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 2102-2102 تركيا والقضية الفمسطينية
 د. محمد نور الدين

العديد من  تشيد 1111 سنةإال أن  1111 سنةعمى الرغم من خطوط التشابو مع مجريات 
التطورات التي تحمل مؤشرات عمى تحوالت جدية في العالقة بين تركيا والقضية الفمسطينية وفي 

 الموقف من "إسرائيل".
 

 لفمسطينية:االعتراف بالدولة ا .1
التي أعمنيا ياسر عرفات في  ،كانت تركيا أول دولة غير عربية تعترف بالدولة الفمسطينية

 في عيد رئيس الحكومة التركي الراحل طورغوت أوزال. وكانت تركيا من أشد   1988 سنة
وىو األمر الذي لم ينجح  ،كامل العضوية الداعمين لعضوية تركيا في األمم المتحدة عضواً 

 الضغوط األمريكية. بسبب
دولة غير  في أن تكونفمسطين نجحت، وفق الطمب الذي تقدمت بو إلى األمم المتحدة،  لكن  

 11دولة عمى الطمب وعارضتو تسع دول وامتنعت  138عضو في األمم المتحدة. وقد وافقت 

أيدت . وكانت تركيا بين الدول التي 19/11/1111دولة عن التأييد في التصويت الذي جرى في 
القرار. بل أقام وزير الخارجية أحمد داود أوغمو احتفااًل في البيت التركي في نيويورك بيذه 
المناسبة. وبعد التصويت بأسبوعين تقريبًا كان الرئيس الفمسطيني محمود عباس يزور أنقرة 

 واستقبمو الرئيس التركي عبد اهلل غول ورئيس الحكومة ،لشكرىا عمى التصويت وألمور أخرى
عضوية فمسطين  بحضور عباس واشنطن عمى تصويتيا ضد  و رجب طيب أردوغان الذي انتقد 

إلى إعادة النظر  "إسرائيل" الدولتين داعياً  قائاًل إن ىذا يتناقض مع الموقف األمريكي بحل  
 (.11/11/1111 ميم يتبمواقفيا ألن الوضع سيختمف بعد اليوم. )

 
 مرمرة: محاكمة جنراالت إسرائيميين في حادثة .2

محكمة إسطنبول محاكمة  6/11/1111وفي إطار التحركات المعادية لـ"إسرائيل" بدأت في 
بينيم رئيس األركان أثناء العدوان عمى أسطول الحرية  "إسرائيل"غيابية ألربعة من جنراالت 

ومقتل تسعة أتراك. ويتوقع أن يطمب المدعي العام المؤبد ليؤالء الجنراالت بعد أن يصدر 
 رات استدعاء ليم لمتحقيق معيم.مذك

                                                 
 كاديمي وكاتب لبناني متخصص في العالقات العربية التركية:د. محمد نور الدين. 
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 العدوان عمى غزة: .3
المناسبة األىم لكي تظير  1111شكل العدوان عمى غزة في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 

 تركيا تأييدىا ودعميا لمقضية الفمسطينية.
فقد كان المشيد الشعبي يتحرك من خالل احتجاجات متعددة في بعض المدن التركية. أما 

لرسمي فقد دان الرئيس التركي عبد اهلل غول العدوان وقال إنو "ال يمكن أن يفيم عمى الصعيد ا
السموك اإلسرائيمي ضد المدنيين وبالتالي نحن ندين بشدة ىذا السموك. وىو اعتداء يصع د من 
 ،التوتر في المنطقة". وتوقع غول ضغوطًا من الرئيس األمريكي باراك أوباما عمى "إسرائيل"

 عبر العدوان عمى غزة. "إسرائيل"م استثمار االنتخابات النيابية المقبمة في رافضًا أن يت
 ومن جيبوتي وصف وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغمو العدوان بأنو "جريمة ضد  
اإلنسانية". وقال إن الشعب التركي يقف إلى جانب غزة وأنو بالمجازر واالغتياالت ال يمكن 

 وسط.تحقيق السالم في الشرق األ
الرئيس أما رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان فقد أجرى في بداية العدوان اتصااًل ىاتفيًا ب

 الحديث حول الوضع في غزة. المصري محمد مرسي وتبادال
قام بيا أردوغان  وقد صادف أن العدوان بدأ قبل ثالثة أيام فقط من زيارة كانت مقررة مسبقاً 

وفي خطاب لو في جامعة القاىرة قال أردوغان  "إسرائيل"أردوغان إلى القاىرة. وفي القاىرة انتقد 
 إن "مرتكبي المجازر في غزة ال بد  أنيم سيحاسبون يومًا ما".

وقد شاركت تركيا في االتصاالت التي كانت تجري من أجل وقف إطالق النار. وقد شارك 
ربية لعدد من وزراء الخارجية أحمد داود أوغمو وزير الخارجية بالزيارة التي قررتيا الجامعة الع

العرب إلى غزة تضامنًا مع أىل غزة. وألقى كممة بحضور رئيس الحكومة المقالة إسماعيل ىنية 
 وزار منازل بعض من سقطوا شيداء أثناء العدوان.

لكن العدوان عمى غزة عكس العديد من المتغيرات المتصمة بالدور التركي في غزة والصراع 
 مي. ويمكن أن نسجل المالحظات التالية:اإلسرائي -العربي 

نظرًا النقطاع االتصاالت المباشرة بين أنقرة وتل أبيب، لم تمارس تركيا الدور الذي  . أ 
والفمسطينيين. بل مارست ىذا الدور بصورة غير مباشرة  "إسرائيل"عرف عنيا وىو الوسيط بين 

و األمر الذي أحدث انزعاجًا لدى عبر اتصاالت مع اإلدارة األمريكية ومع الرئاسة المصرية. وى
القيادة التركية التي وجدت نفسيا مكبمة لممارسة دور مركزي في األحداث. وقد عكس ىذا األمر 
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نائب رئيس الحكومة والرجل القوي في حزب العدالة والتنمية بولنت ارينتش الذي قال إنو "من 
 .أجل وقف العدوان عمى غزة يجب أن تتحدث تركيا مع إسرائيل"

لتأسيس جميورية شمال قبرص التركية  19وأثناء حفل االستقبال في أنقرة بمناسبة الذكرى الـ 
عمى  قال ارينتش: "بسبب ىذا الحدث فإنو يتوجب عمى البمدين أن يمتقيا من أجل أن يتعاونا معاً 

 األقل لوقف ىذه الكارثة وىذا االعتداء".
وىي أن  11/11/1111 في حرييت التركية ةجريدوفي ىذا اإلطار تبرز جزئية أشارت إلييا 

أردوغان بعد مغادرتو القاىرة أبقى فييا نائب رئيس حزب العدالة والتنمية عمر تشيميك وضابطًا 
إن ىذه الخطوة ليا دالالت كثيرة  جريدةمن االستخبارات التركية لمتابعة الوضع في غزة. وتقول ال

جل وقف النار في غزة، مباشرة أو بشكل غير أ أن أنقرة تريد أن يكون ليا، من وىي ،ةوميم  
 مباشر تواصل مع "إسرائيل". 

وسورية واألردن عدة  "إسرائيل"وكان قد ذىب إلى  ،وتشيميك ىو اسم لو خبرة في ىذا المجال
أىمية ىذا القرار الذي  تبرز مرات في أثناء مفاوضات السالم بين سورية و"إسرائيل". من ىنا

إن ىذه المبادرة من أردوغان قد تكون ماء  جريدةألقل لجية النية. وتقول الاتخذه أردوغان عمى ا
لكنيا ليست  ؛اإلسرائيمية المنقطع التواصل فييا –سكب عمى العالقات التركية الذي سيالحياة 

 مقطوعة دبموماسيًا.
ا وىذا الموقف فتح الباب عمى اجتيادات كثيرة التقت عمى أن قدرة تركيا عمى استعادة دورى

ح مراقبون كثر أن يحدث  ،"إسرائيل"الوسيط وتأثيرىا رىن بعودة العالقات مع  وىو األمر الذي رج 
وتشكيل حكومة جديدة يستبعد منيا وزير  11/1/1113بعد انتياء االنتخابات اإلسرائيمية في 

 رمرة.اعتذارًا بسبب حادثة م "إسرائيل"الخارجية أفيجدور ليبرمان المعترض األساسي عمى تقديم 
إن العدوان عمى غزة أظير تراجع الدور التركي ربطًا بتقدم الدور المصري عمى ىذا  . ب 

الصعيد. وبمعزل عن الرأي القائل بأن تقديم الدور المصري كان مقصودًا لمنح سمطة اإلخوان 
الصراع الداخمي في مصر ومكافأة عمى المواقف "المعتدلة"  المسممين في مصر رصيدًا في ظل  

المصري محمد مرسي تجاه "إسرائيل"، فإن العدوان عمى غزة أظير أنو كمما تحركت لمرئيس 
مصر، وبمعزل عن طبيعة السمطة فييا، في اتجاه القضية الفمسطينية وأخذت دورىا فإن األدوار 

 . ومن ىذه األدوار الدور التركي.اإلقميمية األخرى تتراجع تمقائياً 
الف ما كان عميو سابقًا لم يحل دون حرص إن ظيور الدور التركي بدور ىامشي بخ . ج 

وال سي ما في القضية الفمسطينية. لذا لم تمانع في أن تكون  ،أنقرة عمى أال تخسر دورىا اإلقميمي
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تغيب عنيا كميًا بالرغم من أن ىذا ال يميق بدولة إقميمية كبرى تضع  عمى أال  جزءًا من الصورة 
ي وعالمي. وعمى ىذا كان وزير الخارجية أحمد داود نفسيا في دور الالعب المؤسس لنظام إقميم

أوغمو مجرد جزء من الوفد الوزاري العربي الذي زار غزة مستطمعًا. وفي الواقع أنو حتى لو قصد 
 داود أوغمو زيارة القطاع بمفرده في إظيار لمدور التركي فمم يكن ليتمكن من ذلك في ظل  

الرفض الذي كان قائمًا ضمنًا لزيارة الحقة كان ليذه الزيارة. وىو  "إسرائيل"احتمال رفض 
بعد قبول األمم المتحدة فمسطين  1111أردوغان يريد القيام بيا في مطمع كانون األول/ ديسمبر 

دولة غير عضو فييا. وقد بدا الشمل التركي في القيام حركة مؤثرة في مناشدتو جامعة الدول 
 وقف العدوان فيما ىما أعجز من فعل أي شيء.العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي التحرك ل

لقد سعت تركيا، وبضغط أمريكي، أن تمارس دورًا ضاغطًا عمى حركة حماس لوقف  . د 
القصف، ذلك أن المعركة العسكرية قد نجحت في اتجاىين ال يخدمان المصالح التركية 

في المعركة عبر واستمرارىا يزيد من عمق القمق التركي: األول ىو بروز دور إيران العسكري 
الدور الحاسم في قمب المعادلة الذي لعبتو صواريخ فجر اإليرانية في الوصول إلى تل أبيب 
والقدس لممرة األولى في الصراع مع العدو. والثاني ىو أن استمرار المعركة طوياًل سيحرف 

ركيا الوضع السوري ويخفف من الضغوط عمى النظام السوري حيث معركة ت عنتركيز األنظار 
األساسية مع دمشق وليس في غزة. وىو ما دفع تركيا إلى الضغط عمى حماس والسعي لوقف 

 النار بأي ثمن لمحد من الخسائر من الزاوية التركية.

 
 التقارب مع حماس: .4
مع استمرار التواصل  تحديداً  ،بالمزيد من التقارب بين تركيا وحركة حماس 1111 سنة تتميز 

 نية محمود عباس عمى شيء من الفتور.مع رئيس السمطة الفمسطي
بزيارة ىي األولى لو إلى تركيا لرئيس الحكومة في غزة إسماعيل ىنية،  السنة تفقد اسُتيم

الذي لقي حفاوة بالغة من قبل المسؤولين األتراك. وكانت زيارة ثانية لرئيس المكتب السياسي 
ئو بالمسؤولين األتراك. وكان الفتًا أن مشعل إلى أنقرة في أواخر تموز/ يوليو والتقا دلحماس خال

يشير رئيس الحكومة التركية إلى أن تركيا تستفيد من خبرة مشعل "الجيدة" في الشأن السوري 
 لتقويم األوضاع ىناك.
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غير أن مشاركة مشعل نفسو في المؤتمر الرابع االستثنائي لحزب العدالة والتنمية في 
فت كثر بروزًا في العالقة بين تركيا وحركة حماس. ولُ كانت المحطة األ 31/9/1111إسطنبول في 

 في كممة مشعل قولو ألردوغان "إنك لست زعيمًا لتركيا فقط بل لكل العالم اإلسالمي".
وقد غاب عن المؤتمر الرئيس الفمسطيني محمود عباس في وقت حضره الرئيس المصري 

 محمد مرسي.
 :وفي قراءة لمموقف التركي من حماس يمكن القول

ولكنيا بدت ممتصقة بيا أكثر من أي وقت  ،إن تركيا استمرت في تأييدىا الكامل لمحركة . أ 
في ما بدا أنو انعكاس لتعاظم نفوذ اإلخوان المسممين في المنطقة ووصوليم إلى السمطة  ،مضى

نيا لم أفي مصر وتونس وىو ما أظير تركيا، المتقاطعة قيادتيا أيديولوجيًا مع الفكر اإلخواني، 
وىو ما يفسر غياب عباس عن مؤتمر  ،عد عمى مسافة واحدة من طرفي المعادلة الفمسطينيةت

 العدالة والتنمية في إسطنبول.
وقد لعب الموقف المشترك من النظام في سورية دورًا أساسيًا في المزيد من التقارب  . ب 

وىو ما يسبب  ،بين حماس وتركيا واالندفاع لوضع تركيا في موقع الزعيمة لمعالم اإلسالمي
بالطبع إزعاجًا لسورية وحساسية إليران الداعمة األولى عسكريًا وسياسيًا وماليًا لحماس والقضية 

 الفمسطينية في المرحمة الماضية.
إضافة إلى تقدم الدور  ،إن الميل التركي لطرف دون آخر عمى الساحة الفمسطينية . ج 

ب الرئيسي في جيود المصالحة بين حماس المصري أفقد تركيا زمام المبادرة في أن تكون الالع
وفتح والذي انتقل منيا إلى مصر. ويالحظ ىنا غياب أي مبادرة تركية لمتوفيق بين حماس وفتح 

 عمى غرار ما كانت تقدم عميو تركيا في السنوات األخيرة.

 
 العالقات مع إسرائيل: .5

كية اإلسرائيمية. فقد بقيت حادثة أسطول الحرية "عقدة" وعقبة أمام تحسن العالقات التر  بقيت
وىي: االعتذار العمني  "إسرائيل"تركيا عمى موقفيا الواضح من شروطيا لتطبيع العالقات مع 

وتقديم  31/5/1111الواضح من قتل الناشطين األتراك التسعة عمى متن سفينة مرمرة في 
 التعويضات وكسر الحصار اإلسرائيمي عمى قطاع غزة.
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والتخفيف من بعض  1111فاق غزة في نياية تشرين الثاني/ نوفمبر نو بعد اتإوفي الواقع 
ترفض  "إسرائيل"تدابير الحصار عمى غزة فإن العقدة األساسية بقيت كما كانت سابقًا وىي أن 

 تقديم االعتذار.
لموصول إلى صيغة مقبولة من الطرفين حول  1111 سنةوقد بذلت جيود كثيرة خالل 

فيما حاولت  ،ن نتيجة. إذ أن تركيا كانت تصر ورود مفردة االعتذاراالعتذار لكنيا لم تسفر ع
أن تكون الصيغة شبيية بصيغة االعتذار األمريكي من باكستان والتي تبدي األسف  "إسرائيل"

 لم تقبمو تركيا بالمطمق.ما عن ارتكاب أخطاء أفضت إلى سقوط ضحايا. وىو 
ىدفًا حتى لجيود كبار األغنياء الييود في  إسرائيمية -وقد كان الوصول إلى مصالحة تركية 

دون  1111الواليات المتحدة مثل رون الودر الذي التقى أردوغان في أواخر أيمول/ سبتمبر 
 نتيجة.

وما يقف عقبة حتى اآلن دون االعتذار اإلسرائيمي ىو رفض وزير الخارجية اإلسرائيمي 
مى حصول تحو ل في جيود تقديم أفيجدور ليبرمان االعتذار. وعمى ىذا يراىن البعض ع

 االعتذار في عدم بقاء ليبرمان في موقعو بعد االنتخابات اإلسرائيمية.
وفي الوقت نفسو ال يبدو أن تركيا مستعجمة لقبول صيغة ال تتضمن مفردة االعتذار حتى ال 

إلعادة تطبيع تفقد مصداقيتيا أمام الرأي العام التركي والمسمم. ولكن تركيا ال تبدو أيضًا متميفة 
وتصدر تركيا القوى المعارضة  ،استمرار انفجار الوضع في سورية ثمن في ظل   العالقات بأي  

ستضعف موقفيا من  "إسرائيل"ن أي خطوة تقارب مع إحيث  ،التي تريد إسقاط النظام في دمشق
 محاربة نظام الرئيس بشار األسد.

 :"إسرائيل"ىا مع في توتر  مع ذلك فإن تركيا ال يمكن أن تذىب بعيداً 
وىو ما كان موضع إعادة تقييم  ،أظير تراجع دورىا "إسرائيل"إن انقطاع العالقات مع  . أ 

االتصاالت بين البمدين في حال وصول وزير خارجية  الحرارة عمى خط   في تركيا حيث يتوقع بث  
 أقل تشددًا من ليبرمان.

وصواًل  ،حمف شمال األطمسي بقدر استمرار األزمة في سورية كانت تركيا تقترب أكثر من
إلى نصب رادارات الدرع الصاروخي في مالطية ونشر صواريخ باتريوت عمى الحدود السورية. 

أي سورية  ،"إسرائيل"والسموك التركي السياسي والعسكري يجعل أعداء تركيا ىم أنفسيم أعداء 
يران ومن معيما )إضافة إلى روسيا بالنسبة لتركيا(. ولقد كانت مسأ لة نشر منظومة الدرع وا 

وربطتيا أحزاب المعارضة جميعًا دون  ،الصاروخي والباتريوت مادة مثيرة لمجدل داخل تركيا
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واعتبار أن ىذه الرادارات والصواريخ جاءت لتسيم في حماية األمن  "إسرائيل"استثناء بالعالقة مع 
رادارات مالطية ترصد أي ن إالقومي اإلسرائيمي من الناحية العسكرية التقنية والعممية، إذ 

قبل أن ترصده الرادارات اإلسرائيمية. ومن الناحية السياسية  "إسرائيل"صاروخ إيراني متجو إلى 
سورية يصب في خدمة ن أي إضعاف إليران و إحيث  "إسرائيل"تخدم ىذه الرادارات والصواريخ 

   "إسرائيل". 

تم  اختبار رادارات الدرع الصاروخي  11/1/1111وقد أشارت الصحف اإلسرائيمية إلى أنو في 
وقالت إن طائرة إسرائيمية من طراز  عبر عممية مشتركة بين تركيا و"إسرائيل" وحمف األطمسي

من الشرق إلى الغرب فوق مياه  "إسرائيل"قد أطمقت صاروخًا إيرانيًا محتماًل باتجاه  15-إف
عممية إطالق الصاروخ. وأشارت  المتوسط، وأن الرادار التركي في مالطية قد شارك في تعقب

قد حصمت عمى إذن من أنقرة بتقاسم المعمومات التي شاىدىا  "إسرائيل"أن إلى المعمومات 
الرادار بعدما كانت أنقرة مترددة في ذلك. وقد لعب الرئيس األمريكي باراك أوباما دورًا حاسمًا في 

 إقناع أنقرة بذلك.
م العالقة الثابتة والنوعية بين تركيا إن العامل األطمسي أكثر من ميم في في . ب 

حين رفعت في  "إسرائيل"و"إسرائيل". وفي ىذا اإلطار أقدمت تركيا عمى خطوة تقاربية أكثر مع 
الفيتو عن "أنشطة غير عسكرية مثل الندوات وورش العمل ودورات التدريب  1111 سنةنياية 

 والمؤتمرات" بين الحمف و"إسرائيل".
في قمة الحمف في شيكاغو في أيار/  "إسرائيل"مت الفيتو لمنع مشاركة ومع أن أنقرة استخد

غير أن مقررات القمة وانتياج استراتيجيات جديدة فرض عمى تركيا رفع اعتراضيا  1111مايو 
. وترى 1111 سنةوىو ما حصل في نياية  ،عمى التعاون المباشر بين الحمف و"إسرائيل"

أطمسيًا لكي يتجاوب مع  من جانب تركيا كان شرطاً  "سرائيلإ"مقاربات أخرى أن رفع الفيتو عن 
نشر صواريخ الباتريوت في تركيا. وفي المحصمة فإن عضوية تركيا والتزاماتيا بالطمب التركي 

 لـ"إسرائيل" في المجاالت والمحطات المفصمية. وطبيعياً  تمقائياً  األطمسية تجعل منيا حميفاً 
ذا  يشكل بسط النفوذ في شرق المتوسط . ج  أحد عوامل التنافس بين تركيا و"إسرائيل". وا 

فإن التنقيب عن النفط  ،بالنسبة لمنفوذ التركي القبرصية شكمت سابقًا خطًا أحمركانت القضية 
والغاز الطبيعي واكتشاف مخزونات ضخمة منيا في المجال اإلسرائيمي والقبرصي وتعاون 

في متباين مع "إسرائيل". وقد انعكس ذلك آخر ل يضيف عامالً  "إسرائيل"قبرص اليونانية مع 
اعتراض طائرات تركية النتياك طائرات إسرائيمية المجال الجوي فوق قبرص التركية. مع ذلك 
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بحكم ارتباط البمدين  ،فإن التوتر بين تركيا و"إسرائيل" ال يرجح أبدًا أن يتحول إلى صدام مسمح
شرق المتوسط في مواجية النفوذ الروسي  بالمرجعية األمريكية لحفظ األمن وبسط النفوذ في

 بعد بدء االضطرابات في سورية وتفاقميا. خصوصاً  ،المتزايد
فإن العالقات األمنية  و"إسرائيل"استمرار التراشق الكالمي بين تركيا  من رغمعمى الو  . د 

كما استمرت قوية حركة  ومنيا الطائرات دون طيار. ،والعسكرية استمرت في أكثر من محطة
ذا أما العالقات االقتصادية فقد استمرت شبو طبيعية. ادل الثقافي بين البمدين.التب كان عدد  وا 

 فإن حجم ،ات ليمدمن التيدي وبات شبو معدوم خوفاً  تركيا تراجع كثيراً  إلى اإلسرائيميينالسواح 
صعيد وال سي ما عمى  ،1111 سنةعما كانت عميو في  1111 سنةفي  اً نسبي التجارة استمر ثابتاً 

عما كانت عميو  1111 سنةفي  %15فيما تراجعت الواردات بنسبة  ،"إسرائيل" إلىصادرات تركيا 
 .1111و 1111 سنتيبين  %11في حجم التجارة بنسبة  إجماليمع تراجع  .1111 سنةفي 

ن حجم التجارة مع "إسرائيل" في أ إلىالدولة(  إحصاءوتشير األرقام الرسمية التركية )معيد 
 .1111و 1111و 1111 فيكان عمى الشكل التالي مع مقارنة بما كان عميو  1111 سنة

 

 المجموع واردات صادرات السنة
2002 1,522,436 1,074,727 2,597,163 

2010 2,080,148 1,350,639 3,430,787 

2011 2,391,148 2,057,314 4,448,462 

2012 2,338,049 1,710,458 4,040,946 

 
خمو من بعد سياسي أقر البرلمان التركي في نيسان/ أبريل يسمح لألجانب وفي خطوة ال ت

فيما منع ذلك عن األشخاص  ،رض واحدة أو شقة واحدة لمفردأومنيم اإلسرائيميين بشراء قطعة 
 من رعايا سورية وكوبا وكوريا الشمالية وأرمينيا واليمن ونيجيريا.

 
 خالصات:

لذا يتوقع  ،اإلسرائيمية في أكثر من عنوان -ركية لقد حصل كسر لمجميد في العالقات الت .1
خصوصًا إذا لم يعد ليبرمان إلى وزارة  ،أن تبذل جيود جدية إلعادة العالقات إلى طبيعتيا

 الخارجية اإلسرائيمية.
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أقل من اعتذار  "إسرائيل"مع استمرار األزمة في سورية فإن تركيا ال يتوقع أن تقبل من  .2
اوز شرط كسر الحصار عمى غزة بعدما توصل الفمسطينيون فيما يمكن تج ،عمني واضح

 بعد العدوان األخير. "إسرائيل"إلى اتفاق مع 
وتركيا  "إسرائيل"إن األزمة في سورية واالستقطاب الحاد حوليا بين معسكرين، يجعل  .3

يران وروسيا خصوصًا  ،تمقائيًا في المعسكر الغربي المعادي لممعسكر الذي يضم سورية وا 
تحولت تركيا إلى رأس حربة في ىذا الصراع عبر نصب الدرع الصاروخي بعدما 

 وصواريخ الباتريوت.
إن التوتر السياسي الذي يظير أحيانًا عمى السطح بين تركيا و"إسرائيل" لم يحل دون  .4

استمرار العالقات الدبموماسية والقنصمية واألمنية والعسكرية بينيما كما الروابط االقتصادية 
 ستمرار النشاطات الثقافية المشتركة.فضال عن ا

بدا واضحًا رجحان الموقف التركي إلى حركة حماس منو إلى السمطة الفمسطينية. كما  .5
ازداد التقارب من جانب حماس إلى تركيا بسبب الموقف المشترك من سورية. لكن ىذا 

لخيار معارضة تركيا  األمر قد يكون عاماًل سمبيًا عمى القضية الفمسطينية في ظل  
طالق الصواريخ من غزة عمى  واحتمال تعرض حماس  "إسرائيل"المقاومة المسمحة وا 

لضغوط كبيرة من جانب تركيا ومعيا مصر في اتجاه التحول إلى خيار التسوية السياسية. 
حزب اهلل فإن  -إيران  -وىنا إذا كانت حماس قد اختارت االبتعاد عن محور سورية 

سياستيا الخارجية الميادنة، ال يمكن  األطمسية ومصر في ظل   المحور اآلخر، ومنو تركيا
 أن يقدم ليا سوى الدعوة بااللتحاق بنيج التسوية عمى أساس التفريط بالحقوق الفمسطينية.

إن التطورات في المنطقة وفي غزة وعودة مصر إلى القيام بدور فاعل قد انعكس سمبًا  .6
 ،"إسرائيل"انقطاع تواصمو مع  تراجع في ظل  نو يأ الذي بدا واضحاً  ،عمى الدور التركي

تقدم مصر لمقيام بدورىا في قضية ىي من صمب األمن القومي العربي  وفي ظل  
دورىا  1113 سنةوالمصري. ويتوقع أن تنظر تركيا في الطريقة المثمى لتستعيد في 

 المتراجع من خالل إعادة تطبيع العالقات مع "إسرائيل".
 


