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 الملخص.

 وانعكاس ، ةالتركي الخارجية السياسة على التركي السياسي النظام تطور تأثير مدى حول هذه الدراسة تبحث 
 في التركي اسيالسي النظام على حصلت التي التطورات همأ  الدراسة هذه تعالجو . الفلسطينية القضية على ذلك
وتهدف الدراسة إلى التعرف على سمات النظام  .2020 – 2002 العام من التركي والتنمية العدالة حزب عهد

السياسي التركي ،ومعرفة أهم التعديالت الدستورية على سمات النظام التركي ،وأثر تطور النظام السياسي 
 السياسي لنظاما ان إلى  وخلصت الدراسةالتركي على تغيير الموقف الرسمي التركي تجاه الملف الفلسطيني .

 وكافة عيةوالتشري والعسكرية واالقتصادية السياسية المستويات شتى على التطوير في تدرج قد التركي
 ،الفلسطينية يةالقض على إيجابي أثر له كان التطور هذا أن حيث التركية، الخارجية السياسة ومنها ،والمستويات

 العطاإل خالل من الفلسطينية، القضية ومساندة دعم في التطور تدرج في والتنمية العدالة حزب وساعد
 السياسي النظام يف التطورات هذه وبالتالي ،التركي السياسي النظام على الدستورية التعديالت ألهم واستعراض

 المدنية، لسلطاتا وتعزيز الشعبي، التصويت طريق عن الرئيس وانتخاب الحريات، قوانين اصالح مثل التركي،
 تركيا دراتق التطورات هذه ساعدت وقد واستقاللية، بقوة للعمل والتنمية العدالة حزب قيادة أمام الطريق سهلت

 .الفلسطينية للقضية الداعم وموقفها التركية الخارجية السياسة مجاالت في

 النظام السياسي التركي، حزب العدالة والتنمية ، السياسة الخارجية ، فلسطين.الكلمات المفتاحية :

Abstract.                                                     

This study examines the impact of the development of the Turkish political system 
on Turkish foreign policy, and its reflection on the Palestinian issue. This study 
deals with the most important developments that took place in the Turkish political 
system during the era of the Turkish Justice and Development Party from the year 
2002 - 2020. The study aims to identify the characteristics of the Turkish political 
system, and to know the most important constitutional amendments to the 
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characteristics of the Turkish system, and the impact of the development of the 
Turkish political system on changing the situation Turkish official towards the 
Palestinian file The study concluded that the Turkish political system has developed 
in various political, economic, military, legislative and all levels, including the Turkish 
foreign policy, as this development had a positive impact on the Palestinian cause, 
and the Justice and Development Party helped in the gradual development in 
support and support of the Palestinian cause , by reviewing and reviewing the most 
important constitutional amendments to the Turkish political system, and thus these 
developments in the Turkish political system, such as reforming freedoms laws, 
electing the president by popular vote, and strengthening civil authorities, facilitated 
the way for the AKP leadership to work with strength and independence, and has 
helped These developments Turkey's capabilities in the areas of Turkish foreign 

policy and its position in 

 support of the Palestinian cause. 

 Keywords: the Turkish political system, the Justice and Development Party, 
foreign policy, Palestine. 

                                                                                    

 المقدمة:

ُيعد مفهوم النظام السياسي من أكثر المصطلحات استخدامًا في أدبيات السياسة والعالقات الدولية 

في الكتابات الغربية، وُيستخدم بدالالت ُمختلفة، ولكنه ُيترجم إلى اللغة العربية وفق كلمة "نظام"، 
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( جميعها يتم ترجمتها إلى اللغة العربية بمعنى (Order, System, Regimeفكلمات 

)النظام(، دون الخوض في المفاهيم، فالهدف هو االشارة إلى المفهوم التقليدي، إذ ُيقصد بالنظام 

السياسي أشكال الحكومات التي ُتباشر السلطة في المجتمعات اإلنسانية، حيث ُترّكز على المعاني 

م، إال أن دراسة مفهوم النظام السياسي وفق هذه الرؤية يحصرُه الدستورية والقانونية لنظام الُحك

في إطار الجانب الشكلي والقانوني، وهذا المفهوم قد شهد تراجعًا بعد الحرب العالمية الثانية وتزايد 

أعداد الدول، وبسبب االنتقادات العنيفة التي وجهها له علماء السياسة السلوكيين، حيث فّضل 

 Regime)( على مصطلح (Political Systemتخدام مصطلح علماء السياسة اس

Political).1 

ال يتواجد النظام السياسي في فراغ، وإنما في بيئة يتأّثر بها وُيؤّثر فيها، وبالرغم من تناوله كنظام 

مستقل، إال أنه واقعيًا يتفاعل مع الّنظم الُمجتمعية األخرى االقتصادية واالجتماعية والطبيعية 

، وليس من شك أن النظام 2فية، وهو يتفاعل أيضًا مع البيئة الخارجية واإلقليمية والعالميةوالثقا

السياسي بمعناه العام والشامل، يختلف مفهومه من دولة إلى أخرى تبعًا لوجود أو عدم وجود قوى 

ة، ياجتماعية فعلية إلى جانب القوى الرسمية لسلطة الحكم كاألحزاب السياسية والنقابات المهن

                                                           
: بريوت .كيفية عمل النظام السياسي: مبادئ نظرية مع دراسة تطبيقية على النظم السياسية يف )سلطة عمان، اجلزائر، فرنسا، إيطاليا(.  2009فرمان، كرمي. 1

 .17الدار العربية للموسوعة. ص 
دراسة معاصرة يف اسرتاتيجية إدارة السلطة. عمان: دار جمدالي للنشر  والسياسات العامة.النظم السياسية احلديثة . 2004اخلزرجي، اثمر كامل حممد.  2

 .25والتوزيع. ص 
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ومدى األدوار التي ُتسهم بها األحزاب والنقابات في تسيير الحياة السياسية، وتأثير كل ذلك على 

مراكز القوى الرسمية لسلطات الدولة، أي الُحّكام، وعالقة هؤالء اآلخرين باألفراد. ويرى مكريدس 

وامل التي و العأن دراسة النظام السياسي تقتضي تناول األسس السياسية، بمعنى بيئة النظام أ

ُتشّكله وُتحدد حركته، والدينامية السياسية التي تشمل على النظام االنتخابي واألحزاب السياسية، 

في هذه الورقة البحثية سيتم  3جماعات الضغط والمصالح والقيادة السياسية، وعملية صنع القرار.

ح النظام ترسم مالم والتيالخارجية بما يخص السياسة  استعراض اهم سمات تطور النظام التركي

 السياسي مع الكيانات السياسية األخرى.

تقوم الفرضية على ان تطور النظام السياسي في عهد حزب العدالة والتنمية قد  :فرضية الدراسة
 باتجاه القضية الفلسطينية. أثر ايجابيا على السياسة الخارجية التركية

لخارجية ا على السياسةالسياسي التركي  النظامتطور تأثير تبحث حول مدى  مشكلة الدراسة:
 التركية وانعكاس ذلك على القضية الفلسطينية.

تعالج هذه الدراسة اهم التطورات التي حصلت على النظام السياسي التركي في  حدود الدراسة:
 .2020 – 2002عهد حزب العدالة والتنمية التركي من العام 

 ة:الدراس سئلةا

 ؟اهم سمات تطور النظام السياسي التركي ما هي -1

                                                           
 .26.  ص النظم السياسية احلديثة والسياسات العامة. 2004. اخلزرجي 3
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 ؟التعديالت الدستورية ما هي اهم -2

أثر تطور النظام السياسي التركي على تغيير الموقف الرسمي التركي تجاه الملف  كيف -3

 ؟الفلسطيني

 أهداف الدراسة:

 التعرف على سمات النظام السياسي التركي. -1

 على الدستور التركي. االطالع على أهم التعديالت الدستورية التي طرأت -2

أثر تطور النظام السياسي التركي على تغيير الموقف الرسمي التركي تجاه معرفة  -3

 الملف الفلسطيني.

 

 مصطلحات الدراسة

 النظام السياسي، السياسة الخارجية، القضية الفلسطينية.

 منهج الدراسة:

 اعتمد الدراسة المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي.

 الدراسات السابقة: 
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"التغيير في النظام السياسي التركي وأثره على الدور اإلقليمي   .2015دراسة جمال الفاضي.  .1

 ". 2010_2002في منطقة الشرق األوسط خالل الفترة 

ناقشت هذه الدراسة السياسة الخارجية التركية ودورها اإلقليمي في المنطقة، وكان التركيز على 

وتقديمه  2002النظام السياسي التركي والذي تمثل بوصول حزب العدالة والتنمية للسلطة عام 

كالية شلرؤية وتصورات جديدة لدور تركيا ومكانتها االستراتيجية، وقد حاولت هذه الدراسة معالجة إ

وحقيقة تأثير التغيير في النظام السياسي التركي على الدور التركي في منطقة الشرق األوسط 

 (.2010_2002خالل الفترة )

وخلصت الدراسة إلى عدة استنتاجات أهمها: أن هناك تغيرات في النظام السياسي التركي، شكلت 

دة الحكم، حزب إسالمي محافظ على س منعطفا تاريخيا بعد قيام الجمهورية التركية، تمثلت بتربع

حيث أفسح هذا التركيب أن تمارس دورا إقليميا فاعال بعد نجاحها في تسويق نموذجها السياسي، 

حيث إن حزب العدالة والتنمية نجح في نزع المفهوم اآلمن في السياسة الداخلية، من خالل توسيع 

عب ع القرار، كما أن محاوالت تركيا للمساحة العمل السياسي لالعبين المدنيين في مؤسسات صن

دور الوسيط في قضايا صراعية نابع من منهجية فكرية تحمل بعدا استراتيجيا لالرتقاء بالدور 

 التركي على المستويين اإلقليمي والدولي.
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وخلص الباحث إلى أن التغيير في النظام السياسي التركي الناتج عن وصول حزب العدالة والتنمية 

طة يسعى لالستمرار في لعب دور فاعل في الشرق األوسط، يظل مرتهنا بعوامل داخلية إلى السل

وخارجية حاكمة لهذا الدور، وأن مستقبل الدور التركي ومدى فعاليته وقدرته على التأثير في 

قضايا المنطقة بما يخدم مصالح تركيا اإلقليمية يعتمد على استمرار الحكومة التركية في اتباع 

 وضوعية عقالنية. سياسة م

دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية في . 2013زيد اسامه الرحماني.  دراسة -2

تناولت هذه الدراسة العالقة بين  (،2010 – 2003تركيا أثناء حكم حزب العدالة والتنمية  ) 

المؤسسة العسكرية  في تركيا وبيان دور هذه المؤسسة في صناعة القرار السياسي والتأثير عليه، 

باعتبار ان هذه العالقة لها طبيعتها الخاصة المختلفة عن بقية نظم الحكم في المنطقة، وتضمن 

مانية لعثا اإلمبراطوريةالدراسة سردا تاريخيا الهم المحطات التي شهدتها تلك العالقة كسقوط 

لة الدراسة ، وناقشت مشكوتأسيس الجمهورية التركية واالنقالبات العسكرية التي عاشتها تركيا

مستقبل الحيش في الحياة السياسية في تركيان وخلصت الدراسة الى ان السياسة التي اتبعها حزب 

ر في دور المؤسسة يالعدالة والتنمية واستند فيها الى التأييد الشعبي الكبير له قد أدت الى تراجع كب

 العسكرية وتقليص صالحياتها.
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 :هم سمات تطور النظام السياسي التركيأ
دخلت تركيا مرحلة جديدة من تطور النظام السياسي وذلك بإقرار االنتقال من نظام الحكم البرلماني 

م، 2017نيسان  16الى نظام الحكم الجمهوري بعد نتائج االستفتاء على التعديالت الدستورية في 
صوتا ضدها.  ويأتي هذا التعديل في  %48,65مقابل  %51,3عن قبول تلك التعديالت بنسبة 

الدستور بعد سلسلة اإلصالحات الدستورية في أعقاب االزمات السياسية التي شهدها النظام 
التركي في عهود النظام البرلماني واالئتالفات الحزبية وادارات الحكم غير الفاعلة،  السياسي

فاالئتالفات غير المنسجمة التي شكلت من أحزاب تمثل رؤى سياسية مختلفة كانت السبب في 
 4األزمات التي تعرض لها النظام في كثير من األحيان.

هو التعديل التاسع عشر منذ دخول دستور عام  2017نيسان  16يتعبر التعديل الدستوري في 
وصفه  ل ميزة التصحيح، اما هذا التعديل فيمكنحيز التنفيذ، فالتعديالت الثمانية عشر تحم1982

انه األداة إلنتاج اإلصالح، فالتعديالت داخل النظام أيا كان نوعها تظل ضمن السياق العام 
نيسان فانه ينقل النظام الى مرحلة إصالح النظام وإعادة هيكلة  16للنظام القديم، بخالف تعديل 

على وجه الخصوص  1961سة. فمنذ دستور عام أجهزة الدولة على أساس نموذج حكومة الرئا
بني النظام السياسي التركي على أساس يعتمد السيادة المزدوجة حيث تم توفير الهيمنة المؤسساتية 
البيروقراطية من خالل تحميل المؤسسات التي تم تنظيمها على المستوى الدستوري دور الوصاية 

السياسية او نشوب نزاعات داخل أجهزة الدولة األيديولوجية، وعند ظهور المشاكل في الساحة 
مثل العالقات بين المجلس والحكومة، كانت أحكام الوصاية ومؤسسات الوصاية هي الية حل 

 5هذه النزاعات.
                                                           

 .10 – 7. النظام الرئاسي والتحول السياسي في تركيا. مركز سيتا. إسطنبول. ص: 2018ضوران، برهان الدين. وأخرون. 4 

 – 71. مسيرة اإلصالح الديموقراطي في تركيا. كتاب " النظام الرئاسي والتحول السياسي في تركيا. سيتا: إسطنبول. ص: 2018أوجوم، محمد.  5 

78. 
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 :2002أهم التعديالت الدستورية منذ العام  
ان النظام السياسي التركي قد تدرج في التطوير على شتى المستويات  اعتباروبالتالي يمكن 

السياسية واالقتصادية والعسكرية والتشريعية وكافة والمستويات ومنها السياسة الخارجية التركية، 
له أثر إيجابي على القضية الفلسطينية وساعد حزب العدالة والتنمية  كان التطورهذا  حيث أن

اض االطالع على واستعر  دعم ومساندة القضية الفلسطينية، فمن خالل في تدرج التطور في
  2003على النظام السياسي التركي والذي بدأ في العام  ألهم التعديالت الدستورية

تدّرج الحزب في تقليص هيمنة وتأثير المؤسسة العسكرية في السياسة  التعديالت الدستورية: .1
العامة للدولة، وتحجيم دورها سياسيًا عبر إجراء سلسلة تعديالت قانونية، بدأها بالحزمة القانونية 

( 15، وتم بموجبها تعديل المادة )2003يوليو  30السابعة التي صادق عليها البرلمان التركي في 
س األمن الوطني وأمانته العامة؛ فقد تم إلغاء البند الخاص بوجوب تعيين األمين من قانون مجل

العام لمجلس األمن الوطني من بين أعضاء القوات المسلحة برتبة فريق أول أو فريق أول بحري، 
لتنص بعد تعديلها على إمكانية تولي شخص مدني منصب األمين العام للمجلس. كما تم تعديل 

( بعد تعديلها على أن ُمهمة المجلس هي رسم سياسة األمن 4د اقتصرت المادة )فق (4المادة )
الوطني وتطبيقها، وأن يقوم مجلس األمن الوطني بإخبار مجلس الوزراء بآرائه، ثم ينتظر ما ُيسند 

 6إليه من مهام ليقوم بتنفيذها ومتابعتها. إلى جانب مجموعة من التعديالت التي جرى إقرارها.
إلى تقليص وضعية المؤسسة العسكرية داخل  قانونين مهّمين يفضيان لت التعديالت أيضاوقد تناو 

الحياة السياسية التركية، وهما: إلغاء هيمنة المؤسسة العسكرية على ُبنية مجلس األمن القومي، 
وتقليص سلطات المجلس التنفيذية، منها على سبيل المثال أصبح عدد أعضاء مجلس األمن 

                                                           
 :بريوت (.123سلسلة أطروحات الدكتوراه ) .2014 – 2002النظام السياسي الرتكي يف عهد حزب العدالة والتنمية  .2016 .اخلماش، ران عبد العزيز 6

 .172ص  .مركز دراسات الوحدة العربية
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( فقط ُمنذ تأسيس 4( من العسكر، بعد أن كان عدد المدنيين )5مدنيين مقابل )( 9القومي )
 7المجلس.

قلص إلى حد كبير نظام الوصاية ووضع أساسًا معقواًل  :2010الدستوري عام  اإلصالح-2
ألنظمة الحكم الديمقراطية. وقضت التغييرات القانونية )على سبيل المثال، إزالة األسس القانونية 

 8لجيش على السياسة، وانتخاب رئيس الجمهورية عن طريق االقتراع الشعبي... ألخ.لنفوذ ا
أقره مجلس األمن القومي ، ما   2010تعديالت على الدستور التركي في سبتمبر/ ومن أبرز ال

التركي والذي  )يجمع القيادتين السياسية والعسكرية برئاسة رئيس الجمهورية (، النسخة الجديدة 
الذي يعد الوثيقة الرسمية األهم في تحديد االستراتيجيات العريضة التركية  ""الكتاب األحمرمن  

الخارجية والداخلية لخمس سنوات مقبلة،  حيث تم إدخال كثير من العناصر الجديدة إلى النص، 
المخصص  تهديد رئيسي لتركيا"، ففي الفصل"لكن أبرزها على اإلطالق هو تصنيف إسرائيل بأنها 

لـ "التهديدات الخارجية لتركيا وعالقاتها الخارجية "، وردت العبارة اآلتية: "يجدر التركيز على أن 
انعدام استقرار المنطقة بسبب النشاط اإلسرائيلي، وسياساتها )إسرائيل( التي قد تسبب بسباق تسلح 

تال ذلك تحول  9.في المنطقة، هما تهديد لتركيا كما تم إخراج سوريا وايران من دائرة األعداء
، وما رافق هذا 2017النظام السياسي التركي إلى نظام الحكم الجمهوري الرئاسي في نيسان / 

 10التحول من تأثير على القيادة التركية في إدارة ملف السياسة الخارجية. 

                                                           
 .107ص .القانونيةدرية: مكتبة الوفاء اإلسكن .الدور اإلقليمي لرتكيا يف منطقة الشرق األوسط بعد احلرب الباردة .2014 .دين، إميان 7
 .11ص .2العدد  .6السنة  .النظام الرائسي املقرتح لرتكيا: تقييم السياق واالنتقادات .2017 . إييمااي 8
 . /http://heb.inss.org.il .104تقرير معهد االمن القومي. مذكرة  يب:أيتل  .جسور وكالم .2010 .جالياليندنشرتاوس ,   9

 .7ص  .مركز الدراسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية :إسطنبول .النظام الرائسي والتحول السياسي يف تركيا. 2018. وآخرون برهان الدين رضوان 10

http://heb.inss.org.il/
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والتي عرضت على الشعب في  :2017الشعبي على التعديالت الدستورية عام  االستفتاء-3
وبذلك يكون  11.%51.4يل، ليخلص االستفتاء إلى الموافقة على التعديالت بنسبة أبر  16يوم 

 قد تحّولت تركيا تكون تركيا قد تحّولت من النظام البرلماني إلى الرئاسي.
في نظام حكومة الرئاسة الجمهورية تكون مؤسسة رئاسة الجمهورية في مركز التنفيذ، وأساس 

، تكون اإلدارة المركزية في الُبنية اإلدارية لتركيا من "مؤسسة اإلدارة المركزية. وفي هذا السياق
رئاسة الجمهورية" و"مجلس الوزراء" و"الوزراء" و"مؤسسات المناطق". في نظام حكومة الرئاسة 
الجمهورية يصبح رئيس الجمهورية المنتخب مباشرة من ِقبل الشعب الجهة الرئيسة المسؤولة عن 

 12اغة السياسات العامة، وتنفيذها، ...  الخ ".القضايا التنفيذية، مثل صي
( مادة دستورية هيكلة صالحيات السلطات الثالث، 18ُتعيد التعديالت الدستورية التي ُطرحت لـ )

وتنقل تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وهو نظام قائم في الديمقراطيات، بحيث 
ذية واسعة تجعل منه صاحب القرار في جهاز يحصل رئيس الجمهورية على صالحيات تنفي

الدولة، خصوصًا بعدما تم إلغاء منصب رئيس الحكومة. وبتحّول النظام إلى نظام رئاسي يصبح 
من حق الرئيس تعيين نوابه والوزراء، وكذلك كبار الموظفين البيروقراطيين. كذلك تمنح التعديالت 

نون قبل التعديالت الدستورية لم يكن يسمح لرئيس )حيث إن القا  13الدستورية الرئيس حق إقالتهم.

                                                           
بغداد:  .57العدد  .: الواقع والطموح2002يف عهد حزب العدالة والتنمية بعد عام  التعديالت الدستورية .2019 .وهدى هادي حممود ،علي دريول 11

 .91 – 90ص  جامعة بغداد. .جملة العلوم السياسية
 .كيةأنقرة: جملة رؤية تر  .اة هيكلة اجلهاز التنفيذي يف تركيالنظام اجلمهوري وإعاد .2018خريف  .حممد زاهد، وعزيز كوسا أوغلو، ونيب ميشو صوابجي،  12

 .170ص  .3العدد  .7السنة 
 .1ص  .السياسياتلألحباث ودراسة  تقدير موقف. قطر: املركز العريب االستفتاء الرتكي: نعم ولكن؟. 2017د. م.  13
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الوزراء أو رئيس الجمهورية أن يعين موظفًا كبيرًا أو حتى سفير من خارج مالك وزارة الخارجية( 
14 

هذه التغيرات الدستورية والتشريعات الجديدة أنهت وصاية المؤسسة العسكرية التركية على المشهد 
م والتي أجبرت رئيس الوزراء الراحل نج” إسرائيل“المتميزة مع السياسي، وهي صاحبة العالقات 

طرفني يف االتفاقيات العسكرية واألمنية بني ال الدين أربكان ذا الخلفية اإلسالمية على توقيع أوسع وأخطر
 15 .اتريخ اجلمهورية الرتكية قبل أن جتربه على االستقالة بعدها بقليل

 :لقضية الفلسطينيةخدمة ا في سياسة اخلارجية الرتكيةال التعديالت الدستورية على انعكاس
ريكية األم الواليات المتحدةجاء االعتراف التركي بدولة إسرائيل بعد أسبوع واحد من اعتراف 

لتكون أول دولة إسالمية تعترف بقيام دولة إسرائيل، وانطلقت المبادرة التركية في هذا  بإسرائيل
الدعم الغربي واألمريكي إذ اعتبرت تركيا  ذا االعتراف علىبهاإلطار رغبة منها في أن تحصل 

  المتحدة الوالياتمع  تركيا للتحالف انضمت فقد 16أن العالقة مع إسرائيل ستسهم في هذا اإلطار 
العالقات الوثيقة بين الواليات المتحدة  انت وك الثانية،  العالمية الحرب السوفيتي بعد ضد االتحاد
ت قد  أّثر و في توجيه العالقات التركية مع الواليات المتحدة األمريكية  المحركهو و)إسرائيل( 

الفلسطينية. كما أن االتفاقيات السرية التي تم توقيعها بين تركيا  التركية على العالقات بدورها
التي تركت أثرها في تلك الفترة على  تعد من التطورات الهامة مندريس عدنان و)إسرائيل( في فترة
أخرى فلقد بلغ التقارب مع منظمة التحرير الفلسطينية الي بدأ  ناحية ومن 17 القضية الفلسطينية

                                                           
 جاهد توز. مستشار يف وزارة اخلارجية الرتكية. مقابلة خاصة مسجلة. 14
   https://bit.ly/2FOoFpS ..الفلسطينية القضية يف الرتكي للدور املستقبلية اآلفاق .2018 احلاج، سعيد. 15

 .17:ص، 2011مصدر سابق،  الغول، 16 

 أسطنبول. ، مركز رؤية للتنمية السياسية،جتاه القضية الفلسطينية والتنميةسياسة حزب العدالة  .2017مصطفى. اوزشاهني، 17 
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 عام في الفلسطينية التحرير بمنظمة باالعتراف تأسيسه في سبعينيات القرن الماضي ذروته
 18 تركيا قبل من 1988

خلت التاريخ يها إلى ذروتها فلقد دالتسعينيات التي وصلت العالقات التركية اإلسرائيلية ف فترةأما        
بوصفها فترة ساد فيها صمت عملي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بالرغم من وجود ضجة 

بمراعاة  تتميز الفلسطينية الجغرافيا تجاه تركيا سياسة إن القول يمكن وباختصار،  19خطابية 
وكان   .الدولي النظام لشروط وفًقاوبماهية تتشكل  والفلسطيني، التوازن بين الجانبين اإلسرائيلي

حامي القيم العلمانية هي الجهة ذات النفوذ األكبر في توجيه السياسة الخارجية  العسكر بصفته
أن مصلحة تركيا تتوجب نحو التحالف مع أمريكا والغرب على حسب الشرق  وكانت تؤمنالتركية 

 رائيل، لكنإسرة تطوير العالقات مع والمنطقة العربية، وتطوير العالقة مع تركيا يعني بالضرو 
إذا ما أتينا إلى مطلع القرن الحالي نجد أن العالقات بين تركيا وفلسطين قد اكتسبت بعدًا جديدًا. 
وليس من الخطأ القول بأن تركيا خالل حكم حزب العدالة والتنمية قد لعبت دورًا أكثر فاعلية في 

 لوزارة أوغلو داود استالم مع الخارجية السياسة يمتصم أعيد 2009عام  الفلسطينية. وفي القضية
أوغلو لتطبيق سياسته الخارجية التي وضعها في  لداود أتيحت الفرصة أن ولقد بداالخارجية. 

 الخارجية ثم رئيس الوزراء وزير توليه منصبي االستراتيجي" خالل كتابه الذي يحمل اسم "العمق
منظور داود أوغلو في هذه الفترة تركة عثمانية يشير إلى حيث أن اعتبار القدس من  20بعد ذلك 

 السياسي التأثير فقدان ومع.21  ةالخارجي السياسة في أن هذه القضية تحظى بمكانة متميزة
                                                           

 . 186- 188ص: .12مقال ابللغة اإلجنليزية. عدد  .إسرائيل. الشؤون اإلسرائيليةتركيا كيف ترى . 6020البشكو، ميشيل. 18
 .233-231ص:  .إسطنبولرؤية للتنمية السياسية،  مركز، الفلسطينيةمية جتاه القضية نتلسياسة حزب العدالة وا. 2017اوزشاهني، مصطفى. 19  
، )مركز 10 ، طبعةلعبد اجلليترمجة حممد جابر ثلجي وطارق  ،الدولية الساحة يف ودورها تركيا موقع االسرتاتيجي: العمق.201داود.  أوغلو، امحد 20 

 .141(، ص 2010اجلزيرة للدراسات، الدوحة، 
 .7. ص:32. مركز سيتا. دراسة ابللغة اإلجنليزية. إسطنبول. عدد:داود اوغلو يف السياسة اخلارجية. 2009بولنت، اراس. 21 
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قوة  الى تعزيزالتركية في التسعينيات أدى  الخارجية السياسة للجيش الذي كان القوة التي حكمت
  22 األوسط والقضية الفلسطينية الشرق  تجاه تركيا الخارجية سياسة والتي دفعت  السلطة المدنية

 العسكري واألمني:البلدين في المجالين  العالقات بين الدستورية علىتأثير التعديالت 
 على العالقات العسكرية واألمنية بين تركيا وإسرائيل بشكل تأثير التعديالت الدستورية برزت 

يكا  بطبيعة حلفاء أمر والذين هم  وصاية العسكر على السياسة  واضح، والتي تمثلت بإنهاء
ركي أقر مجلس األمن القومي الت فقد، وإسرائيل وهم الجهة المعنية بتطوير العالقات مع إسرائيل

، الذي  )يجمع القيادتين السياسية والعسكرية برئاسة رئيس الجمهورية (، النسخة 2010في عام 
الذي يعد الوثيقة الرسمية األهم في تحديد  "السري"، أو "الكتاب األحمرالدستور "الجديدة من 

االستراتيجيات العريضة التركية الخارجية والداخلية لخمس سنوات مقبلة، حيث تم إدخال كثير 
تهديد "من العناصر الجديدة إلى النص، لكن أبرزها على اإلطالق هو تصنيف إسرائيل بأنها 

صل المخصص ل "التهديدات الخارجية لتركيا وعالقاتها الخارجية "، وردت رئيسي لتركيا"، ففي الف
العبارة اآلتية: "يجدر التركيز على أن انعدام استقرار المنطقة بسبب النشاط اإلسرائيلي، وسياساتها 

 23 " )إسرائيل( التي قد تسبب بسباق تسلح في المنطقة، هما تهديد لتركيا
 األمنية والصفقات العسكرية بين إسرائيل وتركيا إلى الحضيض –كرية حيث وصلت العالقات العس       

ألغت تركيا من دون  2010أكتوبر \بعد العدوان اإلسرائيلي على سفينة مرمرة، ففي تشرين األول
إعطاء مهلة كافية مناورة عسكرية مع إسرائيل بسبب العداء الكبير الذي يكنه الشعب التركي 

                                                           

 .136 – 117. ص: (2) 2األوسط، الشرق دراسات. 2000 والعام التسعينيات بني مقارنة :وإسرائيل لرتكيا اخلارجية السياسة.2011 ، علي.ابجلي22 

 /http://heb.inss.org.il، 2010, 104مذكرة  ابيب،تل . تقرير معهد االمن القومي. جسور وكالم .2010. جاليا ليندشرتاوس،23 
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ف اإلسرائيلية أنه تم إلغاء عدد من المشاريع العسكرية والبالغ قيمتها إلسرائيل، كما ذكرت الصح
 24 حوالي بليون دوالر.

د بدأت األمنية التي كانت ق –كما وانتهت الصفقات العسكرية، ووضعت حدا للعالقات المخابراتية 
، وكانت نقطة التحول في العالقات المخابراتية بين الدولتين عندما عين 1957سرية في عام 

 المعروف وفقا لما –م مستشاره لشؤون إيران، )هاقان فيدان( 2010أردوغان في تموز/يوليو سنة 
ركية. وقد رئيسا للمخابرات الخارجية الت –ذكره عدد من المسؤولين اإلسرائيليين، بتعاطفه مع إيران 

عبر وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود براك عن قلقه الكبير من تعيين هاقان فيدان رئيسا للمخابرات 
ي أن هذه األسرار لتفكير فالتركية قائال: "عندنا أسرار كثيرة في أيدي المخابرات التركية الخارجية، وا

نقال عن  هآرتسصحيفة  وذكرت 25قد تكون مفتوحة أمام اإليرانيين لالطالع عليها مقلق للغاية 
من الحكم في تركيا أن إسرائيل تخشى من توجهات قائد االستخبارات  التركية المقربةاحدى الصحف 

وأهم ما   26منية المشتركة مع الموساد التركية "هاقان فيدان" الرامية إلى إلغاء كافة االتفاقيات األ
في االتفاقيات األمنية المشتركة بين البلدين ما وقع بين البلدين في فترة التسعينيات من القرن 

                                                           

ص:  .2012مدار: رام هللا, –املركز الفلسطيين للدراسات اإلسرائيلية  ,2011املشهد اإلسرائيلي عام  االسرتاتيجي،تقرير مدار . 2011 حناس، فادي.24 

160. 

 ..201طر,ق .املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات .الرتكية يف ضوء رفض إسرائيل االعتذار –العالقات اإلسرائيلية  .2012حمود.  حمارب، 25 

 .2013-10-22صحيفة هارتس. .كاف االتفاقيات املشرتكة مع املوساد  إبلغاءالرتكي معين  تاالستخبارارئيس  .2013ابراك. رفيد، 26 
www.haartz.co.il.misc/article-print-page/premium 

 

http://www.haartz.co.il.misc/article-print-page/premium
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جواز  إليها دون  التركية والدخولالماضي، إذ توفر لعناصر الموساد حرية التحرك في األراضي 
  27 .سفر

رية واألمنية العسك أن هذه العالقات لباحثالعسكرية واألمنية بين البلدين يرى ا سياق العالقاتفي 
 يدل نشأت بين البلدين، كل ذلك ال والتطورات التيآخذة بالتآكل والتراجع نتيجة األزمات السياسية 

 على عودة العالقات إلى سابق عهدها كما كانت توصف بالحلف االستراتيجي.

 :خاتمة
نمية مسيرة تولي حزب العدالة والت الهامة خالل من التطوراتشهد النظام السياسي التركي العديد 

هم هذه التطورات التي طرأت على النظام السياسي هي أ تركيا، كان من لمقاليد السلطة في 

التعديالت الدستورية التي عززت سلطة رجال الدولة المدنيين على حساب سلطة العسكر، واحالت 

لعديد من المواقع القيادية التي كانت تتحكم بالسياسية الخارجية وغيرها من مفاصل الحكم من ا

تدار من قبل المؤسسة المدنية المنتخبة من الشعب، وحيث كي قبضة العسكر الموالي إلسرائيل 

 بعمومه يدعم الشعب الفلسطيني في نضاله من اجل نيل حقوقه. والذي ان الشعب التركي 

                                                           

 http://links.com/news.walla.co.il/feSD, 2013-10-22, املخابرات الرتكية تلغي اتفاقية عبور مستخدمي املوساد والاله،موقع  27 

 

 

http://links.com/news.walla.co.il/feSD
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وانتخاب  ،اصالح قوانين الحرياتمثل  التركي،التطورات في النظام السياسي  ي هذهوبالتال 

يادة حزب قالطريق أمام  سهلت، تعزيز السلطات المدنيةو  الشعبي،الرئيس عن طريق التصويت 

جاالت م تركيا في قدرات، وقد ساعدت هذه التطورات بقوة واستقاللية والتنمية للعملالعدالة 

 داعم للقضية الفلسطينية.ال هاالخارجية التركية وموقفالسياسة 

 المراجع والمصادر:

كيفية عمل النظام السياسي: مبادئ نظرية مع دراسة تطبيقية على النظم .  2009فرمان، كريم.
 .17. بيروت: الدار العربية للموسوعة. ص السياسية في )سلطة عمان، الجزائر، فرنسا، إيطاليا(

 دراسة معاصرة النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة.. 2004الخزرجي، ثامر كامل محمد. 
 في استراتيجية إدارة السلطة. عمان: دار مجدالي للنشر والتوزيع. 

. النظام الرئاسي والتحول السياسي في تركيا. مركز سيتا. 2018ضوران، برهان الدين. وآخرون.
 .10 – 7إسطنبول. ص: 

. مسيرة اإلصالح الديموقراطي في تركيا. كتاب " النظام الرئاسي والتحول 2018م، محمد. أوجو 
 .78 – 71السياسي في تركيا. سيتا: إسطنبول. ص: 

 2002النظام السياسي التركي في عهد حزب العدالة والتنمية  .2016 .الخماش، رنا عبد العزيز
 .172ص  .مركز دراسات الوحدة العربية :(. بيروت123سلسلة أطروحات الدكتوراه ) .2014 –

 .الدور اإلقليمي لتركيا في منطقة الشرق األوسط بعد الحرب الباردة .2014 .دني، إيمان
 .107ص .اإلسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية
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ص .2العدد  .6. السنة النظام الرئاسي المقترح لتركيا: تقييم السياق واالنتقادات .2017إييمايا.  
11. 

 .104تقرير معهد االمن القومي. مذكرة  تل أييب: .جسور وكالم. 2010 .ليندنشتراوس , جاليا
http://heb.inss.org.il/ . 

 :إسطنبول .النظام الرئاسي والتحول السياسي في تركيا. 2018برهان الدين رضوان وآخرون. 
 .7ص  .مركز الدراسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية

التعديالت الدستورية في عهد حزب العدالة والتنمية  .2019 .وهدى هادي محمود ،دريول علي
جامعة بغداد. ص  .بغداد: مجلة العلوم السياسية .57العدد  .: الواقع والطموح2002بعد عام 

90 – 91. 
النظام الجمهوري وإعادة  .2018خريف  .كوسا أوغلو، ونبي ميشمحمد زاهد، وعزيز وصوباجي، 

 .170ص  .3العدد  .7السنة  .أنقرة: مجلة رؤية تركية .هيكلة الجهاز التنفيذي في تركيا
تقدير موقف. قطر: المركز العربي لألبحاث ودراسة  االستفتاء التركي: نعم ولكن؟. 2017د. م. 

 السياسيات. ص 
 وزارة الخارجية التركية. مقابلة خاصة مسجلة. جاهد توز. مستشار في

  ..الفلسطينية القضية في التركي للدور المستقبلية اآلفاق. 2018الحاج، سعيد. 
https://bit.ly/2FOoFpS 

أثر صعود حزب العدالة والتنمية التكي على العالقات  .2011الغول، يسري عبد الرؤوف يوسف. 
 . )رسالة ماجستير منشورة(. غزة: جامعة األزهراإلسرائيلية –التركية 

يزية. . مقال باللغة اإلنجلتركيا كيف ترى إسرائيل. الشؤون اإلسرائيلية. 2006البشكو، ميشيل. 
 . 188-186 . ص:12عدد 

ركز رؤية ، محزب العدالة والتنمية تجاه القضية الفلسطينيةسياسة . 2017اوزشاهين، مصطفى.  
 .233-231للتنمية السياسية، إسطنبول. ص: 

http://heb.inss.org.il/
https://bit.ly/2FOoFpS
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مة ترج ،الدولية الساحة في ودورها تركيا موقع االستراتيجي: العمق.201وغلو، احمد داود. أ
(، 2010، )مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، 10محمد جابر ثلجي وطارق عبد الجليل، طبعة 

 .141ص 
. مركز سيتا. دراسة باللغة اإلنجليزية. داود اوغلو في السياسة الخارجية. 2009بولنت، اراس. 
 .7. ص:32إسطنبول. عدد:
. 2000والعام  التسعينيات بين مقارنة :وإسرائيل لتركيا الخارجية .السياسة2011بالجي، علي. 

 .136 – 117. ص:(2) 2 األوسط، الشرق  دراسات

المركز  ,2011تقرير مدار االستراتيجي، المشهد اإلسرائيلي عام . 2011 فادي.نحاس، 
 .160. ص: 2012مدار: رام هللا, –الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية 

المركز  .التركية في ضوء رفض إسرائيل االعتذار –العالقات اإلسرائيلية . 2012محارب، محود. 
 ..201العربي لألبحاث ودراسة السياسات. قطر,

. رئيس االستخبارات التركي معني بإلغاء كاف االتفاقيات المشتركة مع 2013رفيد، باراك.
-www.haartz.co.il.misc/article-print .2013-10-22الموساد. صحيفة هارتس.
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