ذاعدنا نفسها" "لقد  هد الموقف الفلسطين  صذراعا  دا 

اتفا  مكذة ونبذن  ذ  تركيذا دعمنذا ب ذكلد كبيذر مذا بذدت  ذ  مكذة" وأضذاف" 
"إن اتفا  مكة كان اتفاقا  إيجابيا  جذدا ، ونتمنذا أن نصذل إلذا ت ذكيل بكومذة 

أن يقذذف الصذذرال وبذذدا  لسذذطينية عمذذا قريذذل بعذذد عذذذا ا تفذذا ، وعلذذا ارقذذل 
خ أ ذذا  الفلسذذطين ، نريذذد أن نبصذذل علذذا الذذدا ل   ذذ   لسذذطين أ  يقتذذل ار

السذذام ولذذو علذذا ارقذذل  ذذ  ال ذذارل الفلسذذطين ". وبذذول جهذذود   ذذ  التقريذذل 
بين المسذ ولين الفلسذطينيين مذن  ذتب وبمذاي قذال أردوغذان" "لقذد التقيذت مذ  
السذذذيد عبذذذاي والسذذذيد عنيذذذة وقلذذذت لهمذذذا أننذذذا نريذذذد بكومذذذة وبذذذدا وطنيذذذة قويذذذة 

ذ  البكومة أن تكون لها عاقات جيدا م  إسراييل ومتماسكة ومن فم نريد له
وم  العالم ال ارج  من أجل البصول علا نتايج إيجابية. وأنذا عنذا أريذد أن 
أ ذذكر الملذذال عبذذدا  باسذذم تركيذذا باسذذم ال ذذعل التركذذ  رن اتفذذا  مكذذة اتفذذا  

 .(23ز"مهم ونتايجه نتايج مهمة للواية
ان الذذذ   ذذاز بزبذذه للمذذذرا أبذذد  أردوغذذ 2002تمذذوزد يوليذذو عذذام  22و ذذ  

من ال ذهر نفسذه،  22الفانية    ا نت ابات الت ريعية المبكرا الت  جرت    
استعداد بكومته للتوسط بين بركت   ذتب وبمذاي إلنهذاء ال ا ذات الدا ليذة 

وانتهذت بسذيطرا قذوات  2007الفلسطينية التذ  انذدلعت مذرا أ ذر   ذ  بزيذران 
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بزبه مذن ت ذكيل بكومتذه الجديذدا. جذاء بماي علا قطال غزا،  ور انتهاء 
وريذذذيي وزراء البكومذذذة الفلسذذذطينية ذلذذذال عبذذذر اتصذذذال عذذذاتف  بذذذين أردوغذذذان 

بفذذذذوز بذذذذذزل العدالذذذذة والتنميذذذذذة  ار يذذذذذرعنيذذذذة بيذذذذذت عنذذذذة   إسذذذذذماعيلالمقالذذذذة 
    تركيا. ار يرابا نت ابات النيابية 

  ذذكر عنيذذة علذذا اتصذذاله أردوغذذان أنوقذذال بيذذان صذذدر عذذن مكتذذل عنيذذة 
سنواصذذذل تةييذذذدنا لقضذذذيتكم العادلذذذة ونبذذذن نذذذدعم قيذذذام دولذذذة  إننذذذام كذذذدا لذذذه "

لتبقيذذ  العذذذدل  ارسذذاي لسذذطينية تعيذذد ل ذذعبكم بقوقذذذه الم ذذروعة وعذذذا عذذذو 
نتذةلم لر يذة  إننذا" "و ذ  البيذان أردوغذان وأضاف ".اروسطوالسام    ال ر  

مذواقفكم ويضذر الفلسطينيين وان عذا ا نقسام يضذعف  اإل وانزيف الدم بين 
 إقامذةبمصلبة ال عل والقضية وان استمرار عذا ال اف سي فر سلبيا علذا 

لتجنذل ال طذوات التذ  لهذا  ارطذرافالدولة الفلسطينية المستقلة" داعيا جميذ  
وقذذذال لهنيذذذة "نبذذذن  ذذذ   انعكاسذذذات سذذذلبية علذذذا مسذذذتقبل القضذذذية الفلسذذذطينية.

عاداتركيا جاعزون للتبرال من اجل رأل الصدل  الوبدا إلا صفو كم بعد  وا،
 إذاالقادمذذذذة وسذذذذنكون سذذذذعداء  ارسذذذذابي ننتهذذذ  مذذذذن ت ذذذذكيل البكومذذذذة  ذذذ   أن

مذذن جهتذذه  نجبنذذا  ذذ  تبقيذذ  المصذذالبة بيذذنكم وعذذودا الو ذذا  إلذذا صذذفو كم".
بفوز بذزل العدالذة والتنميذة معتبذرا  أردوغانربل عنية بالموقف الترك  وعنة 

ال عل الترك  وتعبيذر  أبدا  لإلسام  انه "انتصار للديمقراطية وانبياز بقيق
 .(24ز"عن اصطفا ه بول كل معان  ال ير والب  والعدالة
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لعبت تركيا دورا  مبا را  و اعا   ال العدوان اإلسذراييل  علذا قطذال غذزا 
، إذ تعذذد 2002 دايركذذانون الفذذان د ينذذ 22 -2002 د كذذانون ا ولد ديسذذمبر 27

تركيذذذا أبذذذد ارطذذذراف اركفذذذر قبذذذو   مذذذن جانذذذل م تلذذذف أطذذذراف الصذذذرال  ذذذ  
المنطقة، و   مقدمتها أطراف الصرال    المنطقذةث  ضذا عذن الوذرل، ومذا 

زدول ا عتذذدال( وزالممانعذذة( العربيذذة. كمذذا أن تركيذذا عضذذو م قذذت  يعذذرف بذذذ
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طي  ببكذم عاقاتهذا    مجلي ارمن الذدول ، وبلذف  ذمال ارطلسذ ، وتسذت
ببمذذذاي أن تنقذذذل وجهذذذات نلذذذر ار يذذذرا، وعذذذ  مهمذذذة أبذذذد  ريذذذيي الذذذوزراء 

 .(25زالترك  أردوغان استعداد  ردايها
بمل أردوغان "إسذراييل" مسذ ولية العذدوان علذا قطذال غذزا، ورأ  أنهذا لذم 

أردوغذذان  أنتبتذذرم  ذذروط التهديذذة علذذا الذذرغم مذذن التذذزام بمذذاي بهذذا، غيذذر 
ا  مذذذذذذن المسذذذذذذ ولية، بسذذذذذذبل إطاقهذذذذذذا الصذذذذذذواري  علذذذذذذا بمذذذذذذل بمذذذذذذاي جانبذذذذذذ

المستوطنات اإلسراييلية مما أد  إلا إ عال التوتر، لكنه عد الرد اإلسراييل  
غيذذذذذر متناسذذذذذل بذذذذذالمرا مذذذذذ  مذذذذذا تفعلذذذذذه بمذذذذذاي. ول ذذذذذا أردوغذذذذذان الموقذذذذذف 
اإلسذذراييل   ذذال العذذدوان بةنذذه غيذذر إنسذذان ، ولذذالم وغيذذر مقبذذول. كمذذا دعذذا 

-إلسراييلية، وأدان مذا رك  ضذربة لمبذادرات السذام العربيذةإلا وقف الوارات ا
 . (26زاإلسراييلية، وبت مجلي ارمن الدول  إلا التد ل بةسرل ما يمكن

وقدمت تركيا ر يتها إلمكانية وقف إطا  النار من  ال مبادرا سياسية 
مزجت بين الوقف العاجل إلطا  النار و طوات سياسية تعمل لتفبيته علا 

" التركيذذة  ذذ  عذذددعا الصذذادر Sabahومذذن عنذذا ذكذذرت جريذذدا "صذذبا   ارره
، أن أردوغذذذان طذذذر  علذذذا زعمذذذاء مصذذذر 2002 كذذذانون الفذذذان د ينذذذاير 2  ذذذ 

ز ارطذذذذة  والسذذذذعودية وارردن وسذذذذوريا والسذذذذلطة الفلسذذذذطينية، مذذذذا وصذذذذفتها بذذذذذ
طريذذذ ( تقذذذوم علذذذا مذذذربلتين، لتذذذةمين وقذذذف إطذذذا  النذذذار العاجذذذل  ذذذ  غذذذزا، 

هديذذذذذة و ذذذذذتب الطريذذذذذ  أمذذذذذام المسذذذذذاعدات للفلسذذذذذطينيين، وتهييذذذذذة واسذذذذذتعادا الت
اررضذذذية المناسذذذبة  سذذذتيناف مفاوضذذذات السذذذام، بن ذذذر قذذذوات دوليذذذة لبفذذذل 

 .(27زالسام    غزا، واستعادا التهدية بين بركة بماي و"إسراييل"
وأ ار وزيذر ال ارجيذة علذ  باباجذان بعذد لقايذه نليذر  السذور  وليذد المعلذم 

، إلا ان "أنقرا تعمل من أجل التوصل إلا 2002/ فان د ينايرال كانون 5   
وقذذذف للنذذذذار يذذذذنا علذذذذا وجذذذذود مذذذذراقبين دوليذذذذين". وقذذذذال مسذذذذ ول بال ارجيذذذذة 
التركيذذة إن تركيذذا متمسذذكة بر يتهذذا وأن أ  وقذذف إلطذذا  النذذار يجذذل أن يذذتم 

وازن بين البل العسكر ، والبل السياس  وذلال كذ  يكذون وقذف    إطار مت
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الهذذذذدف ارساسذذذذ  أن "وأوضذذذذب المسذذذذ ول، . نذذذذار قذذذذابا لاسذذذذتمرارإطذذذذا  ال
 المست ذذار السياسذذ  لذذرييي الذذذوزراء للجذذو ت المكوكيذذة للو ذذد التركذذ  برياسذذة

أبمد داود اوغلو بين دم   والقاعرا، ونبن   نسميها مفاوضات بل جهذودا 
النذذذذار. والدبلوماسذذذذية التركيذذذذة  إطذذذذا تركيذذذذة، عذذذذو بنذذذذاء عمليذذذذة دايمذذذذة لوقذذذذف 

 أنل ذذا عذذذا  ذذ  وقذذف قابذذل لاسذذتمرار وقابذذل للتطبيذذ  إلطذذا  النذذار،   ت
وتتواصذذذل بعذذذدعا بفتذذذرا قصذذذيرا. عذذذذا عذذذو جذذذوعر الجهذذذود  اقنتتوقذذذف النذذذار 

النذذذار و ذذذتب المعذذذابر  إطذذذا الر يذذذة التركيذذذة عذذذ  وقذذذف "إن . وتذذذاب  "التركيذذذة
ليوميذذذة ، وا بتياجذذذات اإسذذذراييلوتبقيذذ  تذذذوازن بذذذين الذذذدواع  الد اعيذذة لدولذذذة 

تبذذت بالذذة بصذذار. عذذذا التذذوازن بذذين ا بتيذذاجين عذذو مذذا  رنهذذمغذذزا  رعذذال 
تنذا ي  أويكذون عنذاال تنذاقه  أن. ونفذا المسذ ول التركذ  "باليذا إليذهنسعا 

نبذن "بين القذاعرا وأنقذرا  يمذا يتعلذ  بذالجهود الدبلوماسذية  ذ  غذزا، موضذبا" 
مذذذ  الجانذذذذل ، بمذذذا  ذذذ  ذلذذذال طبيعيذذذا ارطذذذرافعلذذذا تواصذذذل وفيذذذ  مذذذ  كذذذل 

نة ذ    ا عتبذار بساسذيات كذل ارطذراف المعنيذة  أن إلاالمصر . نبتاج 
النذذذار. نبذذذن نسذذذعا لتعذذذاون جميذذذ  دول المنطقذذذة،  إطذذذا  يمذذذا يتعلذذذ  بوقذذذف 

دولذذذة  أيذذذةان تبذذذل مبذذذل جهذذذود  إلذذذاالجهذذذود التركيذذذة   تنذذذا ي، و  تهذذذدف 
 .(28ز"نلعل دورنا أن، لكننا نباول أ ر 

الوزراء أردوغان م  مراسل قناا الجزيذرا الفضذايية  و   لقاء  اا لرييي
 أردوغذان اعتبذر، 2002كذانون الفذان د ينذاير  5يوسف ال ريف  ذ  أنقذرا  ذ  

عانذة لتركيذا  ،الهجوم اإلسراييل  علا غزا ضربة لجهود السام    المنطقذة وا،
. وقذال وطالل إسراييل بوقف إطا  النار  ورا وتجنل توسي  دايرا العمليذات

قبذذذل كذذذل  ذذذ ء يجذذذل القذذذول إن مذذذا يبذذذدت  ذذذ  غذذذزا عذذذو مةسذذذاا " "وغذذذانأرد
نمذا بذدأت مذ   إنسانية بقيقية والمةساا عنذاال لذم تبذدأ مذ  الهجذوم اإلسذراييل  وا،
 هور الجول والبصار الت  ضيقت البياا علا أعال  غذزا،  وذزا عبذارا عذن 
سذذذجن وأعذذذال  غذذذزا يعي ذذذون دا ذذذل عذذذذا السذذذجن معذذذزولين عذذذن العذذذالم. ومذذذ  

رار لذذذروف البصذذذار عذذذذ  جذذذاءت زيذذذارا ريذذذيي الذذذوزراء اإلسذذذراييل  إلذذذا اسذذذتم
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أنقذذرا قبذذل أيذذام وذلذذال مذذن أجذذل ببذذت الجولذذة ال امسذذة مذذن المفاوضذذات غيذذر 
سراييل وطال البذديت بذول عذذا الموضذول  المبا را الت  نرعاعا بين سوريا وا،
أن لست ساعات تقريبا ولم نببذت موضذول غذزا أبذدا لكننذا قلنذا لذه إنذه يمكننذا 

نسذذذاعد   ذذذ  المسذذذار الفلسذذذطين  أيضذذذا وعرضذذذنا عليذذذه تبديذذذدا الوسذذذاطة مذذذ  
بماي وقلنذا لذه إنذه  ذ  بذال إطذا  سذرا  السذجناء الفلسذطينيين مذن النسذاء 
وارطفذذال  ذذ  السذذجون اإلسذذراييلية  رنذذه برمكاننذذا أن ننقذذذ الجنذذد  اإلسذذراييل  

ا إنذذذذذه مذذذذن ارسذذذذر لذذذذد  بمذذذذذاي، ورد علذذذذ  ريذذذذيي الذذذذذوزراء اإلسذذذذراييل  قذذذذاي
مست ذذذاريه وسذذذيرد علذذذ  ولذذذم نسذذذم  منذذذه  ذذذييا  سيت ذذذاور  ذذذ  ارمذذذر غذذذدا مذذذ 

 يذه إعانذة لتركيذا، و عذا تصرف بعيد عن ا بتذرام " وأضاف أردوغان" "بعدعا
عكذا أر  ارمر من وجهة نلر  و  أعرف كيف ير  عو ارمر من زاويتذه، 

ا السياسذ  أن أنا عنا   أسجل موقفذا عاطفيذا إنمذا أنذا إلذا جانذل البذ ، علذ
يتصرف بةمانذة كذان لزامذا عليذه أن يكذون عنذد كلمتذه ولكذن بذد  مذن ذلذال مذا 

ديسذمبر  مذ  ارسذف بذدأ بقصذف غذزا مذن الجذو،  22الذ  بدت يوم السبت 
جذريب، أليسذت  200قتيا وأكفر مذن  220وكما تعر ون سقط    اليوم ارول 

ان أو  وكذذذرييي عذذذذ  مةسذذذاا إنسذذذانية بجميذذذ  المقذذذاييي  و  يمكذذذن لذذذ  كرنسذذذ
وزراء مسذذ ول أن أصذذبر أو أن أتبمذذل عذذذا ارمذذر أو أن أقذذف متفرجذذا رننذذ  
دايمذذا أضذذ  نفسذذ  مكذذان عذذ  ء وأ كذذر كيذذف سةتصذذرف تبذذت عذذذا القصذذف  
ومذذذاذا سذذذيبدت لذذذ   ولذذذذا  ذذذرن عذذذذا يعطينذذذ  الذذذدا   رقذذذوم بذذذواجب  وأتبذذذرال 

اإلنسذذانية بارصذذالة عذذن نفسذذ  وبالنيابذذة عذذن  ذذعب   ذذنبن أمذذام جريمذذة ببذذ  
إلن إسذذذذراييل تسذذذذت دم القذذذذوا المفرطذذذذة  الذذذذذين يقفذذذذون  ذذذذ  الطذذذذرف اق ذذذذر   

و ند أردوغان البجج والذراي  اإلسراييلية لتبريذر  ."يملكون عذا القدر من القوا
اإلسراييليون من وقت ق ر يتذذرعون بذالقول بذةن عدوانهم علا غزا بالقول" "

تهم كذذم إسذذراييليا قتذذل بسذذبل تلذذال الفلسذذطينيين يطلقذذون علذذيهم الصذذواري   سذذةل
الصواري    لم أبصل علا جوال. إذا     عذ  ال ذروط التذ   ذربتها وبكذل 
عذ  القوا المفرطة تهاجمون غزا وكل بجتكم موضول الصواري   قط! لم كل 
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عذ  المبالوة  عذ  البجة غير مقنعة ل  لكن    المقابل  ذرن نتذايج كذل عذذا 
اعرا وواضبة للجمي   مدينة غذزا انتهذت عذدمت الهجوم اإلسراييل  العنيف ل

جمي  مرا قها ومبانيها وكانت إسراييل قد  علت ذلال سذابقا  ذ  منذاط  أ ذر  
من  لسطين أعلكت البرت والنسل ولم يباسذبها أبذد علذا مذا  علذت بذل إنهذا 
لذذذذم تنفذذذذذ أ  مذذذذن قذذذذرارات مجلذذذذي ارمذذذذن المتعلقذذذذة بهذذذذذا ال ذذذذةن رن أبذذذذدا   

وبول ازدواجية تعامل القو  الوربية م   ."قانون الدول يباسبها علا  ر  ال
أريذذد عنذذا أن أ كذذد علذذا  ذذ ء مهذذم، تتذذذكرون جيذذدا إسذذراييل قذذال أردوغذذان" "

أبذذذدات جورجيذذذذا وأوسذذذيتيا الجنوبيذذذذة،  ذذذذ  بينهذذذا تذذذذد ل الجميذذذ   ذذذذورا، ارمذذذذم 
المتبذذدا، أميركذذا، ا تبذذاد اروروبذذ ، النذذاتو ونبذذن أيضذذا تبركنذذا، لكذذن اليذذوم 

ر  أبذدا يتبذذرال مذذن أجذل غذذزا  كذذل مذا بذذدت أننذذ  قمذت بزيذذارا سذذريعة عذل تذذ
إلذا دول الجذذوار العربيذة مذذن أجذذل تقيذيم الموقذذف ولكنذذال   تذر  جهذذدا بقيقيذذا 
 اعا علا مستو  البكومات والم سسات الدولية بل أن عنذاال مذن يقذول إن 
ال العمليات اإلسراييلية إنمذا عذ  للذد ال عذن الذنفي كيذف يمكذن ربذد قذول ذلذ

بة  بجة وبة  مفهذوم يمكذن أن يقذول ذلذال    يمكذن أن تقنعونذا بذذلال أبذدا، 
إسذذراييل علذذا بذذ  لمذذا ترددنذذا  ذذ  الوقذذوف إلذذا جانبهذذا،  بذذةنلذذو كنذذا مقتنعذذين 

 .(29ز"إسراييل وع  بالتةكيد ليست علا ب  بل إنهذا تكذرر  طذة تاري يذا لمتد 
يل  إلذذا ان أعلذذن اردوغذذان أنذذه لذذن يجذذر  أ  اتصذذال مذذ  أ  مسذذ ول إسذذرايو 

 .(30زتصدر عن "إسراييل" إ ارا  علية علا قبول وقف إطا  النار
(2220)وبسبل ر ه "إسذراييل" قذرار مجلذي ارمذن الذدول  ذ  الذرقم 

 (31ز
، الذذ  دعذا لوقذف  ذور  إلطذا  النذار  ذ  2002كانون الفان د ينذاير  2   

مذذذم قطذذال غذذزا، طالذذذل اردوغذذان بضذذذرورا منذذ  "إسذذذراييل" مذذن د ذذذول مقذذر ار
التبذرال عنذد . واتهذم دول أوروبذا الوربيذة بذذ"الكيل بمكيذالين" وبعذدم (32زالمتبذدا

 ن "إسراييل" عدوانها علذا قطذال غذزا بالسذرعة ذاتهذا التذ  تبركذت بهذا عنذد 
وانتقذد إعذان ا بذتال أن ن ول النزال    جورجيذا بذول أوسذيتيا الجنوبيذة. 

 ذذذذهيد  2200مذذذذن  كفذذذذرأانذذذذه أسذذذذفر عذذذذن  إلذذذذاعدوانذذذذه بقذذذذ  نجابذذذذا ، م ذذذذيرا  
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قذالوا انهذم أنجذزوا مذا كذانوا يريذدون. لقذد قتذل " لسطين  فلفهم أطفال، مسذتنكرا 
 .(33ز"أطفال وأ  اا عزل. أعذا ما أنجزتمو  

( التركيذذذذذة، أن وزيذذذذذر Hurriyetو ذذذذذ  بذذذذذين نقذذذذذل موقذذذذذ  جريذذذذذدا زبرييذذذذذت 
 Tzipiال ارجية الترك  علا بابا جان قال لنليرته اإلسراييلية زتسيب  ليفن  

Livni  عندما أرادت زيارا انقرا" "إن أبوابنا مفتوبة، ولكن عليذال أن تتبذدف )
، وأكذد باباجذان علذا (34زعن  روط وقف النذار إذا أردت المجذ ء إلذا تركيذا"

أن قطذذذ  العاقذذذات مذذذ  "إسذذذراييل" إلرضذذذاء بعذذذه اروسذذذاط أو باسذذذم النزعذذذة 
 .(35زال عبوية سيلب  الضرر بالمنطقة"

 /22وقذذف إطذذا  النذذار بذذين الجذذانبين اإلسذذراييل   ذذ  وبعذذد اإلعذذان عذذن 
، 2002 كانون الفان  د ينذاير /22والفلسطين      2002 كانون الفان د يناير

أ ذذذار مست ذذذار البكومذذذة التركيذذذة أبمذذذد داوود أوغلذذذو إلذذذا أن بمذذذاي أعلنذذذت 
 .(36زوقف النار بناءا  علا طلل تركيا

سذذع  جميذذ  دول العذذالم و ذذدد الذذرييي التركذذ  عبذذدا  غذذول علذذا ضذذرورا 
مذذن أجذذل تةسذذيي دولذذة  لسذذطينية مسذذتقلة قابلذذة للعذذي  إلذذا جانذذل "إسذذراييل". 
وقذذذال إن الهذذذدف بذذذات اقن "ضذذذمان أن يصذذذبب وقذذذف إطذذذا  النذذذار متبذذذاد  ، 

 .(37زودايما ، وأن تنسبل إسراييل كليا  من قطال غزا"
ا ذوي انسبل أردوغان من زمنتد  د 2002كانون الفان د يناير  29و   

 ذذ  سويسذذرا ابتجاجذذا   (World Economic Forum in Davosا قتصذذاد  
علا منعه من التعليذ  علذا مدا لذة للذرييي اإلسذراييل   ذمعون بيريذز ب ذةن 
الهجوم علا غزا، و اطل أردوغان بيريز قايا" "سذيد بيريذز أنذت أكبذر منذ  

ا ، أنذا أتذذذكر سذنا، أ ذعر أنذال ربمذا ت ذذعر بالذذنل قلذيا ، لذذلال ربمذذا كنذتد عنيفذ
ارطفال الذين قتلوا علا ال اطف، وأتذكر قول رييس  وزراء من بلذدكم إنهمذا 
ي عران بالرضا عن نفسذيهما عنذدما يهاجمذان الفلسذطينيين بالدبابات...أ ذعر 
بذذالبزن عنذذدما يصذذف  النذذاي لمذذا تقولذذه رن عذذددا  كبيذذرا  مذذن النذذاي قذذد قتلذذوا، 

أن نصذذف  لعمليذذة اسذذفرت عذذن مفذذل  وأعتقذذد انذذه مذذن ال طذذة، وغيذذر اإلنسذذان 
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"وأذكذذرال بذذةن التذذوراا تمنذذ  القتذذل، وكفيذذر مذذن  عذذذ  النتذذايج" وأضذذاف أردوغذذان
 .(38زيهود العالم  جبوا كل عذا القتل واست دام القوا المفرط"

أما علا الصعيد ال ذعب   قذد عرعذت المنلمذات التركيذة الرسذمية والمدنيذة 
كمذذذذا أوصذذذذلت م سسذذذذة اإلغافذذذذة ال يريذذذذة إلذذذذا غذذذذزا مذذذذ  قوا ذذذذل المسذذذذاعدات، 

( باعتبارعذذذذا منلمذذذذة  يريذذذذة بذذذذارزا، المذذذذواد الوذاييذذذذة IHHاإلنسذذذذانية التركيذذذذة ز
والمعذذذذدات الطبيذذذذة الضذذذذرورية إلذذذذا غذذذذزا، وأجذذذذرت ا سذذذذتعدادات أيضذذذذا  لنقذذذذل 

كمذذذذذذا  قذذذذذذت ا عتذذذذذذداءات الفلسذذذذذذطينيين الجربذذذذذذا إلذذذذذذا اسذذذذذذطنبول للعذذذذذذاج. 
علذا نطذا  أوسذ   ذ  أنبذاء  اإلسراييلية ار يذرا علذا قطذال غذزا ابتجاجذات

م تلفذذذة مذذذن تركيذذذا، وألوذذذ  ابتفذذذال كبيذذذر  ذذذ  إسذذذطنبول ع ذذذية العذذذام الجديذذذد 
تضذذذامنا مذذذ  غذذذزا. وتجمذذذ  ع ذذذرات اق ف مذذذن ار ذذذ اا ابتجاجذذذا علذذذا 

د ينذذذاير العذذذدوان اإلسذذذراييل  علذذذا الفلسذذذطينيين  ذذذ  الرابذذذ  مذذذن كذذذانون الفذذذان 
لفضايية العربيذة الكبذر ، بمذا ، وأذيعت عذ  التلاعرا علا التلفزيونات ا2002

 .(39ز يها قناا الجزيرا والعربية
 

 الموقف التركي من الحصار على أ ة .2
مبتلذذذذة لوذذذذزا بتذذذذا دون تواجذذذذد عسذذذذكر  دايذذذذم رن  "إسذذذذراييل"ارصذذذذل أن 

ا بذذذتال  ذذذ  القذذذانون عذذذو مجذذذرد السذذذيطرا الفعليذذذة علذذذا اإلقلذذذيم، وأن سذذذبل 
ن  2005 عذذام يفلقواتهذذا ومسذذتوطنيها مذذن غذذزا صذذ "إسذذراييل" لذذيي انسذذبابا  وا،

مذذن الوجذذود الجذذافم علذذيهم. وكذذان م طذذط  هذذا سذذر  ذذ  غذذزا علذذا أنذذه تبريذذر ل
 2002واضذذبا  بتذذا قبذذل أن تسذذيطر سذذلطة بمذذاي علذذا غذذزا عذذام  "إسذذراييل"

 عذام بعد بصول بماي علا أغلبية مقاعد المجلي الت ريع   ذ  انت ابذات
أنهذذا إقلذذيم متمذذرد  "إسذذراييل" ولذذم يويذذر  ذذ  طبيعذذة غذذزا المبتلذذة إعذذان 2002

ومعذذاد بتذذا تبذذرر  ذذره برنذذامج إبذذادا  ذذامل عذذرف بالبصذذار، بذذد  اردنذذا 
إسذذقاط بمذذاي، وبذذد  ارقصذذا إبذذادا السذذكان عوضذذا  عذذن ابذذتال الببذذر لهذذم 

 كما تمنا بيريز من قبل. 
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علذذذا البصذذذار الذذذذ  تفذذذرد عذذذن سذذذاير اإلجذذذراءات  "إسذذذراييل"وقذذذد أصذذذرت 
غذذا  لمنا ذذذ ال ،  هذذو بصذذالممافلذذة  ذذ  العمذذل الذذدو  ر ببذذر  وجذذو  وبذذر  وا،

البياا علا السكان، وعو إجراء إبادا   يمكن تبرير     القانون الدول ، كمذا 
  يجوز قياسه علذا أبكذام اتفاقيذة جنيذف الرابعذة، التذ   رضذت علذا سذلطة 
ا بذذتال تبعذذات بالعمذذل والتزامذذات با متنذذال عذذن العمذذل، وذلذذال كلذذه لصذذالب 

مذذدنيين  ذذ  غذذزا، ولذذذلال  ذذرن بصذذار غذذزا   يعر ذذه القذذانون الذذدول  السذذكان ال
اإلنسذذذان ، وكسذذذر بصذذذار غذذذزا عذذذو تصذذذبيب لجريمذذذة البصذذذار، تسذذذتند إلذذذا 
سلسذذلة طويلذذة مذذن اربكذذام القانونيذذة، أمذذا التصذذد  لمبذذاو ت كسذذر البصذذار 
 هذذذ  جريمذذذة جديذذذدا أ ذذذد  مذذذن جريمذذذة البصذذذار التذذذ  تعتبذذذر عمذذذا  مسذذذتمرا  

ا  عل  ذ  نطذا  جورا ذ  مبصذور، بذرم بتذا مذن بذ  الفذرار متعمدا  إلباد
 ."إسراييل"من قدر  الذ   رضته 

 22بعد انتهاء العدوان اإلسراييل  علا قطال غزا ووقف إطا  النار    
بذذذذذدأت تركيذذذذذا بملذذذذذة دبلوماسذذذذذية مكففذذذذذة علذذذذذا ، 2009كذذذذذانون الفذذذذذان د ينذذذذذاير 

عذذذا السذذيا  قذذام   ذذ الصذذعيدين اإلقليمذذ  والذذدول  لوضذذ  بذذد لمةسذذاا غذذزا، و 
 اطذذل المجتمذذ   إذ، مذذن الذذدول العربيذذة عذذدد بزيذذارا ريذذيي الذذوزراء أردوغذذان

الذذدول  قبذذل زيارتذذه لمصذذر، قذذايا" "الفلسذذطينيون  ذذ  قطذذال غذذزا، إ وتنذذا،   
  .(40زيمكن أن ينجوا من عزلتهم إ  عندما ير   البلر"

بذالعودا  اهذإقناع بهذدف إد ال بماي  ذ  العمليذة السياسذيةت تركيا باولو 
إلذذذذا وقذذذذف إطذذذذا  النذذذذار  ذذذذ  مقابذذذذل ر ذذذذ  البصذذذذار عذذذذن غذذذذزا، لهذذذذذا طالذذذذل 
المس ولون ارتراال بماي برعان وقف إطا  النار والعمل من أجل تسذوية 
 سياسذذذذذية تضذذذذذم المجموعذذذذذات السياسذذذذذية الم تلفذذذذذة  ذذذذذ  السذذذذذابة الفلسذذذذذطينية.

 ارجيذة اجتم  أبمد داود أوغلو، كبير مست ار  السياسذة ال و   عذا السيا 
رردوغان، مرتين م   الد م عل    سوريا، وار يرا منهما جذاءت اسذتجابة 
لطلل الرييي الفرنس  ساركوز  المساعدا من أردوغان. وقد سب  لتركيا    
عذذذا اإلطذذذار، أن بذذدأت وسذذذاطة بذذين بمذذذاي وارطذذراف الدوليذذذة الفاعلذذة، مذذذ  
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لمتمفلذذة  ذذ  بركذذة البفذذال علذذا اتصذذا تها العاديذذة مذذ  السذذلطة الفلسذذطينية ا
 .(41ز تب، وكذلال م  الو يات المتبدا والبلدان اروروبية

لقذذد طربذذذت "إسذذذراييل" جملذذة مبذذذررات لبصذذذارعا الذذذ   رضذذذته علذذذا نبذذذو 
مليذذون ونصذذف  لسذذطين   ذذ  قطذذال غذذزا، مذذن بينهذذا تبريذذر الجنذذد  ارسذذير 

و فافة  صايل  لسطينية مقاومة    بزيراند يونيذ أسرتهجلعاد  اليط، الذ  
، ومعاقبذذذذة بمذذذذاي علذذذذا أسذذذذر  ور ذذذذه إطذذذذا  سذذذذرابه طيلذذذذة ارعذذذذوام 2002

الماضذذذذية. كمذذذذا سذذذذوغت "إسذذذذراييل" بصذذذذارعا بالرغبذذذذة بمنذذذذ  وصذذذذول أسذذذذلبة 
ومعذذدات عسذذكرية إلذذا بركذذات المقاومذذة، والبيلولذذة دون د ذذول دون د ذذول 
مذذذواد اوليذذذة إلذذذا القطذذذال يمكذذذن اسذذذت دامها  ذذذ  تصذذذني  الصذذذواري  والوسذذذايل 

 .(42ز ر القتالية ار
وكان الموقف الترك  أكفر  اعلية    ر ذه البصذار والعمذل علذا كسذر  
رسذذميا و ذذعبيا وسياسذذيا ومعنويذذا، وأ ذذادت تركيذذا مذذن عاقاتهذذا الدوليذذة الجيذذدا 
 ذذ   ذذتب ملذذف البصذذذار علذذا المسذذتو  الذذدول ، كمذذذا أضذذبت تركيذذا مسذذذربا 

فلسذذطين ، إذ للعديذذد مذذن الن ذذاطات والفعاليذذات اإلسذذامية المسذذاندا لل ذذعل ال
نلم ارتراال وبتةييد رسم  علن  العديد مذن الفعاليذات المناصذرا للفلسذطينيين 
والمطالبذذذذة بر ذذذذ  البصذذذذار عذذذذن قطذذذذال غذذذذزا تضذذذذمنت تلذذذذاعرات ومهرجانذذذذات 

رسال مساعدات وغيرعا  .(43زوجم  تبرعات وا،
نذذذدد ريذذذذيي البكومذذذذة أردوغذذذان بالبصذذذذار الذذذذذ    علذذذا المسذذذذتو  الرسذذذذم 

قطذال غذزا، م ذيرا  إلذا أن  لسذطين عذ  أساسذا  سذجن   رضته "إسراييل" علذا
بسذماء مفتوبذذة، و ذذعل غذذزا يواجذذه مةسذذاا إنسذذانية. وقذذال أردوغذذان أمذذام كتلذذة 

" "إن إسذراييل 2002كذانون الفذان د ينذاير  22نوال بزل العدالة والتنمية    
تعاقذذل  ذذعبا  كذذاما  مذذن أجذذل معاقبذذة مجموعذذة بعينهذذا، وتقذذوم بقصذذف مكفذذف 

...من غيذذذذر المقبذذذذول تفهذذذذم مفذذذذل عذذذذذ  الممارسذذذذة بذريعذذذذة إطذذذذا  لقطذذذذال غذذذذزا
الصذذواري . وكلمذذا سذذةلنا الفلسذذطينيين عذذن أسذذبال القصذذف الذذذ  يتعذذره لذذه 
ال عل الفلسطين  بين البين واق ر يتعللون بةن عناال صواري  تقصف من 
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الجانذذذل الفلسذذذطين . لكذذذن كلمذذذا سذذذةلنا عذذذن بجذذذم ال سذذذاير الناتجذذذة عذذذن ذلذذذال 
د الضذذذذذبايا  ذذذذذ  الجانذذذذذل اإلسذذذذذراييل    نبصذذذذذل علذذذذذا القصذذذذذف وعذذذذذن عذذذذذد

 .(44زجوال
وقد تصدر البصار اإلسراييل  علا غزا المبادفات الت  جرت بين وزير 
ال ارجية الترك  أبمد داوود أوغلو ووزير الد ال اإلسذراييل  إيهذود بذاراال  ذ  

ا . وطالل أوغلو باراال بالسما  لتركيذ2020كانون الفان د يناير  22أنقرا    
بريصذذذذال المعونذذذذات لسذذذذكان قطذذذذال غذذذذزا المباصذذذذر،  سذذذذيما الوذذذذذاء والذذذذدواء 

، كمذا طلذل السذما  لتركيذا برد ذال مبذاند جذاعزا إليذواء ارساسيةوالمساعدات 
مذذن  قذذدوا مسذذاكنهم نتيجذذة البذذرل اإلسذذراييلية المذذدمرا، و  يسذذتطيعون بسذذبل 

مساكنهم. ولكن البصار ومن  مواد البناء الد ول لقطال غزا من إعادا بناء 
بذاراال ر ذه التعهذد با سذتجابة لطلذل تركيذا، وقذال إنذه سذيدري الطلذل بنذاءا  
علذذذذا السياسذذذذة المتبعذذذذة إزاء إد ذذذذال البضذذذذاي  علذذذذا قطذذذذال غذذذذزا، مضذذذذيفا  أن 
"القيود علا معابر قطال غزا ستتواصل طالما بق  الجند  الم تطف جلعاد 

م العاقذذات بذذين تركيذذا وبذذاول بذذاراال تذذرمي  ذذاليط مبتجذذزا   ذذ  أيذذد  بمذذاي".
و"إسراييل" الت  وصلت إلا با ة القطيعة، وقال" "إن تركيا بلد بالغ ارعميذة 

 .(45ز   المنطقة، والبوار والتعاون معها لهما أعمية كبر "
وقذذذد اسذذذتمرت ا نتقذذذادات التركيذذذة للبصذذذار اإلسذذذراييل  علذذذا قطذذذال غذذذزا، 

ا ت فيذذف البصذذار و ذذدد المسذذ ولون ارتذذراال  ذذ  مناسذذبات عذذدا علذذا ضذذرور 
علا ا قل، وان التذزام تركيذا بتبقيذ  عذذا الهذدف سيسذتمر. و ذ  عذذا السذيا  
أكذذد ريذذيي البكومذذة أردوغذذان  ذذ  مذذ تمر صذذبف  م ذذترال مذذ  نليذذر  القطذذر  

 ذذ  قطذذر علذذا التذذزام  2020 ذذباطد  برايذذر  22بمذذد بذذن جاسذذم كل فذذان   ذذ  
 نسذذانية المترديذذة بذذاد  بالو ذذاء بوعودعذذا للعمذذل علذذا بذذل م ذذكلة اروضذذال ا

 ذذذذ  قطذذذذال غذذذذزا المباصذذذذر، وتسذذذذهيل إد ذذذذال المسذذذذاعدات لسذذذذكانه. وأعذذذذرل 
أردوغذذذذان عذذذذن أسذذذذفه مذذذذن عذذذذدم سذذذذما  الكيذذذذان الصذذذذهيون  ومصذذذذر بذذذذد ول 
المسذذذاعدات الازمذذذة إلعذذذادا إعمذذذار غذذذزا. وذكذذذر أن مذذذا يقذذذارل  مسذذذة ك ف 
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إعذادا  أسرا ما زالت تعي     ال يام، مطالبا  الدول الت   ذاركت  ذ  مذ تمر
 .(46زإعمار غزا     رم ال ي  بالو اء بوعودعا

أعلذن ريذيي الذوزراء أردوغذان وقبل أيام من ا عتداء علا أسطول البرية 
تركيذذا تسذذعا مذذ  دول أ ذذر  لكسذذر البصذذار  أن 2020ايذذارد مذذايو  20 ذذ  

تسير أيضا     اتجا   الجاير المفروه علا قطال غزا، موضبا  أن الجهود
جذاء  . ذهرا   دم رتذه كلذة البذرل الصذهيونية قبذل  مسذة ع ذرإعذادا إعمذار مذا 

البملذذة " ذلذذال  ذذال لقذذاء أردوغذذان  ذذ  اسذذطنبول مذذ  و ذذد ر يذذ  المسذذتو  مذذن
" الفلسذذطين  ضذذمن و ذذد  " ومركذذز "العذذودا اروروبيذذة لر ذذ  البصذذار عذذن غذذزا

ر ضذذه  عذذددا  مذذن منلمذذات المجتمذذ  المذذدن  اروروبذذ . وأكذذد أردوغذذان يمفذذل
وه علا قطال غزا، وقال  ذال اللقذاء" "إن تركيذا تعمذل مذ  للبصار المفر 
ن ارمر يمفل له ولتركيذا أولويذة". وببذت  دول عدا من أجل ر   البصار، وا،

اروروبذ  مذ  ريذيي الذوزراء التركذ  تطذور الوضذ   ذ  المنطقذة وسذبل  الو ذد
تعزيذز الذدور التركذ   ذ  المنطقذة وبذذل الجهذود مذن  ر ذ  البصذار، وضذرورا

كمذذا تمذذت مناق ذذة قبذذول الجانذذل  يذذال عجلذذة إعذذادا إعمذذار القطذذال،أجذذل تبر 
الدوليذة، بيذت تذم  الصهيون  كعضو    منلمة التعاون والتنمية ا قتصذادية

 الت ذديد علذا ضذرورا إلذزام تذل أبيذل بر ذ  البصذار وابتذرام بقذو  اإلنسذان
  .(47زك رط  نضمامها ر  جهة دولية

الفلسطين ، المجتم  الدول  الذذ   ا"وانتقد ماجد الزير، مدير مركز "العود
وجذرايم بذرل وجذرايم  "يكا ف ا بتال الصهيون  علا ما يرتكبه من مجذازر

البد  ضد اإلنسانية، ويسمب له با نضمام إلا منلمات دولية، دون أن يلب 
 ودعذا الزيذذر إلذا تبذذرال برلمذذان . "اردنذا مذذن تنفيذذ قذذوانين بقذذو  اإلنسذان

علذذذا الجانذذذل الصذذذهيون  بتذذذا يقذذذوم برنهذذذاء  أوروبذذذ  مذذذن أجذذذل  ذذذره عزلذذذة
علذذذا غذذذزا، ويوقذذذف جرايمذذذه  ذذذ  كذذذل  لسذذذطين"،  البصذذذار اللذذذالم المفذذذروه

يعتبذذر "تنكذذرا  للضذذبية وتقويذذة  م كذذدا  علذذا أن تعزيذذز مكانذذة تذذل أبيذذل دوليذذا  
جانبه، قال الذدكتور عر ذات ماضذ ،  للجاد وال د علا يد     جرايمه". من
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 ارال  ذ  اللقذاء" "إن  ر   البصار عن غزا"، الذ رييي "البملة اروروبية ل
الدوليذة  الذدور التركذ  لر ذ  البصذار عذن غذزا عذام للوايذة،  ذ  لذل المواقذف

الرسمية غير الفاعلة    قضذية إنهذاء البصذار،   سذيما ونبذن نتبذدت عذن 
مستمر منذ نبو أرب  سنوات ويطذال مليذون ونصذف المليذون إنسذان،  بصار

 .(48زمن  مسماية مريه بسبل المعابر المولقة" تو ا منهم بتا اقن أكفر
الهجاااوب اإلسااارائيلي علاااى أساااطو  الحرياااة وانعكاسااااته علاااى العالقاااات  .1

 اإلسرائيلية-التركية
ين طذذذر ين، بذذذ ا  أسذذذطول البريذذذة صذذذراععلذذذا   سذذذراييلاإل لقذذذد مفذذذل الهجذذذوم

الطرف الدول  الذ  يتسلب بالوازل اإلنسان   سذتنقاذ سذكان غذزا مذن مصذير 
التذذذ  تريذذذد أن تكذذذون  ار يذذذرا، وبذذذين 2002عذذذام منذذذذ  "إسذذذراييل"تصذذذر عليذذذه 

 الاعل الوبيد الفاعل بتا    تقرير موقف سكان غزا مذن البيذاا والمذوت.
متطذذوعين مذذن  البريذذة الذذذ  ضذذم عذذو منذذ  أسذذطول "إسذذراييل"ومذذا دام عذذدف 

من الوصول إلا غايته،  ذرن ارسذطول  اربعين دولة لكسر البصار عن غزا
بتا دون أن يصل قد بق  الجزء ارعم    ربلته وعو لفت نلر العالم إلا 

سذدل عليهذا سذتار النسذيان يعلذا أن  الكيذان الصذهيون  المبتذلصذر يجريمة 
 واإلغفال.

بلذذذذة ارسذذذذطول بتسذذذذليم قذذذذدر أن نجذذذذا  ر  عذذذذذا الكيذذذذان المبتذذذذلويبذذذذدو أن 
المعونات وا  تاط بةعل غزا وعو لهم  ريان البياا بعد أن جففت ال رايين 

 كيذانار ر  من الجانبين المصذر  واإلسذراييل ، سذي د  إلذا نكسذة أ ذر  لل
كسذذابها ال ذذرعية،  ببذذاط لم طذذط اإلبذذادا ودعذذم للمقاومذذة وا، ونجذذا  رعدايذذه، وا،

إعاميذذا  وسياسذذيا  بمسذذاندا واضذذبة   ذذ  مباصذذرتها "إسذذراييل"بعذذد أن نجبذذت 
 .وجبروته عذا الكيانمن وسط عرب  أصابه الفزل من 

 كذذان ال يذذار اق ذذر عذذو التصذذد  بذذالمن ، ولكذذن الا ذذت أن المنذذ  كذذان  
عذذو اق ذذر، وأن يذذتم إبذذدات أكبذذر قذذدر  لذذه بذذالغ العنذذف، وكذذان القتذذل م ططذذا

الذذنلم العربيذذذة، مذذن الضذذرر للجانذذل التركذذ  رنذذه رأي البربذذة بعذذد إ ضذذال 
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وعذذو المتصذذدر للبملذذة ورا ذذ  علذذم تركيذذا بمباركذذة بكومذذة أردوغذذان ودعمهذذا، 
يسذذتهدف الصذذدام مذذذ   كذذان ولذذذلال  ذذرن قذذرار العمليذذة العسذذكرية  ذذ  بسذذاباته

 تركيا. 
بعمليذذذذة  2020مايودأيذذذذار  22قامذذذذت القذذذذوات اإلسذذذذراييلية  جذذذذر يذذذذوم لذذذذذلال 

 ل سذذذذاند  ريذذذذيي الذذذذوزراءعسذذذذكرية جويذذذذة وملليذذذذة وببريذذذذة بقذذذذرار وزيذذذذر الذذذذد ا
و ذذارال  يذذه ريذذيي ارركذذان وقيذذادات الببريذذة والطيذذران ضذذد  بنيذذامين نتنيذذاعو

أسطول البرية المتجذه لكسذر البصذار عذن غذزا، وأسذفرت العمليذة عذن وقذف 
بباط مهمته واقتياد سذفنه وبمولتهذا والركذال للمسذاءلة  ذ   مسيرا ارسطول وا،

 . (49زعدد من الجرباوضعف ال هيدا   (22) وقول،  ضا  عن "إسراييل"
عذددا مذن المبذررات لعمليتهذا اإلجراميذة ضذد أسذذطول  "إسذراييل"سذاقت وقذد 

البرية، كما قذدمت عذددا  مذن ا عتراضذات علذا  كذرا ارسذطول ومهمتذه قبذل 
العمليذذة، وكذذان الا ذذت للنلذذر عذذو التكامذذل بذذين المنطذذ  القذذانون  اإلسذذراييل  

ط والمبذذذذرمج واعتبذذذذرت إصذذذذرار القا لذذذذة والسذذذذلوال الذذذذدمو  اإلسذذذذراييل ، الم طذذذذ
 "إسذذذراييل"عذذذدوانا  عليهذذذا مذذذن جانذذذل "منلمذذذات إرعابيذذذة" يتعذذذين صذذذدعا لكذذذن 

ا تذذارت العمذذل العسذذكر  إمعانذذا   ذذ  إغذذا  أ  مباولذذة لمجذذرد البذذديت عذذن 
أن البصار م رول رنها تباصذر  ذعبا   "إسراييل"ولذلال أكدت  بصار غزا.
ها وأن برصذذها علذذا أمذذن سذذكانها يبذذرر يسذذتهدف سذذكان( إرعذذاب تصذذفه بةنذذه ز

لهذا أن ترتكذل أ   ذذ ء مذا دام عذد ها أمنيذذا  ونبذيا  مهمذا كذذان عذدد الضذذبايا 
نمذذذا يهذذذم  أن تفذذذره علذذذا العذذذالم واقعذذذا    بذذذد مذذذن  "إسذذذراييل"أو جنسذذذياتهم، وا،

ه، ولذلال طالذل المتبذدفون باسذمها بضذرورا السذع  إلذا التهديذة وتجذاوز قبول
مجذذرد المطالبذذة بكسذذر البصذذار تبذذديا  لوجودعذذا  "سذذراييلإ"اعتبذذرت و  الجريمذذة.

أن  "إسذذذراييل"بمذذذا يبذذذرر لهذذذا أ  إجذذذراء للبفذذذال علذذذا عذذذذا الوجذذذود.  ذذذاعتبرت 
 عذذذا، وعذذذو  ذذذ  نلر هذذذاالقا لذذذة عذذذ  تذذذد ل  ذذذ   ذذذ ونها الدا ليذذذة وانتهذذذاال لقانون

بالبصذذذذذار  (اإلرعذذذذذالزعذذذذذن مكا بذذذذذة  هذذذذذاانتهذذذذذاال للقذذذذذانون الذذذذذدول ، ممذذذذذا يعوق
 . (50زواإلبادا



 
  

  [12]   النعيمي لقمان عمر د.                                     مواقف تركيا من القضية الفلسطينية

وكذان رد الفعذل التركذ ، الرسذم  وال ذعب  واإلعامذ ، عاليذا ومذدويا .  قذد 
 ذ  اليذوم التذال   رجا  طيا  أردوأاانوجه ريذيي الذوزراء التركذ  وجه رييي 

اإلسذذراييلية معتبذذرا أن "الجريمذذة" التذذ   ة إلذذا البكومذذةللهجذذوم انتقذذادات  ذعذذ
"عمل دن ء وغير مقبول"، وأن  ارتكبتها ضد سفن اإلغافة    الميا  الدولية 

وطالذل "إسذراييل"  ذ   طذال لذه أمذام البرلمذان التركذ   .عليها د ذ  فمذن ذلذال
بر   البصار غير اإلنسان  المفروه علا قطذال غذزا بةسذرل وقذت ممكذن، 

وأعذل غذزا وإلبذال السذام  لا استمرار دعم تركيا لل عل الفلسذطين و دد ع
 وصر  أردوغان     طابه قايا "    ال ر  اروسط.

"يذذذذوم أمذذذذي و ذذذذ  سذذذذاعات الصذذذذبا  ارولذذذذا قامذذذذت عناصذذذذر مسذذذذلبة مذذذذن 
غير قانون     الميا  الدولية علا أسذطول البريذة  الجي  اإلسراييل  بهجوم

إلا  عل غزا، والذ  كان علا متنذه  نسانيةالذ  كان يبمل المساعدات اإل
كذذذذلال تذذذم ابتجذذذاز سذذذفن  .دولذذذة، وأراقذذذوا دمذذذاء اربريذذذاء 22 ذذذ ا مذذذن  200

القتلذذذا  المسذذذاعدات اإلنسذذذانية  ذذذال عذذذذا الهجذذذوم الذذذذ  تذذذرال العديذذذد مذذذن
عذذذا الهجذذوم الذذذ  اسذذتهدف السذذفن التذذذ   ومذذرا أ ذذر  نلعذذن ب ذذدا .والجربذذا

ين مذذن نسذذاء وأطفذذال ورجذذال ديذذن وغيذذرعم". كانذذت تقذذل ركابذذا كلهذذم مذذن المذذدني
وأضذذذذاف" "إن عذذذذذا الهجذذذذوم عذذذذو عجذذذذوم سذذذذا ر علذذذذا القذذذذانون الذذذذدول  وعلذذذذا 

إن عذذذا العذذدوان الذذذ  بصذذل .. .العذذالم  الضذذمير اإلنسذذان  وعلذذا السذذام
المساعدات إلا الناي  علا السفن الست وركابها الستماية الذين كانوا ينقلون

والمتذذروكين  الفلسذذطينيين الذذذين عذذدمت منذذازلهمالمللذذومين والمبتذذاجين، إلذذا 
لربمذذذذة الجذذذذول عذذذذو عذذذذدوان صذذذذارخ علذذذذا الفلسذذذذفة التذذذذ  قامذذذذت عليهذذذذا ارمذذذذم 

وقذذذذذال أردوغذذذذذان" "إن الجمهوريذذذذذة التركيذذذذذة تسذذذذذت دم كا ذذذذذة الوسذذذذذايل  .المتبذذذذذدا
 :و   عذا اإلطار .الدبلوماسية والقانونية الدولية وستستمر    است دامها

 أبيب التركي لدى تل تم استدعاء السفير  •

   إسراييل"ألويت فات مناورات عسكرية مبرمجة م تركة م". 
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 ارجيتنذذذذا إلذذذذا نيويذذذذورال، ودعذذذذا مجلذذذذي ارمذذذذن إلذذذذا اجتمذذذذال  ذعذذذذل وزيذذذذر 
 .الطارئ طارئ، و عا تم عقد ا جتمال

 وطلذذل مجلذذي ارمذذن  ذذ  "إسذذراييل" ذأعلذذن مجلذذي ارمذذن بيانذذا نذذدد  يذذه بذذ ،
إلا إطا  سرا  المدنيين  "إسراييل"ن البادت ودعا ب ة بيانه  تب تبقي 
 .والمصابين  ورا

 المباريات الت  كان من المفروه أن ي ترال  يهذا منت بنذا الذوطن   ألويت
  ."إسراييل"والموجود باليا     لل بال لكرا القدم

  اليوم مجلي بلف الناتو إلا اجتمال طارئ    ع  دد. 
 ت مسذتمرا مذ  كذل مذن منلمذة المذ تمرباإلضا ة إلا ذلال  ذرن ا تصذا  

اإلسذذذذذام ، والجامعذذذذذة العربيذذذذذة، وا تبذذذذذاد اروروبذذذذذ  كمذذذذذا دعيذذذذذت كا ذذذذذة 
للقيذام بواجبهذا. و ذ  عذذا السذيا   ذرن منلمذة المذ تمر  الم سسذات الدوليذة

بزيذراند يونيذو  2]الموا ذ   .ا فنين القذادم اإلسام  ستعقد اجتماعها يوم
 .(51ز" [2020

ا تصميم تركيا واستمرارعا  ذ  دعذم ال ذعل الفلسذطين   دد أردوغان علو 
 ن تذدير لهرعذا لل ذعل الفلسذطين ، ولذنوقضذيته العادلذة وقذال" "إن تركيذا لذ

" تومذذه عيونهذذا، وسذذتتبرال و قذذا لمذذا يليذذذ  بهذذا وعذذو مذذا يتسذذ  مذذ  تاري هذذذا
انتهذاال للقذوانين الدوليذة  عذ  إسذراييل أن "اإلبذادا الدمويذة التذ  بذدأتها ا  فيضذم

علذا ارمذم المتبذدا  داف للسام العالم  الذذ  أصذيل بجذر  بذالغ، وأنواسته
". إلسذراييل أ  تكتف  بقرار اإلدانة، وأن علذا المجتمذ  الذدول  أن يقذول كفذا

وبينذذذذذوا نوايذذذذذاعم  وأ ذذذذذار إلذذذذذا أن منلمذذذذذ  ارسذذذذذطول تبركذذذذذوا ب ذذذذذكل قذذذذذانون 
ر واعتبذذ". ووجهذذتهم بكذذل صذذرابة ووضذذو ، ور عذذوا العلذذم اربذذيه  ذذو  السذذفن

ارقدام، وقال إنها   يمكن أن  وضعت اإلنسانية تبت "إسراييل"أردوغان أن 
نذذه    تنلذذر  ذذ  وجذذه العذذالم إذا لذذم تعتذذذر وتدباسذذل علذذا مذذا أقذذدمت عليذذه، وا،

علذا  "إسذراييل"كمذا اعتبذر أن مذن يوا ذ  . عذر لهذا ب ذةن الذدماء التذ  سذالت
  مذذذن كذذذذل وأعذذذرل عذذذن ضذذذجر .  ذذذريكا لهذذذا  يمذذذا ارتكبذذت مذذا  علذذذت  سذذذيكون



 
  

  [23]   النعيمي لقمان عمر د.                                     مواقف تركيا من القضية الفلسطينية

تعرضذهم إلطذذا  نذار معتبذرا أنهذذم "ألهذروا للعذذالم  البكومذة اإلسذراييلية ب ذذةن
بذذةن تفذذرج  ذذورا عذذن  "إسذذراييل"كمذذا طالذذل ". جيذذد أنهذذم يجيذذدون اإلبذذادا ب ذذكل

المبتجذذزا والمعتقلذذين وتسذذليم الجربذذا لمعذذالجتهم  ذذ  تركيذذا وأ   جميذذ  السذذفن
بذذر مذن ا تبذار صذبر تركيذا، و . تتعقذد ارمذور أكفذر تتباطة    ذلذال بتذا  

قوية مفل صداقتها أيضا. ودعا ال عل اإلسراييل   مبذرا من أن عداوا باد 
 .(52زالبالية إلا الضوط علا بكومته لوقف ممارساتها

 لم مفاجيا  رنذه لذم يوجذه أ   وبول الموقف ارمريك  من تطور اربدات
 قذذذذد  ومذذذذة التركيذذذذة.إدانذذذذة للكيذذذذان الصذذذذهيون ، واكتفذذذذا بتوجيذذذذه التعذذذذاز  للبك

كذذذذذ  بذذذذذاراال أوبامذذذذذا  ذذذذذ  اليذذذذذوم التذذذذذال  للهجذذذذذوم يتبركذذذذذت إدارا الذذذذذرييي ارمر 
ارتذراال علنذا لوا ذنطن وتذل  لرأل الصدل الذ  أبدفه انتقذاد القذادا اإلسراييل 

المتجذذه إلذذا  أبيذل إفذذر الهجذذوم اإلسذذراييل  الذذدمو  علذذا أسذذطول المسذذاعدات
عذذذاتف ريذذذيي  إن أوبامذذذاه إلذذذا بيانذذذا  أ ذذذار  يذذذ اربذذذيهأصذذذدر البيذذذت و  غذذذزا،

اإلسذذراييل   معزيذا   ذ  ضذبايا الهجذوم رجا  طيا  أردوأااان الذوزراء التركذ 
العديذد مذن القتلذا  المتجذه إلذا غذزا، الذذ  سذقط  يذه أساطو  الحرياة علذا

أوبامذا  وأضذاف البيذت اربذيه  ذ  بيانذه أن .والجربذا معلمهذم مذن ارتذراال
 عبر رردوغان عن "عمي  تعازيه"    ضبايا السفينة التركية، مكررا  مساندا

يذذذذ  موضذذذذوع   ذذذذفاف يتسذذذذم بالمصذذذذداقية ب ذذذذةن الوقذذذذاي  بذذذذاد  إلجذذذذراء "تبق
وقذال إن وا ذنطن تعمذل عذن كفذل مذ  إسذراييل مذن ". المةسذاا بهذذ  المبيطذة

اإل ذراج عذن سذفن ارسذطول والمتضذامنين المبتجذزين، م كذدا   ذ  ذات  أجذل
سذبل أ ضذل لتوصذذيل المسذاعدات اإلنسذذانية إلذا  ذذعل  إيجذذاد الوقذت "أعميذة

 .(53ز"اييلغزا دون تقويه أمن إسر 
 (Washington Postوا ذذذنطن بوسذذذت زمذذذن جهذذذة أ ذذذر  قالذذذت صذذذبيفة 

 التقت نليرعا الترك  أبمد داود عيار  كلينتون ال ارجية كية إن وزيرايارمر 

الذوزراء  إلا ريذيي أوباما أوغلو ركفر من ساعتين بوا نطن،    بين تبدت
أن انتقذذد المسذ و ن التركيذذان علنذا الو يذذات  بعذد رجاا  طيا  أردوأااان التركذ 
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 –كسذذذت طبيعذذذة بذذذدا ال طذذذال التركذذذ  وبنبذذذرا  ذذذديدا ع". إسذذذراييل"المتبذذذدا و
قذذذال داود أوغلذذذو قبذذذل اجتماعذذذه بكلينتذذذون إن "عذذذذا  -تعبيذذذر الصذذذبيفة بسذذذل

". بالنسذذبة للو يذذات المتبذذدا 2/22بالنسذذبة لتركيذذا مفذذل عجذذوم  الهجذذوم، نفسذذيا،
تضذذذامنا معنذذذا.. وأنذذذا  وأضذذذاف "نبذذذن نتوقذذذ  مذذذن الو يذذذات المتبذذذدا أن تلهذذذر

تضيف و ي". أم رت عن الو يات المتبدالست سعيدا بالتصريبات الت  صد
أوغلذذو إن  لبذذل أزمذذة العاقذذات بذذين أنقذذرا وتذذل أبيذذل، قذذال داودالصذذبيفة أنذذه 

 أن تقدم اعتذارا "واضبا ورسميا" وتقبل تبقيقا مستقا وتطل  "إسراييل"علا 

سذذرا  كذذل الركذذال  ذذورا وتعيذذد جفذذامين كذذل ال ذذهداء وتر ذذ  مذذا أسذذما  "بصذذار 
سذتطالل بات ذاذ    المطالذل إذا لذم تلذل  ذورا  ذرن تركيذاوأضذاف أن عذذ". غذزا

واسذتطرد داود أوغلذو أن اإلسذراييليين يعتقذدون  .إجراء مذن قبذل مجلذي ارمذن
 ذذو  كذذل قذذانون "لكذذن تركيذذا ستباسذذبهم" وكذذذلال المجتمذذ  الذذدول . و ذذبه  أنهذذم

اإلسذذذراييلية بةعمذذذال القرصذذذنة التذذذ  تبذذذدت  ذذذ  الصذذذومال،  أعمذذذال البكومذذذة
بوجذذذود عاقذذذات بذذذين أسذذذطول المسذذذاعدات  لمذذذزاعم اإلسذذذراييليةوسذذذ ر مذذذن ا

 .(54زوالقاعدا

 Philipكراولذذ    يليذذلزكيذذة يلكذذن المتبذذدت باسذذم وزارا ال ارجيذذة ارمر 

Crowley)  قذذال  بقذذا  إن أوغلذذو لذذم يطالذذل الو يذذات المتبذذدا بردانذذة الهجذذوم
لذذا أعميذذة  ذذال لقايذذه بكلينتذذون، التذذ  كذذررت لنليرعذذا التةكيذذد ع اإلسذذراييل 

 .وبيذذذاد  وذ  مصذذداقية و ذذذفاف"  ذذذ  الهجذذذوم الذذذدمو  "إجذذراء تبقيذذذ  سذذذري 
ل عمذذال التذذ  أدت إلذذا " وأعلنذذت كلينتذذون دعذذم بادعذذا إدانذذة ارمذذم المتبذذدا

وا ذذذذنطن  مةسذذذذاا الهجذذذذوم اإلسذذذذراييل  علذذذذا ارسذذذذطول اإلنسذذذذان "، وقالذذذذت إن
 تطالذذذذذذذذذذذذذذل إسذذذذذذذذذذذذذذراييل "برلبذذذذذذذذذذذذذذا " بذذذذذذذذذذذذذذةن تسذذذذذذذذذذذذذذمب ل  ذذذذذذذذذذذذذذ اا المعنيذذذذذذذذذذذذذذين

وقذال . وللدول المعنية بةن تستعيد  ورا قتاعا وجرباعذا بقنصلياتهم صالبا ت
تتبذين بقيقذة مذا بصذل علذا  كراول  إن الو يات المتبدا "مذا تذزال تبذاول أن

 .(55زوالجربا متن السفينة" التركية الت  سقط علا متنها ع رات القتلا



 
  

  [22]   النعيمي لقمان عمر د.                                     مواقف تركيا من القضية الفلسطينية

ييل  علذذا المنذذددا بذذالهجوم اإلسذذرا ارتذذراالالمسذذ ولين  تتابعذذت تصذذريبات 
اإلسذذراييلية، -أسذذطول البريذذة وتذذداعيات ذلذذال الهجذذوم علذذا العاقذذات التركيذذة

بزيذذراند يونيذذو  2 ذذ   عبذذد ا  غذذول و ذذ  عذذذا السذذيا  صذذر  الذذرييي التركذذ 
إن العاقذذات بذذين الذذدولتين لذذن تعذذود إلذذا " " ذذ  بذذديت تلفزيذذون  قذذايا   2020

أكبذذر ار طذذاء  ذذ  مذذن  إسذذراييل ارتكبذذت وابذذداإن سذذاب  عهذذدعا". وأضذذاف "
 بولنذذد أريذذنجزتاري هذذا". و ذذ  السذذيا  ذاتذذه صذذر  نايذذل ريذذيي الذذوزراء التركذذ  

Bülent Arınç)  لقنذذذاا زإن تذذذ   ذذذ NTV ذذذ  اليذذذوم ذاتذذذه قذذذايا " "إن أنقذذذرا  )
إسذذراييل" وانهذذا تعمذذل باليذذا "سذذتقلا مذذن عاقتهذذا العسذذكرية وا قتصذذادية مذذ  

(56ز"علا تقييم ا تفاقات المبرمة معها
. 

 ذذ   2020بزيذذراند يونيذذو  2مذذن جهذذة أ ذذر   ذذارال ع ذذرات اق ف  ذذ  
التذ  تجمعذت  ذ  بابذة مسذجد -مراسم ت يي  ارتراال التسعة، وعتفت الب ود

ور عذذت ارعذذام التركيذذة  "إسذذراييل"بسذذقوط  -الفذذاتب بمدينذذة إسذذطنبول التركيذذة
ي( المقاومذة اإلسذامية زبمذا والفلسذطينية، كمذا رددت  ذعارات الذدعم لبركذة

 .(57ز"إسراييلذ"واإلدانة ل
 

 تقويب الموقف التركي
تقذذويم الموقذذف التركذذ  مذذن الهجذذوم اإلسذذراييل  علذذا أسذذطول البريذذة   و ذذ

بعضذها عذن  ارموربين الوضل والبزم والتوازن و رز يمكن القول أنه جم  
سذطول البريذة" أبم ذاركتها الكفيفذة  ذ  " رادت تركيذا قذد أبعه  ذرزا  واضذبا . 

قطذال غذزا. ولذم  أعذال علذا  الجذاير اإلسذراييل لذا البصذار إنلذار ار وجيهت
السذوريين واللبنذانيين  عن مساندا الفلسطينيين ار يرا   السنوات  أنقراتتوان 

 المبتلة وبقوقهم المصادرا. أراضيهم   سعيهم  سترداد 
لذذذم يتسذذذم الوضذذذل التركذذذ  بذذذالهوج ولذذذم يكذذذن لمجذذذرد التنفذذذيي عذذذن ال ذذذعور 

الهمجذذذ . لقذذذد كذذذان غضذذذبا  موجهذذذا   ذذذ  ا  اإلسذذذراييل  لعمذذذلبالسذذذ ط علذذذا ا
 .أردوغانرييي الوزراء رجل طيل  دولة"، كما قال إرعال" بةنهالهجوم 
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تركيذا  أن "إسذراييل إ هذامعن ذلال الوضل عذو  اإلعرالكان الوره من  
يتمفذل  ذ   ستفره عليها د   فمن الجريمة الجديذدا التذ  ارتكبتهذا وان الذفمن

 لن تعود بعد أبيلوتل  أنقرا و  العادية الت  كانت سايدا بين  العاقات أن

بعذذذد ر ذذذ  البصذذذذار  إ سذذذاب  عهذذذدعا ولذذذذن تكذذذون عاديذذذة  إلذذذاعذذذذ  المجذذذزرا 
وقذد ات ذذذت البكومذذة التركيذذة علذذا الفذذور سلسذذلة  .غذذزا عذذن قطذذال اإلسذراييل 
فذذات منذاورات عسذكرية م ذذتركة  إلوذاءبينهذا  مذذن "إسذراييل"لمعاقبذة  إجذراءات

 .أبيل استدعاء السفير الترك  من تلو 
 2و صذذذل وزيذذذر ال ارجيذذذة التركذذذ  داود اوغلذذذو موقذذذف بذذذاد  برعانذذذه  ذذذ  

أمذذام الصذذبا يين انذذه عبذذر لذذوزيرا ال ارجيذذة ارمريكيذذة  2020بزيذذراند يونيذذو 
وا ذذنطن "عذذن تصذذميمنا المطلذذ  بذذول  عذذيار  كلينتذذون  ذذ  لقايذذه معهذذا  ذذ 
 ذ  غضذون أربذ  وع ذرين سذاعة،  مواطنينذاالمسذةلة التاليذة" إن لذم يفذرج عذن 

عاقاتنذا مذ  إسذراييل".  بعبذارا أ ذر  قبذل عذذا المسذاء، سذنعيد النلذر كليذا  ذ 
علذذا أسذذطول  وأكذذد اوغلذذو أن الهجذذوم الذذذ   ذذنته قذذوا الكومانذذدوز اإلسذذراييلية

سفن اإلغافة اإلنسذانية عذو "عمذل عصذابات وقرصذنة وجريمذة دولذة"، واضذعا 
ولذذم يتجاعذذل  .ة الاعذذودا  ذذ  العاقذذات بذذين الطذذر ين ذذ  مذذا يبذذدو نقطذذ بذذذلال
 قذال إذ اإلسذراييل الهجذوم  إدانذةيتقبذل موقذف وا ذنطن المتذردد  ذ   أواوغلو 

انذذه  "، مضذذيفا  اإلسذذراييلية"بعذذه بلفاينذذا ليسذذوا مسذذتعدين إلدانذذة ارعمذذال  أن
أصيل ب يبة أمل للرد البذر من جانل وا نطن علا بادت  بهه بهجمات 

 أعلذذن أنوقذال اوغلذو بعذد  .علذذا الو يذات المتبذدا 2002سذبتمبر د أيلذول 22
الوقذذذذت رن يبذذذذل الهذذذذدوء مبذذذذل الوضذذذذل"  ذذذذ  أعقذذذذال الهجذذذذوم  انذذذذه "بذذذذان

العاقذذذات مذذذ   إلعذذذاداتركيذذذا مسذذذتعدا  أنالبريذذذة"  أسذذذطولاإلسذذذراييل  علذذذا "
اوغلذو  أعلذنكمذا  .إلذا طبيعتهذا إذا ر عذت بصذارعا عذن قطذال غذزا "إسراييل"
لعذايات مواطنيهذا الذذين است ذهدوا.  بتعويضذات "إسذراييل"سذتطالل تركيذا  أن

عذذذن  اإلسذذذراييليينالمسذذذ ولين  المبذذذاكم التركيذذذة مسذذذتعدا لمباكمذذذة أن وأعلذذذن
 .(58ز"مرمراالهجوم علا السفينة "
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التركيذذذة  تمفذذذل  ذذذ  ملذذذاعرات مذذذز   يهذذذا النذذذاي  رد  عذذذل الجمذذذاعير أمذذذا
. وطالذل الكيذان الصذهيون  مذن قذاموطذالبوا با نت  سذراييلاإلعلذم الالواضذبون 

البكومذذذذة التركيذذذذة  2020 د يونيذذذذوبزيذذذذران 2البرلمذذذذان التركذذذذ  باإلجمذذذذال  ذذذذ  
(59زبعد الهجوم "إسراييل" عالة" ضد " بات اذ تدابير

. 
بلهجذذة عاديذذة وتكلذذم  و ذذ  مقابذذل الوضذذل عبذذر اوغلذذو عذذن البذذزم التركذذ 

الت  قذال  ية التركيةبدرجة عالية من العقانية عن مبادئ وأ اقيات الجمهور 
إنهذذذا   تميذذذز بذذذين مواطنيهذذذا علذذذا أسذذذاي الذذذدين أو العذذذر ، وذلذذذال مذذذن اجذذذل 

اليهذذود ارتذذراال، كمذذا أعلذذن أن جميذذ  السذذيا  ارجانذذل، بمذذا  ذذ  ذلذذال  طمةنذذة
علا باد ، وان أمنهم وامن السفارات ارجنبية عو مذن  اإلسراييليون، ضيوف

وأنصذارعا  "إسراييلذ"التركذ  مجذا   لذ يترال وزيذر ال ارجيذة وعكذا لم .امن تركيا
نمذا  عاللتهجم علا مواقف تركيا وأبقا    تتعره ليي  قط  نتقذادات أنقذرا وا،

(60زعامة   إلدانة من المجتم  الدول 
. 

، وعذذو  بيذذر بريطذذان   ذذ   ذذ ون تركيذذا (Hugh Pope عيذذو بذذولزوكتذذل 
علذذذذا  " اللندنيذذذذة معلقذذذذاGuardian وال ذذذذر  اروسذذذذط  ذذذذ  صذذذذبيفة "الوارديذذذذان

قطذذال  رعذذال  "إسذذراييل"موقذذف تركيذذا قذذايا" "ان ابتجذذاج تركيذذا علذذا عقذذال 
كذذل مذذا عذذو منذذاقه لطبيعذذة الذذدول  وان روروبذذاغذذزا   يذذنم عذذن أ  عذذداء 

ذلذذذال العقذذذال"  إلنهذذذاء بذذذرجراءاتتركيذذذا تقذذذوم  عذذذا   أناليذذذوم عذذذو  اروروبيذذذة
، والتذ  بلوذت إسذراييلالتوترات المتزايذدا  ذ  عاقذات تركيذا مذ   إنوأضاف" "
سفن  إبد كانوا علا  أتراكامواطنين  إسراييلبسبل قتل  ارسبولذروتها عذا 

جديذذدا ب ذذةن التذوازن الذذذ  تمارسذذه  أسذيلة غذذزا تفيذذر إلذاالمسذذاعدات  أسذطول
عاقذذات قديمذذة وبذذين مكانتهذذا  تركيذذا بذذين بلفايهذذا الوذذربيين الذذذين تربطهذذا بهذذم

بذذول إلذذا ان نلذذرا موضذذوعية  أ ذذاركمذذا  ."اروسذذطكقذذوا صذذاعدا  ذذ  ال ذذر  
التبلذيات  تبذين ان مفذل عذذ  ار يراالا ما تباول تركيا انجاز     السنوات 

 نعم، تركيا تباول تويير سياساتها الوربية،وقال" "وا تهامات مجانبة للبقيقة 

لوذزا.  اإلسذراييل للبصذار  اإلنسانية صوصا  تلال الت  تتعاما عن العواقل 
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الذدول  الذذ   ارمذنم ذروعة، مفذل مقعذدعا  ذ  مجلذي  قنذوات لكنهذا تسذت دم
ليي  "إسراييل"به. لذلال  رن التوتر    العاقات م   كا بت من اجله و ازت

التركيذذذذة.  قبذذذذل مذذذذا يزيذذذذد بقليذذذذل علذذذذا سذذذذنتين  البكومذذذذة ريديولوجيذذذذةنتيجذذذذة  
، ولذم سذورياو  "إسذراييل"بذين  استضا ت تركيا مبادفات عن قذرل كانذت واعذدا

علا غذزا. والواقذ   2002عجومها     تاء  "إسراييل"عندما  نت  إ تتوقف 
 للذم إلبذا يجذر   بةنذهلد  الجمهذور التركذ   إدراكادوما   تركت ارزمات أن

القذدي عاصذمة   إعان أو، 2222بالفلسطينيين، سواء كان ذلال  ال برل 
. 2002 عذذام او ابذذتال مذذدن الضذذفة الوربيذذة  ذذ ، 198 عذذام   ذذ  لذذذ"إسراييل"

   تسعينات القذرن  اإلسراييلية-التركية تتصادف الفترا الذعبية    العاقاتو 
 .(61زأوسلو"الماض  تماما  م  سنوات عملية 

 
 والموقف التركي 2022اتفا  المصالحة الفلسطينية عاب 

 ذذتب  بركتذذ للمصذذالبة بذذين  المبذذدي  لاتفذذا  ارتيابهذذاأعربذذت تركيذذا عذذن 
 .2022 نيسذاند أبريذل 22     القاعرا   ارولاالذ  وق  باربرف  وبماي

أجذذرا  وزيذذر ال ارجيذذة أبمذذد داود أوغلذذو مذذ   عذذاتف  اتصذذالجذذاء ذلذذال  ذذال 
أن الجذذانبين  التركيذذة مبمذذود عبذذاي وقذذال بيذذان لل ارجيذذة الفلسذذطين الذذرييي 
ا تصذذذا ت بينهذذذا لمتابعذذذة تطذذذورات  اسذذذتمرارعلذذذا  اتفقذذذا والفلسذذذطين  التركذذذ 

  اتصذذا  عاتفيذذا مذذ  نليذذر  المصذذر  أجذذر لذذو قذذد وكذذان أوغ .جهذذود المصذذالبة
مكالمذذة أ ذذر  مذذ  نليرتذذه   و ذذ .أكذذد  يذذه دعذذم بذذاد  للمصذذالبة  نبيذذل العربذذ

عاقذذذذذة طريذذذذذ  إأوغلذذذذذو علذذذذذا أعميذذذذذة عذذذذذدم أكذذذذذد كلينتذذذذذون   ارمريكيذذذذذة عذذذذذيار 
 .(62ز تفا ا

كبيذذر مست ذذار  الذذرييي التركذذ   (عذذزت عرمزلذذوزربذذل و ذذ  السذذيا  ذاتذذه 
كيذذد ةمجذذددا الت، ين بركتذذ   ذذتب وبمذذاي برعايذذة مصذذريةالمصذذالبة بذذ باتفذذا 

علذذذا موقذذذف بذذذاد  الذذذداعم للبقذذذو  الوطنيذذذة الم ذذذروعة لل ذذذعل الفلسذذذطين  
جذاء ذلذال  .اروسذطوبرا تركيا علا تبقيذ  سذام دايذم و ذامل  ذ  ال ذر  
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الو ذذد  بذذةنقراالقصذذر الجمهذذور   اليذذوم التذذال  للتوقيذذ   ذذ   ذذ  اسذذتقباله ذذال 
نيسذان مذن العذام  22 ذ  ر تركيذا االعربذ  الذذ  ز  اركاديم  البرلمان  البزب 

"دروي من التجربة التركية" الذ  اإلقليم  الموسوم بذ   إطار الم تمر  نفسه
نلمذذذذه مركذذذذز القذذذذدي للدراسذذذذات السياسذذذذية بالتعذذذذاون مذذذذ  "م سسذذذذة ارببذذذذات 

. وقذال المسذ ول    أنقرا "SETA سيتا -السياسية وا قتصادية وا جتماعية 
مذذذا يذذذ لم  أكفذذذرالفلسذذذطين  كذذذان  ا نقسذذذام أنالو ذذذد العربذذذ   رعضذذذاءلتركذذذ  ا

جانذذذذل بقذذذذو  ال ذذذذعل الفلسذذذذطين   إلذذذذاال ذذذذعل التركذذذذ  الذذذذذ  يقذذذذف ببذذذذزم 
علذذا  أيضذذادولتذذه المسذذتقلة علذذا ترابذذه الذذوطن . م ذذددا  إقامذذةالم ذذروعة  ذذ  

 .(63زاروسطسام دايم و امل    منطقة ال ر   إقامةبرا تركيا علا 
  

 ة واستنتاجاتخاتم
ذذذا كفيذذذرا  لذذذدول باليذذذإنَّ مواقذذذف الن بذذذة السياسذذذية التركيذذذة ال ة تعطذذذ  دروس 

ا قتصذادية وتاري هذذا تركياا المنطقذة،  قذد نجبذت عذذذ  الن بذة  ذ  تبويذل قذذوا 
  المنطقة وجوارعا الجورا   لها إلا قوا سياسية  اعلذة، وعذ  تذتقن الطويل م

هذذام  المتذذا  سياسذذي ا، و ذذ  إطذذار مذذا نصذذت عليذذه القذذرارات الضذذمن  تبذذرالال
ذذا مذذا تسذذعا للببذذت  ذذ  البذذدايل  وارعذذراف الدوليذذة ومذذا تتبملذذه المنطقذذة، ودايم 

ل ذديد السياسية، وتصر علا ا نسجام م  نبه ال ارل الترك ، م  بذذرعا ا
  من تبن  المواقف العاطفية وغير المبسوبة.

لكذذنَّ الموقذذذف التركذذذ  مبذذذدود الفاعليذذة لذذذن يصذذذبب ذا نتيجذذذة إ   إذا سذذذاند  
 عذذل عربذذ  إسذذام  جذذادث رنَّ منطذذ  ارمذذور مبكذذوم لمذذوازين القذذو ، وعذذ  
منبذذازا بتذذا اللبلذذة لصذذالب ا بذذتال اإلسذذراييل ، ويبذذدو أنَّ عذذذا مذذا  همتذذه 

 عملذذذت علذذذا تمتذذذين عاقاتهذذذا مذذذ  دول الجذذذوار،  ذذذةجرت بذذذوار ا  مبكذذذر اتركياااا 
علذذذا سلسذذذلة اتفاقيذذذات تركياااا  موسذذذع ا مذذذ  دول المنطقذذذة، أ ضذذذا إلذذذا توقيذذذ 

يران ودول ال لذيج العربذ ...إل ،  وتفاعمات اإلستراتيجية م  سوريا والعرا  وا،
أمَّا ب صوا البسابات العقلية،  رغم وجاعذة منطذ  ريذيي الذوزراء التركذ ، 
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  يتطلذذذذل ات ذذذذاذ إ   أنَّ تبقيذذذذ  الهذذذذدوء وا سذذذذتقرار  ذذذذ  دول الجنذذذذول التركذذذذ
 . طواتد تصعيديةد أكفر جرأا مستقبا     مواجهة ا بتال اإلسراييل 

وجذذذدت نفسذذذها  جذذذةا وقذذذد  سذذذرت كفيذذذرا،  هذذذ   "إسذذذراييل" ذذذ  البقيقذذذة إن و 
كانت  سرت قبذل فافذة عقذود إيذران، وب سذارا تركيذا باتذت وبيذدا  ذ  مبذيط 

تركيذا ت تلذف  م  "إسراييل"معاد، ومضطرل، و طر علا وجودعا. وم كلة 
عذذذن إيذذذران،  تركيذذذا جذذذزء مذذذن العذذذالم المعتذذذدل، وعضذذذو  ذذذ  بلذذذف ارطلسذذذ ، 

كيذذذة، وتطمذذذب لعضذذذوية يولذذذديها عاقذذذات ممتذذذازا مذذذ  الو يذذذات المتبذذذدا ارمر 
 ا تباد اروروب .

عذذو أن تركيذذا تواجههذذا ضذذمن بذذدود ال ذذرعية  "إسراييلذ"ومذذا يسذذبل برجذذا لذذ
تبنذذذذذا ر ذذذذذ  الللذذذذذم الواقذذذذذ  علذذذذذا الدوليذذذذذة، وبوسذذذذذايل سذذذذذلمية ومدنيذذذذذة، وعذذذذذ  ت

 ذذو  كذذل مذذا تقذذدم  ا  يذذرا. وم ذذكلة "إسذذراييل"الفلسذذطينيين، و  تنذذاد  برزالذذة 
ها علذذا مكانتهذذا  ذذ  منطقذذة ال ذذر  اروسذذط  ذذ  م تلذذف  سذذعذذو أن تركيذذا تنا

وع  تمتلال كل المقومات الازمة  المجا ت، السياسية وارمنية وا قتصادية،
برضذذا العذذالم الوربذذ   ذذ  عذذذا المجذذال، بعذذد أن لذذذلال، بتذذا إنهذذا ربمذذا تبلذذا 

 بمفابة علء علا الورل. "إسراييل"باتت 
 ويمكن اإل ارا إلا أبرز ا ستنتاجات كما يةت "

الباليذذة،  اصذذة بعذذد الفذذوز الكبيذذر لبذذزل  تتطلذذ  الن بذذة السياسذذية التركيذذة .2
لذذذذدورد تركذذذذ  ، 2022بزيذذذذراند يونيذذذذو  22العدالذذذذة والتنميذذذذة  ذذذذ  انت ابذذذذات 

بذذذور   ذذذ  المنطقذذذة، وذلذذذال مذذذن  ذذذال ا ن ذذذراط المبا ذذذر  ذذذ  معالجذذذة م
قضذذية الملفذذات السذذا نة كجذذزء أساسذذ  مذذن اسذذتبقاقات عذذذا الذذدور، ولعذذل 

القضذية الفلسذطينية ملذف التبو ت السياسية والفورات    الدول العربية، و 
ا تبذذار لمذذد   اعليذذة ووزن أيذذة قذذوا ترغذذل بالقيذذام سذذيكون مبذذال   اصذذة،

ا بذذذدور بذذذارز ، وعذذذذا مذذذا يتطلذذذل جهذذذد ا تركي ذذذا مضذذذاعف ا واسذذذتوا   صذذذبيب 
لرصذذذذيدعا مذذذذن التجربذذذذة التاري يذذذذة وامتذذذذدادعا الجورا ذذذذ  و ذذذذبكة عاقاتهذذذذا 

 المت عبة م  دول الجوار والقو  الدولية .
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تااعو  ببذذ  تركيااا عبَّذذر القذذادا ارتذذراال  ذذ  أكفذذر مذذن مناسذذبة عذذن إيمذذان  .2
المنطقة بالعي  بةمن وسام بما  يهم ال عل الفلسطين ، ويدنلذر لتبقيذ  

اإلسذذذذتراتيجية للمنطقذذذذة، تركيااااا ويذذذذة ضذذذذمن ر يذذذذة السذذذذام وا سذذذذتقرار كةول
وبسذذذذل القذذذذادا ارتذذذذراال  ذذذذرنَّ تبقيذذذذ  الهذذذذدوء وا سذذذذتقرار سذذذذيجلل المنفعذذذذة 

التذ  سذتجن  الفايذدا الكبذر ، تركيا ل عول المنطقة بةسرعا، ومن ضذمنها 
ذذذا أكبذذذر لتوسذذذي  نفوذعذذذا،  منذذذا   تركياااا سذذذتجن  و إذ سذذذيمنبها الهذذذدوء عام  

اقتصادية كبر     بالة تبقي  قدر كبير مذن ا سذتقرار، كذون ا قتصذاد 
الترك  من أقو  اقتصاديات المنطقذة وقدرتذه ا سذتفمارية عاليذة، وعذذا مذا 

 .يتوقعه العديد من المبللين ا قتصاديين
   موقفها من القضية الفلسطينية من كونها دولة عضو    تركيا تنطل   .2

ارمذذذم المتبذذذدا، ومذذذن واجبهذذذا الذذذد ال عذذذن قذذذرارات ارمذذذم المتبذذذدا المتعلقذذذة 
بال عل الفلسطين ، وت نكير إسراييل لهذ  القرارات  ل  بالة مذن التنذاقه 

نبذذذذو تذذذذذكير إسذذذذذراييل تركيااااا   واإلسذذذذراييل ، ود ذذذذ  بذذذذين المذذذذوقفين التركذذذذ
بم الفتهذذا الصذذريبة لقذذرارات ارمذذم المتبذذدا ومطالبذذة الذذدول الكبذذر  القيذذام 

 .يل بمكيالينبواجبها اتجا  القرارات الت  ات ذتها وعدم الك
ة المدروسذذذذة تجذذذذا  جملذذذذة مذذذذن اربذذذذدات  ذذذذال الفتذذذذرا قذذذذف التركيذذذذالمو ل كذذذذان .2

، 2002عذذام   ذذ  تمذذوز البذذرل اإلسذذراييلية علذذا لبنذذان موضذذول الببذذت مفذذل
، واسذتمرار  ذره البصذار علذا غذزا، 2002عذام أوا ذر والبرل علا غزا 

لتركيذذة بينهذذا وعذذدم الرضذذا التركذذ  عذذن التلكذذ  اإلسذذراييل  بالنسذذبة للوسذذاطة ا
، 2020والهجذوم الذدمو  اإلسذراييل  علذا أسذطول البريذة عذام  وبين سوريا،

اإلسذذذذراييلية -كذذذل ذلذذذذال أ ذذذرز تذذذذداعيات وانعكاسذذذات علذذذذا العاقذذذات التركيذذذذة
  .بين الطر ين عميقة أزمة ب كل مبا ر، وأبدفت

  ت ضذذذ  لاعتبذذذارات تركياااا علذذذا الذذذرغم مذذذن أنَّ المواقذذذف السياسذذذية  ذذذ   .5
الدينيذذذة رنَّ الدولذذذة علمانيذذذة، إ   أنَّ اسذذذتبقا  الديمقراطيذذذة يعطذذذ  المذذذزاج 
ال ذذعب  عام  ذذا واسذذع ا للم ذذاركة  ذذ  صذذن  القذذرار، ونلذذرا ال ذذعل التركذذ  

http://slamoon.com/vb/t25925.html
http://slamoon.com/vb/t25925.html
http://slamoon.com/vb/t25925.html
http://slamoon.com/vb/t25925.html
http://slamoon.com/vb/t25925.html
http://slamoon.com/vb/t25925.html
http://slamoon.com/vb/t25925.html
http://slamoon.com/vb/t25925.html
http://slamoon.com/vb/t25925.html
http://slamoon.com/vb/t25925.html
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دا اعتبذذارات علذذا رأسذذها الموقذذف الذذدين ، للقضذذية الفلسذذطينية ت ضذذ  لعذذ
 الفلسذذذطينيون بالنسذذذبة ل تذذذراال أ ذذذوا  ذذذ  الذذذدين يتعرضذذذون رب ذذذ  صذذذور 
الللذذم  ذذ  القذذرن البذذاد  والع ذذرين، وعلذذيهم القيذذام بذذواجبهم تجذذا  إ ذذوانهم 
ا مذذذذذن بجذذذذذم تبذذذذذرال ال ذذذذذارل التركذذذذذ   المللذذذذذومين، وعذذذذذذا مذذذذذا بذذذذذدا واضذذذذذب 

 ين  ور ع ا لمللمته.والم سسات ارعلية نصرا لل عل الفلسط
كذذذان العذذذدوان اإلسذذذراييل  علذذذا قطذذذال غذذذزا عامذذذة  ارقذذذة  ذذذ  تزايذذذد الذذذدعم  .2

الترك  ال عب  والرسذم ، و ذ  توجيذه انتقذادات بذادا للسذلوال اإلسذراييل ، 
و ذذذذذ  المطالبذذذذذة بفذذذذذال البصذذذذذار عذذذذذن قطذذذذذال غذذذذذزا، وابتذذذذذرام إرادا ال ذذذذذعل 

لذذل مبكومذذا   الفلسذذطين  الذذذ  انت ذذل بمذذاي. غيذذر أن الموقذذف التركذذ 
باستمرار تبنيه للمسار العرب  الرسم  والموقف من التسوية، و   مراعذاا 
تبذذذالف تركيذذذا مذذذ  الو يذذذات المتبذذذدا، وعاقاتهذذذا بذذذذ"إسراييل"، ورغبتهذذذا  ذذذ  

 البصول علا عضوية ا تباد اروروب .
تذذذرال العذذذدوان اإلسذذذراييل  علذذذا أسذذذطول البريذذذة جربذذذا عميقذذذا  ذذذ  نفذذذوي  .7

ل و ة بادعذذذم برسذذذراييل، ومذذذا تصذذذريبات الذذذرييي عبذذذدا  غذذذارتذذذراال وعاقذذذ
دا العاقات بذين الجذانبين إلذا سذاب  عهذدعا، وكذذلال  طذال و بصعوبة ع

، مقابذل وصذفه (دولة اإلرعذال والقتذلذزأردوغان الذ  وصف  يه إسراييل ب
بركذذة بمذذاي بالمقاومذذة التذذ  تذذدا   عذذن أرضذذها و ذذعبها إ  فذذورا بقيقيذذة 

راييل،  اصة وأن أنقرا تبي بةن ا عتداء اإلسراييل  علا العاقة م  إس
كان موجها لها بالدرجة ارولا، بيذت  ذهد ال ذارل التركذ  موجذة غضذل 
غيذذذر مسذذذبوقة تجذذذا  السياسذذذة اإلسذذذذراييلية إلذذذا درجذذذة أنذذذه بتذذذا اروسذذذذاط 
العسذذذكرية والعلمانيذذذة المعارضذذذة التذذذ  كانذذذت علذذذا عاقذذذة متينذذذة برسذذذراييل 

 اقة وتطالل بمعاقبة إسراييل علا سياستها.بدأت تنفر من عذ  الع
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Abstract 
This paper deals with the Turkey’s positions toward the Palestinian 

issue during the years of the rule of Justice and Development Party 

since coming to power in 2002. Those positions, which were formed 

according to the strategy adopted by the party, are on a quest to 

achieve lasting and comprehensive peace in the region and that is 

representing a priority in Turkish foreign policy as to achieve that 

peace will consolidate stability in the region, which serves the 

strategic interests of Turkey, But the developments of events in this 

period with regard to the Palestinian issue, and the aggressive policy 

of "Israel" especially the attack on Lebanon in 2006, and the war on 

Gaza in late 2008, and the siege on Gaza, and Israeli attack on Liberty 

Fleet in 2010, all this led to Turkey adopted positions against "Israel" 

and condemning its aggressive policy which has had a significant 

negative implications on Turkish-Israeli relations.    

 المصادر والهوامش
                                                 

(ر قيااا قشيفاايل لقضم ن )ااو ر )ركاان قضنو   ااف 32"تركيااو لقضيةاايف قضينياا،يتيف"ر تيرواار ) ن )ااو    (3)
 .23ر ص2010ضنديقسو  لقالس شويق ر بيرل ر ضبتونر 

س د عبدقضمجيد "سيير تركيو: خرجتو فوئنون )ان رارا قض ارق "ر فاسلن سيوسايفر ) قا  وسا    لن (2) 
 :. ) وح عنى يقبط قضم ق  قض وضي3002رنورقن  3الونر 

-http://www.islamonline.net/arabic/politics/2003/06/article02.shtml  

غاا ي وسكااد عنااى ) و ااف قض  قااو  بااين تركيااو لفنياا،ين"ر لجقي قضشااسلن قضطويجياافر قضياان،ف قض  تيااف ئ (3)
 ) وح عنى يقبط قضم ق  قض وضي:. 3002 كو  ن قأللي 22 قضيني،يتيفر

  -http://www.mofa.gov.ps/arabic/subiect_details_print.php?id=1505  

(4) "Interim Free Trade Agreement between The Republic of Turkey And 

Palestine Liberation Organization For The Benefit of The Palestinian 

http://www.islamonline.net/arabic/politics/2003/06/article02.shtml
http://www.mofa.gov.ps/arabic/subiect_details_print.php?id=1505
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Authority", Palestine National Authority, Ministry of National Economy, 

22 February 2004. Available at: 

-http://www.mofa.gov.ps/MneModules/agreements/Atur-pal.pdf    

. ) وح عنى يقبط 3001  ووي 31بي بي سي قض ربيفر  "ب قدي ت تر بين تركيو لوسرقئيل"ر ) ق  وذقعف(5) 
 قضم ق  قض وضي:

 
- http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_3751000/3751811.stm  

 كااو  ن 2 فااي وسارقئيل ض اارط لسااو ف ضنياا  "ر ) قا  وساا    لن الواانرسا د عبدقضمجياادر "جاا ي  (6)
 :) وح عنى يقبط قضم ق  قض وضي. 3002 قضثو ي

-http://www.islamonline.net/Arabic/news/2005-01/05/article02.shtml  

 .23"تركيو لقضيةيف قضيني،يتيف"ر قضمصدي قضيوبقر ص (2)
) ااوح عنااى . 3002 وااوي  3" يدلغااون فااي وساارقئيل شعاا ح قض  قااو " ) قاا  وساا    لن الواانر  (3)

  قضرقبط قض وضي:

-http://www.islamonline.net/Arabic/news/2005-05/01/article15.shtml  

) ااوح عنااى قضاارقبط . 3002أيااار  2 "فااويلن ساا يد جاادق بنوااوين  يدلغااون شساارقئيل"ر ) قاا  فاا  در(9)
 قض وضي:

-http://www.shohood.net/show.asp?NewID=16399&PageID=20&PartID=1  
عاييف سا ح بتصاال )نياوي دلالي ت ا ة جوااوين  يدلغاون شسارقئيل"ر عاالييف قضميا يبل  بياارل (ر ئ(10) 

 ) وح عنى قضرقبط قض وضي:. 3002  ووي 2ي 332 قض دد
-http://www.almustaqbal.com/storiesprintpreview.aspx?storyid=119389  

 "عييف س ح..."ر قضمصدي قضيوبق. (11)
) اااوح عنااى قضااارقبط . 3002أيااار  2" عااالييف قضثاا ين  د)شاااق(ر  يدلغااون ون يااي عباااو  لقرواا " (12)

 قض وضي:

-http://thawra.alwehda.gov.sy/print_veiw.asp?FileName=55184584920050502214041  

أياار  33 " يدلغون: عنى تركيو  خذ ج)و  قضمبودين تجوه فني،ين"ر علييف قضرواوط قشضت رل يافر (13)
 ) وح عنى قضرقبط قض وضي:. 3002

-http://www.alriyadh.com/2005/05/12/article63701.html  

) اوح عناى . 3001 آذقي 33 بوض ربيافر CNN رمو  تجري )لودثاو  فاي تركياو"ر ) قا  قتاونئ(14) 
  قضرقبط قض وضي:

-http://arabic.cnn.com/2006/middle_east/2/17/turkey.hamas/index.html  

 .10تركيو لقضيةيف قضيني،يتيف"ر قضمصدي قضيوبقر ص"(15) 
 المصدر نفسه. (31)

http://www.mofa.gov.ps/MneModules/agreements/Atur-pal.pdf
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_3751000/3751811.stm
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2005-01/05/article02.shtml
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2005-05/01/article15.shtml
http://www.shohood.net/show.asp?NewID=16399&PageID=20&PartID=1
http://www.almustaqbal.com/storiesprintpreview.aspx?storyid=119389
http://thawra.alwehda.gov.sy/print_veiw.asp?FileName=55184584920050502214041
http://www.alriyadh.com/2005/05/12/article63701.html
http://arabic.cnn.com/2006/middle_east/2/17/turkey.hamas/index.html
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 .13المصدر نفسهي ص (32)
ا وشاوي  كون قع رقط ب ض )ياسلضي قضطويجياف قض ركياف عناى فطصايف )شا ل  يياأ بلجاف   اأ ضا (33)

في قال  طوبو  لضيس  وئبوً في قضمجنس قض شارو ي  ل )ياسلالً فاي قضلت )افر لدعا ق وضاى قال   اوي 
وضى )و ب د تشتيل قضلت )ف يسميوً. لكلل لسط بين يئوسف قض جيقء قضم لميف ضننووين لبي قرق يي 

ن رنبياافر قضطويجيااف قضمم  ةااينر قتيااق عنااى وبيااوء قضنوااوين غياار يسااميف لوخرقج ااو )اان خاا ي دعاا  
تلوفيو ضاردلد  ف اوي دلضياف ضاا و مال )يابيو عناى تيودو او عبار قضيتا ق  قضدبن )وسايف قضم  اودنر وذ 
 ُبنغت تل  بيب للقفت،ن بوضمباودين قض ركياف قبال سات ساوعو  فياط )ان لعا ي قض فاد وضاى تركياو. 

 ق  ر:
 .13"تركيو لقضيةيف قضيني،يتيف"ر قضمصدي  ييأر ص -     

) ااوح . 3001آ ار  33بالعربيااةي  CNN   فااي تركيااو"ر ) قاا  قتااونرمااو  تجااري )لودثااوئ (32)
  عنى قضرقبط قض وضي:

-http://arabic.cnn.com/2006/middle_east/2/17/turkey.hamas/index.html  

 32 عبااو  ل لضماار "ر )ركاان قضنو   ااف ضنديقسااو  لقالس شااويق ر "ترريااب تركااي بوالج مااو  بااين (30)

 ) وح عنى قضرقبط قض وضي:. 3001 كو  ن قأللي

-http://www.alzaytona.net/arabic/?c=532&a=24673  

قضت و ياف  ك  او(ر  قأل باوء"ر لكوضاف ج)ف في فنيا،ينتركيو ت را عن قنين و قضشدود )ن تصوعد قأل" (33)
 ) وح عنى قضرقبط قض وضي: .30/33/3001

-http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetails.aspx? 

Language=ar&id=1697960  

 قضمصدي  ييأ. (33)
 32") قاال   ياارن )اان  ج)ااو  قضمت،يااف قضم يجاارن"ر بر ااو)ق راا قي )ي اا حر قتااون قضجنواارن قضيةااوئيفر (23) 

 . ) وح عنى قضرقبط قض وضي:3002 آذقي
-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4E670C50-91E5-4E23-805C-

CBAFFE8275B3.htm  

 31 (،"ر لكوضااف قأل بااوء قضت و يااف  ك  ااوتركيااو تباادي قساا  دقدوو ضن  سااط بااين ررك ااي فاا   لرمااو ئ(24) 
 متاح على الرابط التالي:. 3002 تم ج

http://www.kuna.net.kw/newsagenciespublicsite/ArticlePrintPage.aspx?id=1
830048&language=ar  

) اااوح  .32/3/3033 )لماااد  ااا ي قضااادونر "قضااادلي قض ركاااي فاااي  يب اااف  سااا نف"ر عااايلو  سااا يوفر (32)
  عوضرقبط قض وضي:

- http://www.alsafahat.net/blog/?p=8055  

http://arabic.cnn.com/2006/middle_east/2/17/turkey.hamas/index.html
http://www.alzaytona.net/arabic/?c=532&a=24673
http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetails.aspx?%20Language=ar&id=1697960
http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetails.aspx?%20Language=ar&id=1697960
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4E670C50-91E5-4E23-805C-CBAFFE8275B3.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4E670C50-91E5-4E23-805C-CBAFFE8275B3.htm
http://www.kuna.net.kw/newsagenciespublicsite/ArticlePrintPage.aspx?id=1830048&language=ar
http://www.kuna.net.kw/newsagenciespublicsite/ArticlePrintPage.aspx?id=1830048&language=ar
http://www.alsafahat.net/blog/?p=8055
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 ) وح عنى قضرقبط قض وضي:. 33/33/3003 علييف قضبيون قش)ويقتيفر (31)
-http://www.albayan.ae/opinions/1250782039006-2010-11-18-1.214307  

 .12"تركيو لقضيةيف قضيني،يتيف"ر قضمصدي قضيوبقر ص (32)
لالباد )ان لقال ) ا قجن  ")يسلي بوضطويجيف قض ركيف: ال  توفس )صر ضتن  لولي  ن  ن اب دلي او (33)

 .32/3/3002ي 33001 ش    قضتوي"ر علييف قضشر  قأللسطر قض دد
 قتااون قضجنواارن قضيةااوئيفر بر ااو)ق ضيااوء خااوصر تركيااو لقض اادلقن عنااى غاانن"رر يجااب  يااب  يدلغااون" (32)

 ) وح عنى قضرقبط قض وضي: .2/2/3002
-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D7E1AF42-72D2-443F-9565-C60537962932.htm  

 قضمصدي  ييأ. (20)
غاانن  باارج قضتيااوو قضاا قيدن فااي قاارقي )جنااس قأل)اان قضيوطااي ب قاال فاا يي ش اا   قضتااوي فااي ق،ااو   (23)

 :3310 لقضذي ولمل قضرقا

"وشدد عنى قشسرق  لقضادع ن وضاى لقال فا يي لقوبال ضندوم )اف ش ا   قضتاوي ول اى باور رق    -
 ". يلوا تو  ضني ق  قشسرقئينيف )ن غننكو)ل لويةي وضى ق

ودع  وضى "تتثيل قضج  د شوجود ترتيبو  لطمو و  في غنن بغرط تلييق لقل دقئا ضنتوي  -
 لضن دلء بمو في ذضك ر ر ت روب قألسنلف" لطمون "ف   دقئا" ضنم وبر.

 و بر عن "قضينق قضبوضغ" ض صوعد قض تل لتيوقا قألج)ف قش يو يف في غنن. -
سكد "قضلوجاف وضاى تت ايا )ارلي قضما قد قضغذقئياف بشاتل دقئاا ل)تا  ا وضاى قضياتون عبار ) اوبر و -

 غنن".
 "ودون قض تل لقألعموي قض دقئيف قضم ج ف وضى قضمد يين". -
 و بر عن "قضينق قضبوضغ" ض صوعد قض تل لتيوقا قألج)ف قش يو يف في غنن. -
 يف وضااى غانن لوررااب بوضمباودين وضااى فاا  " وادع  وضااى "عاد  وعوقااف" لعا ي قضميااوعدق  قش ياو -

ضن يوعيل ق  ر: قضم ق  قشضت رل ي ضأل)ا قضم لدنر )جنس  )مرق  ضنميوعدق  قش يو يف".
 ) وح عنى قضرقبط قض وضي:. 8/1/2002 قأل)ن قضدلضير

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/204/30/PDF/N0920430.pdf?OpenElement-dds-http://daccess - 

 ) وح عنى قضرقبط قض وضي:. 31/3/3002 علييف قضبيون قش)ويقتيفر (22  
-http://www.albayan.ae/search-7.124?t=b&df=2009-01-16&dt=2009-01-

16&s=d&p=3 
 

http://www.albayan.ae/opinions/1250782039006-2010-11-18-1.214307
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D7E1AF42-72D2-443F-9565-C60537962932.htm
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/204/30/PDF/N0920430.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/204/30/PDF/N0920430.pdf?OpenElement
http://www.albayan.ae/search-7.124?t=b&df=2009-01-16&dt=2009-01-16&s=d&p=3
http://www.albayan.ae/search-7.124?t=b&df=2009-01-16&dt=2009-01-16&s=d&p=3
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) اااوح عناااى قضااارقبط . 32/3/3002 " يدلغاااون: قضغااارا وتيااال بمتياااوضين"ر عااالييف دقي قضطنااايقر (22)

 قض وضي:
-http://www.alkhaleej.ae/portal/498fea7d-ef46-4c3e-8c1f-569edfe35466.aspx  

(34) “Turkey rejects Israeli FM's visit if no talks on ceasefire proposal”, 

Hurriyet, 13\1\2009. available at: 

 -      http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=10765794 - 
 

 .12"تركيو لقضيةيف قضيني،يتيف"ر قضمصدي قضيوبقر ص (22)
 قضمصدي  ييأ. (21)
 ) وح عنى قضرقبط قض وضي:. 32/3/3002 جرودن قض  ن قضي،روفر (22)

-http://www.al-watan.com/archive/data/20090119/index.asp  
    ر قضرقبط  د وه:. 20/3/3002 قضجنورن  تر (23)

- http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=1168144  

 ب ضتاااااات  يق ر "قضييوسااااااف قض ركيااااااف تجااااااوه قضيةاااااايف قضينياااااا،يتيف"ر )ركاااااان قضجنواااااارن ضنديقسااااااو ر (22)
 ق  ر قضرقبط  د وه:. 2/3/3002

-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/527D6177-3049-4E4C-B32F-489485629A78.htm  

 قضمصدي  ييأ. (10)
 قضمصدي  ييأ. (13)
عو ل ج ال ير "فشال قألوادقا قضييوسايف لقأل)تياف ضنلصاوي عناى ق،او  غانن"ر فاي  ادلن  تركياو  (13)

. 33/1/3030 لقضتيون قضص ي  ي لرصوي غنن(ر عيدوو )ركن ديقسو  قضشر  قأللساطر عماونر
 ي:ق  ر قضرقبط قآلت

- http://www.mesc.com.jo/Activities/Act_Sem/symposium/mesc-12-20.html  

عني عوض  قب  سترر "تتو)ي قضم قل قض ربي لقشسا )ي لقضادلضي طاد قضلصاوي عناى غانن"ر فاي  (12)
لقضتيااون قضصاا ي  ي لرصااوي غاانن(ر عياادوو )ركاان ديقسااو  قضشاار  قأللسااطر عمااونر  اادلن  تركيااو 

 ق  ر قضرقبط قآلتي: .33/1/3030
-http://www.mesc.com.jo/Activities/Act_Sem/symposium/mesc-12-20.html  

 .11"تركيو لقضيةيف قضيني،يتيف"ر قضمصدي قضيوبقر ص (11)
 تطييل قضلصوي عن غنن و صدي قضم،وضبو  قض ركيف )ن وسرقئيل"ر )ت ادوو  قضرباوو قضينيا،يتيفرئ (12)

 ق  ر قضرقبط قآلتي:. 32/3/3030
-http://www.alrepat.com/vb/showthread.php?t=53589&page=2    

 .20تيف"ر قضمصدي قضيوبقر صتركيو لقضيةيف قضيني،يئ (11)

http://www.alkhaleej.ae/portal/498fea7d-ef46-4c3e-8c1f-569edfe35466.aspx
http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=10765794
http://www.al-watan.com/archive/data/20090119/index.asp
http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=1168144
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/527D6177-3049-4E4C-B32F-489485629A78.htm
http://www.mesc.com.jo/Activities/Act_Sem/symposium/mesc-12-20.html
http://www.mesc.com.jo/Activities/Act_Sem/symposium/mesc-12-20.html
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 " يدلغااااااون:  ياااااا ى )اااااا  دلي  خاااااار  ضتياااااار رصااااااوي غاااااانن"ر قضمركاااااان قضينياااااا،يتي ض عاااااا  ر (12)

 ق  ر قضرقبط قألتي:. 33/2/3030
-http://www.palestine-

info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7F83

Ye3OmIbPqDEHAdYZ7hDu51BtCdPBh7NK%2fhwahTISHFdOxRlWqTUaHIDo8

UlZX1WGFcwWHJLRSmCOMO8yCGwHvKjRWj%2bs5TGzs0m3gDmM%3d  

 قضمصدي  ييأ. (13)
 عباادقا قألفاا لر " ب ااود قض جاا   عنااى  ساا، ي قضلروااف لتدقعيوتااأ"ر ) قاا  قضم رفاافر قضجنواارن  ااتر (12)

 ) وح عنى قضرقبط قض وضي: ،2/1/3030
-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/80BB5A7C-7CE6-46A3-92D0-

95BCF2552E1F.htm  

 .قضمصدي  ييأ (20)
 خ،ااااوا  يدلغااااون بشااااسن قض جاااا   قشساااارقئيني"ر ) قاااا  قألخبااااوي فااااي قتااااون قضجنواااارن قضيةااااوئيفرئ (23)

 ) وح عنى قضرقبط قض وضي: .3/1/3030
-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/75877D1C-6516-4038-8330-

FAE9B4E11A47.htm  

 قضمصدي  ييأ. (23)

) اوح عناى . 3/1/3030  لبو)و و ني  يدلغون لودعا قض ليياق"ر ) قا  قتاون قضجنوارن قضيةاوئيفرئ (22)
 ضرقبط قض وضي:ق

-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/5C8DC3B9-CE33-4B35-8438-

B3E387FA0A4A.htm  

 قضرقبط قض وضي:) وح عنى  .3/1/3030 "تلر   )يركي ض  دئف تركيو"ر ) ق   خبوي قض وضار (21)
- http://www.akhbaralaalam.net/news_detail.php?id=37845  

 " لبو)و و ني  يدلغون لودعا قض لييق"ر قضمصدي قضيوبق. (22)
) اوح عناى  .1/1/3030 وارن قضيةاوئيفر"تركيو قد تينص ع قوت او )ا  وسارقئيل"ر ) قا  قتاون قضجن  (21)

 قضرقبط قض وضي:
-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/845D8A34-E114-480C-94EC-1FCB99934BA6.htm  

 ق صو  خوص. ،2/1/3030 قتون تي قي تي قض ركيف قض ربيفر (22)

http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7F83Ye3OmIbPqDEHAdYZ7hDu51BtCdPBh7NK%2fhwahTISHFdOxRlWqTUaHIDo8UlZX1WGFcwWHJLRSmCOMO8yCGwHvKjRWj%2bs5TGzs0m3gDmM%3d
http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7F83Ye3OmIbPqDEHAdYZ7hDu51BtCdPBh7NK%2fhwahTISHFdOxRlWqTUaHIDo8UlZX1WGFcwWHJLRSmCOMO8yCGwHvKjRWj%2bs5TGzs0m3gDmM%3d
http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7F83Ye3OmIbPqDEHAdYZ7hDu51BtCdPBh7NK%2fhwahTISHFdOxRlWqTUaHIDo8UlZX1WGFcwWHJLRSmCOMO8yCGwHvKjRWj%2bs5TGzs0m3gDmM%3d
http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7F83Ye3OmIbPqDEHAdYZ7hDu51BtCdPBh7NK%2fhwahTISHFdOxRlWqTUaHIDo8UlZX1WGFcwWHJLRSmCOMO8yCGwHvKjRWj%2bs5TGzs0m3gDmM%3d
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/80BB5A7C-7CE6-46A3-92D0-95BCF2552E1F.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/80BB5A7C-7CE6-46A3-92D0-95BCF2552E1F.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/75877D1C-6516-4038-8330-FAE9B4E11A47.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/75877D1C-6516-4038-8330-FAE9B4E11A47.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/5C8DC3B9-CE33-4B35-8438-B3E387FA0A4A.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/5C8DC3B9-CE33-4B35-8438-B3E387FA0A4A.htm
http://www.akhbaralaalam.net/news_detail.php?id=37845
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/845D8A34-E114-480C-94EC-1FCB99934BA6.htm
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 كيال ومتان ضن ارا  - ض عجاواقضلرواف )ثيار   سا، ي) قال تركياو )ان )جانين )اوور عثماونر " (23)

 ) وح عنى قضرقبط قض وضي:. 3/1/3030 "ر علييف قضيد  دل  ك  ر)يو دت و؟
-http://www.alquds.com/section/pensAndOpinions/sort/commentCount+desc/page/2/perPage/10  

 قضمصدي  ييأ. (05)
 قضمصدي  ييأ. (10)
وشاتل ديسااوً ضناادلي  قضلروااف  سا، يعنااى  قشسارقئينيخبيار برو،ااو ي: ) قال تركيااو )ان قض جاا   " (13)

 . ) وح عنى قضرقبط قض وضي:2/1/3030ر قضغربيف"ر علييف قضيد  دل  ك  
- http://www.alquds.com/news/article/view/id/179237   

 سااااايد عبدقضمجيااااادر "تركياااااو ت ااااارا عااااان قيتيور اااااو ضنمصاااااوضلف قضينيااااا،يتيف"ر قألوااااارق  قضرقماااااير (13)
 ضرقبط قالتي: ق  ر ق .20/1/3033

- http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=489509&eid=2285  

) ااوح عنااى قضاارقبط  .33/1/3033ي "تركيااو تررااب بوتيااو  قضمصااوضلف قضينياا،يتيف"ر ) قاا  قضب قبااف (12)
 ي:قض وض

- http://www1.albawaba.com/ar/  

http://www.alquds.com/section/pensAndOpinions/sort/commentCount+desc/page/2/perPage/10
http://www.alquds.com/news/article/view/id/179237
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=489509&eid=2285
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=489509&eid=2285
http://www1.albawaba.com/ar/

