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 ة والتنمية شعار حزب العدال

 2020-2002املنظور العريب جلدلية العالقات الرتكية اإلسرائيلية 
 أ. د. وليد عبد احلي

 
 :دقدةةامل

بقدر كبري من االرتباك  2020-2010اتسمت األدبيات السياسية العربية خالل العقد املاضي 
 ،Wishful thinkingيف فهم وحتليل العالقات الرتكية اإلسرائيلية، وشكلت النزعة الرغبوية 

يف  اسرتاتيجية-واالحنياز األيديولوجي أو العقائدي، والتسارع يف إيقاع التغري يف البيئة اجليو
، وانقسمت االجتهادات الفكرية العربية يف املنطقة العربية، معوقات لفهٍم متزٍن هلذه العالقات

 هذا الصدد إىل تيارين:
 

 التيار األول: 
حزب كية منذ وصول يرى هذا التيار أن السياسة الرت 

لكرسي السلطة مل تتغري يف موقفها من  العدالة والتنمية
"إسرائيل" على الرغم من بعض التشنجات العابرة يف 
العالقة بني الطرفني، إىل جانب أن تركيا مل تغادر توجهاهتا 

 حلف مشال األطلسي )الناتو(التقليدية يف تشبثها بعضوية 
North Atlantic Treaty Organization (NATO)  أو

يف هلفتها الشديدة لكي تكون جزءًا من االحتاد األورويب. وتعزز هذا التيار الفكري العريب 
بنتائج التوتر الذي أصاب العالقات العربية الرتكية خصوصًا مع تكثيف التدخل الرتكي يف 

األزمة السورية ويف مشال العراق ويف ليبيا، انهيك عن 
ليجي لتقف إىل جانب قطر مشاركتها يف االصطفاف اخل

يف خالفاهتا مع كل من السعودية واإلمارات العربية 
املتحدة ومصر، وهو ما جعل البعض يذهب إىل حّد ربط 

ابإلرث العثماين يف  3002السياسة الرتكية بعد سنة 
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 رجب طيب أردوغان

، املنطقة، والعمل على إحيائه. ويضيف هذا التيار أن العالقات الرتكية اإلسرائيلية بقيت مستقرة
بل إن العالقات التجارية جعلت من تركيا الشريك التجاري والسياحي األول لـ"إسرائيل" يف 

وجود مسافة فاصلة تضيق وتتسع بني احلني واآلخر بني تركيا الشرق األوسط، انهيك عن 
بل وأحيااًن مع اجلهاد اإلسالمي واجلبهة الشعبية لتحرير  وتنظيمات حمور املقاومة كحزب هللا،

، إىل جانب مسافة فاصلة نسبيًا مع إيران ال ي يرى هذا التيار فيها سندًا مركزًا وحمور فلسطني
 استمرار العالقات الديبلوماسية الكاملة بني تركيا و"إسرائيل"، ال سّيمااملقاومة الذي ال يروق له 

تركي  أن تركيا هي أول دول إسالمية اعرتفت بـ"إسرائيل" منذ نشوئها، ويف ظّل تيار سياسي
لكن حاكم خيتلف متامًا يف توجهاته عن توجهات حزب العدالة والتنمية احلاكم حالياً يف تركيا، 

هذا االعرتاف القانوين الكامل بقي اثبتًا يف 
من السياسة الرتكية على الرغم مما اعرتاه أحياانً 

توترات مل تدم طويالً، ولعل تصرحيات رجب 
يف  Recep Tayyip Erdoğanطيب أردوغان 

عن "أمله يف عالقات أفضل مع  32/12/3030
بالده مل تقطع العالقات بشكل  "إسرائيل"، وأن

اتم مع "إسرائيل"، وهناك تعاون استخبارايت 
بني الطرفني، وأن املشكلة الرئيسية يف هذه العالقات هي السياسات اإلسرائيلية غري الرحيمة 

 األول. يشكل حججاً هلذا التيار 1جتاه الفلسطينيني"،
 

 التيار الثاين:
ابملقابل هناك تيار سياسي عريب آخر، تغلب 
عليه مسة التوجه اإلسالمي، يرى أن تركيا دولة 

وتقدم إسالمية تقف إىل جانب احلق الفلسطيين، 
 املساعدات للفلسطينيني، بل وترفض كل السياسات
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راطية ال ي اجتاحت الدول العربية اإلسرائيلية يف األراضي اوحمتلة، كما أهنا دعمت النزعة الدميوق
إىل يومنا هذا، وتصوت غالباً يف املنظمات الدولية لصاحل احلق الفلسطيين، إىل  3010منذ سنة 

جانب أن الدور الرتكي يف جلم النزعة االنفصالية لألكراد يف دول غرب آسيا )إيران، والعراق، 
ويكبح النزوع الغريب واإلسرائيلي إلقامة وتركيا، وسورية( يسهم يف وحدة أراضي الدول العربية، 

دولة كردية تكون سنداً لـ"إسرائيل" يف املنطقة، ال سّيما أن بعض القوى الكردية هلا اتريخ طويل 
 من التعاون مع "إسرائيل" بشكل سري وأحياانً شبه علين.

السياسة إن السجال الفكري بني التيارين العربيني يستدعي طرح التساؤل التايل: هل تقوم 
الرتكية يف منطقة الشرق األوسط على أساس برامجايت )أي اعتبار املصاحل هي احلادي لقافلة 
السياسة الرتكية(؟ أم أن املعيار األيديولوجي والعقائدي هو اوحمدد الرئيسي )وحتديدًا اإلسالم 

 The Justice and Developmentالسياسي ممثالً يف جوهره بتوجهات حزب العدالة والتنمية 

Party (Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)) ؟ أم أن األمر جيمع بني البعدين الرتكي)
بقدر من العقالنية ال سّيما أن املشهد السياسي يف الشرق األوسط معّقد إىل أبعد احلدود؟ 
ذلك يستدعي رصد الدوافع وراء كل من السياسة الرتكية جتاه "إسرائيل"، وابملقابل السياسة 

 سرائيلية جتاه تركيا.اإل
من الضروري اإلشارة إىل أن العالقات الرتكية اإلسرائيلية منذ االعرتاف الرتكي بـ"إسرائيل" 

، عرفت تذبذاًب بني فرتة وأخرى، بغض النظر عن احلزب احلاكم يف تركيا، فإىل 1191سنة 
طرفني خالل الفرتة جانب عدد من االتفاقيات السياسية واألمنية والعسكرية والتجارية بني ال

)أي قبل وصول حزب العدالة والتنمية الرتكي للسلطة(، عرفت هذه الفرتة  1191-3003
متثيلها الديبلوماسي يف "إسرائيل" سنة توترات بني الطرفني، فقد خفضت تركيا من مستوى 

بعد مشاركة "إسرائيل" يف العدوان الثالثي على مصر، كما شجبت تركيا العدوان  1121
ابالنسحاب من األراضي ال ي احتلتها،  وطالبتها 1111رائيلي على الدول العربية يف حرب اإلس

أن تشارك الدول اإلسالمية الدعوة لقطع العالقات مع  1111لكن تركيا رفضت سنة 
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 7691حرب 

 حريق املسجد األقصى

ورفعت الحقًا من مستوى التمثيل  ،حريق يف املسجد األقصى"إسرائيل" بعد نشوب 
ستوى السفارة، إال أن العالقات الرتكية اإلسرائيلية عادت الديبلوماسي مع "إسرائيل" إىل م

 بعد إعالن "إسرائيل" ضمها للقدس.  1190للتوتر سنة 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

بعد أن قدم السفري الرتكي لدى "إسرائيل"  1113لكن هذه العالقات عادت ملسريهتا سنة 
صعودًا وهبوطًا يف العالقات  مما يعين أن ظاهرة التذبذب 2أوراق اعتماده للرئيس اإلسرائيلي،

 الرتكية اإلسرائيلية هي ظاهرة سابقة على وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة يف تركيا.
 

املواقف الرتكية بني السجال السياسي اإلعالةي واأليديولوجي، وبني شبكة املصاحل 
 االسرتاتيجية:

 وسطية:أأواًل: تركيا والبيئة االسرتاتيجية الشرق 
تواصلت العالقات ، 3003إىل السلطة يف تركيا سنة  حزب العدالة والتنميةل منذ وصو 

، 3003-1112الرتكية اإلسرائيلية يف ظّل تغريات جذرية يف البيئة الشرق أوسطية خالل الفرتة 
 وكان على حزب العدالة أن يتكيف معها بعد وصوله للسلطة، وهي:
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هبا من دول عربية )مصر، مث اتفاق  يبلوماسيواالعرتاف الدإهناء حالة احلرب مع "إسرائيل"  .1
أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية، واتفاق وادي عربة مع األردن(، انهيك عن تزايد 

وانفتاح اللقاءات العربية اإلسرائيلية على مستوات خمتلفة، وفتح مكاتب متثيل جتاري، 
إىل موجة التطبيع سنة  بعض القنوات العربية على اإلعالم اإلسرائيلي...إخل وصوالً 

 من بعض الدول اخلليجية واملغرب والسودان. 3030

، وهواجس االنقسام 3002-1190تداعيات الثورة اإليرانية وحروب اخلليج خالل الفرتة  .3
السين الشيعي، وهي متغريات جعلت املشهد الشرق أوسطي متباينًا عما كان طيلة نصف 

 لتنمية للسلطة يف تركيا.القرن املاضي على وصول حزب العدالة وا

تداعيات تفكك االحتاد السوفيي ي، وأتثريات ذلك على الوظيفة الرتكية يف إطار حلف  .2
األطلسي من انحية، كما أن تراجع جاذبية النظرية الشيوعية عزز من ثقة اإلسالميني يف 

 تركيا )وغريها( مبنظورهم الديين من انحية أخرى.

 الدول العربية، الذي رأى فيه حزب العدالة والتنمية الرتكي تنامي تيار اإلسالم السياسي يف  .9
 حليفاً موضوعياً له.

، وأدى لتغري عدد من األنظمة 3010االضطراب العام الذي أصاب املنطقة العربية منذ  .2
السياسية، والنتشار عسكري متعدد األطراف يف خمتلف أرجاء املنطقة، وترافق ذلك مع 

لدول العربية بسبب هذا االضطراب، انهيك عن تداعيات اهنيار اهنيار اقتصادي يف أغلب ا
 19-)كوفيد ، مث أخريًا تفشي وابء الكوروان3019الريع النفطي يف املنطقة بعد سنة 

COVID-19). 

اسرتاتيجية ال ي وجدها حزب العدالة والتنمية الرتكي ختتلف -ذلك يعين أن البيئة اجليو
سادت املنطقة يف النصف قرن السابقة على وصوله للسلطة، وهو اختالفاً عميقاً عن البيئة ال ي 

ما دفع لطرح التساؤل املركزي حول السياسة اخلارجية حلزب العدالة والتنمية، فهل يغلب عليها 
الطابع الربامجايت؛ أولوية املصاحل القومية وبقدر من العقالنية؟ أم أولوية الُبعد العقائدي الديين؟ 

 عدين؟أم هو مزج بني الب
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 3002غزو األةريكي للعراق سنة ال

 3002اغتيال الشيخ أمحد ايسني 

 :اثنياً: السجال السياسي اإلعالةي واأليديولوجي

اسرتاتيجية ال ي أشران هلا، تبىن حزب العدالة والتنمية سياسة -يف ظّل هذه البيئة اجليو
التكيف والتوفيق بني بُعدين مها التحوالت اجلذرية يف املنطقة وانعكاساهتا على مصاحل تركيا من 

 من انحية أخرى.انحية، وخطابه السياسي اإلسالمي 
وشكلت حماولة لعب دور الوسيط بني دول عربية و"إسرائيل" أوىل حماوالت التكيف الرتكي 
مع البيئة املعقدة ال ي أشران هلا يف الشرق األوسط، ويشري اتريخ العالقات الدولية إىل أن الدولة 

قبول الطرفني هلذا ال ي تسعى للعب دور الوسيط يف النزاعات الدولية ال بّد هلا أن حتظى ب
الدور، وهو أمر ال يتم دون أن تكون العالقة بني الوسيط من انحية وطريف النزاع من انحية 

 اثنية عالقة إجيابية.
لقد كان الرفض الرتكي للتعاون مع الوالات 

نقطة حتول يف  3002يف غزو العراق سنة املتحدة 
زاً الرتكية املتبادلة، وعاماًل حُمفّ   النظرة السورية

وانعكس ذلك مباشرة يف  للتقارب السوري الرتكي، 
عندما زار الرئيس السوري  3009كانون الثاين/ يناير 

بشار األسد تركيا ليبدأ جو من التقارب امللحوظ 
" لزعيم بني الدولتني، وبعد ذلك بشهرين وجهت تركيا انتقادًا حادًا لعملية اغتيال "إسرائيل

ووصفها رئيس الوزراء الرتكي يف حينها رجب طيب أردوغان  ،حركة محاس الشيخ أمحد اسني
مث تطورت العالقات السورية  3أبهنا عمل "إرهايب"،

مع تركيا بزارة أردوغان لدمشق يف أواخر السنة 
نفسها لتوقيع اتفاقية جتارة حرة مع سورية، مث عاد 

يف  3001أردوغان ملشاركة الرئيس السوري سنة 
يل، وتواصل التقارب بلقاء تدشني استاد حلب الدو 
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 3001 لدقاء شيمون برييز ةع عبد هللا غول

 الرئيس رجب طيب أردوغان يف دافوس 

غري أن  4، وتطور األمر إىل حّد إجراءات تدريبات عسكرية مشرتكة.3009سوري تركي سنة 
، 3011موجة االضطراابت الداخلية يف العامل العريب أو ما اصطلح على تسميته الربيع العريب بعد سنة 

 راسة منفصلة.دى النتقال العالقة ابجتاه معاكس متاماً، وهو موضوع حيتاج لدأ
بزارة  3002ابملقابل، فقد قام أردوغان )كان رئيسًا للوزراء حينها( يف أار/ مايو  

"إسرائيل" عارضًا دور الوسيط خصوصًا مع سورية، وهي السنة نفسها ال ي اشرتت فيها تركيا 
 5مليون دوالر. 192أسلحة من "إسرائيل" بقيمة 

السابق  ، قام الرئيس اإلسرائيلي3001ويف سنة 
بزارة لرتكيا اجتمع  Shimon Peresمشعون برييز 

 Abdullahخالهلا ابلرئيس الرتكي عبد هللا غول 

Gul ، ًيف الربملان الرتكي أكد فيه  والقى خطااب
 6على تعزيز العالقات بني الطرفني.

 

ى وأدركت تركيا أن عالقاهتا مع املقاومة الفلسطينية ال ي أخذ جناحها اإلسالمي يتنام
يستوجب التطوير، لكي تكون تركيا قادرة على توسيع فضاء ديبلوماسيتها يف الشرق األوسط 
من خالل تقدمي املساعدات اإلنسانية ألطراف فلسطينية ال سّيما يف قطاع غزة اوحماصر. لكن 
تعقيدات الواقع يف الشرق األوسط أربكت التصور الرتكي، فقد توترت العالقات الرتكية 

ة بعد العدوان اإلسرائيلي على غزة سنة اإلسرائيلي
، واالنتقاد الرتكي احلاد للسلوك اإلسرائيلي 3009

والذي عربر عنه أردوغان يف منتدى دافوس 
Davos Forum  وتزايد التوتر بعد أن  .3001سنة

منعت تركيا "إسرائيل" من املشاركة يف تدريبات 
يف  Anatolian Eagleنسر األانضول العسكرية 

، وال ي جرت يف إطار 3001األول/ أكتوبر  تشرين
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تدريبات حلف الناتو، واحتجت كل من الوالات املتحدة وإيطاليا على القرار الرتكي مما أدى 
 Benjaminوهو ما دفع برئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو  7إللغاء التدريبات،

Netanyahu طاً نزيهاً" بني "إسرائيل" وسورية. للقول حينها إن تركيا ال تصلح ألن تكون "وسي
اإلسرائيلي على ، مع حادثة االعتداء 3010وازداد التوتر بني اجلانبني اإلسرائيلي والرتكي سنة 

، وال ي قتل فيها تسعة أتراك )أحدهم حيمل اجلنسية سفينة اإلغاثة الرتكية املتجهة إىل غزة
"، وازداد احتقان العالقة بني الطرفني بعد األمريكية( وال ي وصفها أردوغان أبهنا "إرهاب دولة

 8مالبسات عديدة وخطرية:
اعتبار القدس عاصمة لـ"إسرائيل"  Donald Trumpإعالن الرئيس األمريكي دوانلد ترامب  .1

، وهو املوضوع الذي شكرل نقطة جتاذب حادة بني 3011يف كانون األول/ ديسمرب 
السجال اإلعالمي واالنتقادات املتقابلة لكل "إسرائيل" وتركيا، وغلب على هذه التجاذابت 

 طرف جتاه الطرف اآلخر.

، والذي أدى لزادة حدة النقد الرتكي 3019العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة سنة  .3
 للسياسات اإلسرائيلية.

القلق الرتكي من املساندة اإلسرائيلية لفكرة إقامة كيان كردي خصوصاً يف الشمال السوري،  .2
 عنه نتنياهو بشكل صريح قبل أام من االستفتاء الذي أعلنته كردستان العراق وهو ما عرّب 

 .3011سنة 

 ،تناغم مواقف بعض الدول العربية مع "إسرائيل" يف املوقف من حركة محاس بشكل خاص .9
وتنظيمات اإلخوان املسلمني بشكل عام، ووصفها أبهنا تنظيمات "إرهابية"، علماً أبن هذا 

 ار السياسي األقرب يف توجهاته حلزب العدالة والتنمية الذي حيكم تركيا.التنظيم هو التي

تباين األولوات يف سياسات كل من "إسرائيل" وتركيا يف سورية، ففي حني تعلو أولوية جلم  .2
أو إهناء الوجود اإليراين وحزب هللا من سورية أولوات السياسة اإلسرائيلية، فإن األولوية 

منطقة استقالل كردي أبي شكل من األشكال، ألن ذلك قد ميثل  الرتكية هي منع قيام
 نقطة مساندة أخرى حلزب العمال الكردي الرتكي الذي تصفه تركيا مبنظمة إرهابية.
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( و"إسرائيل" 3003إن تنامي التيارات الدينية واليمينية القومية يف كل من تركيا )بعد سنة   .1
ة بني "إسرائيل" وتركيا استنادًا للمتغريات ( وحىت اآلن وسرع اهلوة الفاصل1111)منذ 

 9األيديولوجية لكل منهما.

وتصاعد اخلالف بني الطرفني بقيام "إسرائيل" يف آذار/ مارس 
 ابعتقال مدير فرع غزة لوكالة التنسيق والتعاون الرتكية )تيكا( 3011

Turkish Cooperation and Development Agency (Türk 

İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı—TİKA) ،
بتهمة نقل أموال للجناح العسكري حلركة محاس، لكن التحقيقات اإلسرائيلية أشارت إىل أن 

 10/12/2017وقد اهتم أردوغان يف كلمة له يف  10النقل مّت دون التنسيق مع اهليئة الرتكية.
ت "إسرائيل" على لسان نتنياهو أبن "إسرائيل" أبهنا دولة إرهابية، وأبهنا "قاتلة األطفال"، ورد

تركيا تساند اإلرهاب وتقتل املدنيني األكراد. تبع ذلك قيام تركيا بطرد السفري اإلسرائيلي، 
فردرت "إسرائيل" بطرد القنصل الرتكي الذي ميثل تركيا لدى السلطة الفلسطينية من القدس يف 

 3019.11سنة 
ى الرغم من أن االجتاه العام يف "إسرائيل" هو وسط هذا املشهد املتوتر بني الطرفني، وعل

ضعف الثقة يف مواقف أردوغان بل واهتامه ابلال سامية، إال أن "إسرائيل" وقفت ضّد اوحماولة 
، وأكد بيان لوزارة اخلارجية اإلسرائيلية ولرئيس الوزراء 3011االنقالبية على أردوغان سنة 

 12مواصلة السعي لتحسني العالقة بني الطرفني.اإلسرائيلي نتنياهو ذلك، وعزمت "إسرائيل" 

 
 ةاذا نستنتج ةن هذا املشهد السياسي اإلعالةي:

أن السمة الدينية اإلسالمية للقاعدة الشعبية حلزب العدالة والتنمية احلاكم يف تركيا جتعل من  .1
ق العسري عليه التغاضي عن السياسات اإلسرائيلية يف األراضي اوحمتلة خصوصًا عندما يتعل

األمر برموز دينية مثل القدس، أو انتهاكات حقوق اإلنسان واحلصار االقتصادي على 
شعب مسلم، كما هو احلال يف قطاع غزة، ولعل ما تشري له بعض التقارير عن رغبة تركية 
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 برانرد هنري ليفي

 ينليف تسييب

يف القدس" ما يعزز هذا األردن وغريها لرعاية األماكن اإلسالمية املقدسة يف "املشاركة مع 
مؤشرات أتثري النزعة الدينية يف فهم السلوك السياسي الرتكي يف اهتام  وتزداد 13الرأي.

أردوغان لـ"إسرائيل" ابملساعدة يف وقوع االنقالب العسكري يف 
، واستند 3012مصر واإلطاحة ابلرئيس حممد مرسي سنة 

فيديو يعرض حوارًا بني املفكر أردوغان يف اهتامه على شريط 
، ووزيرة Bernard-Henri Lévyالفرنسي برانرد هنري ليفي 

حيث  Tzipi Livni اخلارجية اإلسرائيلية السابقة تسييب ليفين
لن تسمح لإلخوان املسلمني وبكل "إسرائيل" ورد القول أبن "

 14الطرق أن حيكموا مصر".

أن تنامي حضور التيار الديين يف السياسة اإلسرائيلية عرب  .3
عل السجال اإلعالمي بني األحزاب اليمينية والدينية املتطرفة جي

 الطرفني أكثر حدة.

أن حزب العدالة والتنمية يرغب يف تقدمي منوذج سياسي إسالمي معاصر يوسع من الفضاء  .2
اإلقليمي للديبلوماسية الرتكية من انحية، ويقدم منوذجًا موازًا للنظام الديين يف إيران من 

 انحية اثنية.

أدى لتوتر متواصل مع "إسرائيل" من انحية، ولتوتر ال  أن املنظور الديين يف السياسة الرتكية .9
 يقل حدة مع سورية من انحية اثنية.

ن اإلرث العثماين يستقر يف الذاكرة التارخيية لبعض النخب السياسية الرتكية بشكل يوجد أ .2
 15تداخالً يف صياغة الرؤية االسرتاتيجية بني الذاكرة اإلمرباطورية واحلاضر القومي.
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  : شبكة املصاحل الرتكية ةع "إسرائيل":اثلثاً 

 وتركيا يف التايل:"إسرائيل" تتمثل شبكة املصاحل املشرتكة بني 

 التجارة:  .7

دوالر بزادة تصل إىل  اتمليار  5.8 ما يساوي 3011سنة  تشري البياانت املتوفرة إىل أن حجم بلغ
 ،اتمليار  9.1 ائيل"لـ"إسر صادرات تركيا  ، فقد بلغت3019سنة مليون دوالر عن  233 حنو

الشهور الثمانية  خالل تقدر قيمة التجارة 3030سنة مليار دوالر. ويف  1.7 واستوردت منها
 اتمليار  2.12للشهور األربعة املتبقية من السنة بنحو   projectionمضافًا إليها التوقعات األوىل

ة يف حجم التجارة مليون دوالر. ولو حسبنا نسبة الزاد 120دوالر، أي بزادة تصل إىل حنو 
مقابل زادة يف  %329، سنجد أهنا ارتفعت مبعدل 3019و 3009بني "إسرائيل" الرتكية مع 

فقط. وارتفعت مع الفلسطينيني خالل املدة  %11التبادل التجاري العريب مع تركيا بنحو 
لي مل ، وهو ما يعين أن اخلالفات السياسية بني الطرفني الرتكي واإلسرائي%991نفسها مبعدل 

تتعَد السجال اخلطايب الذي مل يرتك أي أثر على تطور العالقات االقتصادية، بينما تباطأ 
مع دول اخلليج العريب، حيث بلغت نسبة الرتاجع  خصوصاً بشكل واضح مع الطرف العريب )و 

 16(.%29مثالً مع دولة اإلمارات حنو 
يني لرتكيا يف الشرق األوسط، فان وإذا كانت العراق حتتل املرتبة األوىل يف الشركاء التجار 

التجاريني يف "إسرائيل" حتتل املرتبة الثانية. بينما حتتل تركيا املرتبة األوىل لشركاء "إسرائيل" 
  17عاملياً.لـ"إسرائيل" الشرق األوسط، واملرتبة اخلامسة للشركاء التجاريني 

التقنية للشركات  الستثمار الشراكات"إسرائيل" وتسعى تركيا لتوظيف عالقاهتا مع 
"إسرائيل" اإلسرائيلية مع الشركات األوروبية واألمريكية، مقابل جعل تركيا سوقًا وسيطة بني 

 واألسواق العربية ال ي ما تزال مغلقة أو شبه مغلقة أمام البضائع اإلسرائيلية.
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( 3019-3010)ولكن مثة وجه آخر للعالقة التجارية بني الطرفني، فخالل الفرتة نفسها 

وقد يعود ذلك ألسباب  18.%22، تراجع عدد الشركات اإلسرائيلية العاملة يف تركيا بنسبة تقريباً 
أمنية خصوصًا بعد املظاهرات ال ي قامت يف 

من انحية، "إسرائيل" إسطنبول وأنقرة ضّد 
وبعض األحداث األمنية األخرى ال ي طالت 

 19أخرى. أفراداً إسرائيليني من انحية
سميه االقتصاديون الكثافة إن قياس ما ي

، يساعد على Trade intensityالتجارية 
، وتقيس الكثافة نسبة التجارة "إسرائيل"فهم مستوى وأمهية هذه العالقة التجارية بني تركيا و

بني بلدين إىل نسبة جتارهتما الكلية مع العامل. فعند النظر يف هذه املعادلة يتبني متاماً أن الكثافة 
سرائيلية الرتكية تصنف كثافة عالية بل وتتزايد يف اجتاهها األعظم، إذ إن جتارة تركيا التجارية اإل

وهو ما يعد  قد ازدادت مقارنة ابلزادة يف إمجايل التجارة مع العامل،"إسرائيل" اخلارجية مع 
، زادت صادرات 3019مث  3012-1112املؤشر األكثر أمهية يف قياس الكثافة، فخالل الفرتة 

ضعفاً، وزاد  1.21"إسرائيل" ضعفاً، وزادت وارداهتا من  10.91مبقدار "إسرائيل" ا إىل تركي
ضعفاً. وعندما يتم فحص قيم مؤشر كثافة التجارة  1.12حجم التجارة اخلارجية للبلدين بنسبة 

، يتبني أن كال البلدين قد حققا زادة يف 3012-1112خالل الفرتة  "إسرائيل"بني تركيا و
ارة الثنائية بنسبة أكرب من حصتهما يف التجارة العاملية، ويف هذه الفرتة نفسها بلغ حصة التج

 20ضعف نسبة حصتها يف الصادرات العاملية. 31.9"إسرائيل" متوسط صادرات تركيا إىل 

 املرافئ البديلة: .3

، حتولت التجارة الرتكية إىل ميناء حيفا  3011سنة نتيجة لعدم االستقرار يف سورية بعد 
ردن بداًل من العبور عرب سورية، ويقدر عدد الشاحنات الرتكية ال ي تصل قطة عبور إىل األكن

شاحنة أسبوعياً، لتواصل بعد ذلك رحلتها  90إىل  20إىل ما بني  ميناء حيفا عرب البحرإىل 
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 ةيناء جيهان الرتكي  اةيناء حيف

 اكتشاف حدقول النفط يف البحر املتوسط

من الصادرات الرتكية إىل دول  %32كما تشري الدراسات إىل أن حنو   21الربية إىل األردن.
 22ر عرب ميناء حيفا للسبب نفسه )احلرب السورية(.اخلليج مت

 Ceyhanومن جانب آخر، فإن برتول إقليم كردستان العراق كان يصل إىل ميناء جيهان 
الرتكي ليتم شحنه على سفن جتارية لينقل بعد ذلك إىل ميناء أسدود يف فلسطني اوحمتلة عرب 

 23فة.عمليات متويه متارسها السفن التابعة جلهات خمتل

 السوق البديلة: .2

حقول غاز كبرية "إسرائيل" نتيجة الكتشاف 
عن حاجتها، بدأت  يف البحر املتوسط يفيض

البحث عن زابئن هلا يف اجلوار القريب، فوقرعت 
اتفاقًا مع األردن، لكنها أدركت أن السوق 
األردين صغري يف حجم حاجته، مث جرت 
 حماوالت مع مصر، مث تعثرت هذه اوحماوالت

مع تركيا خصوصاً للبحث عن مستورد خارج اجلوار املباشر "إسرائيل" ألسباب متعددة، مما دفع 
ال ي يتوقع صانع القرار السياسي اإلسرائيلي أهنا تريد التحلل من االعتماد الكبري على روسيا يف 

ة (، لكن عودة التحسن للعالقات الروسي%30(، وعلى إيران )%10احتياجاهتا الغازية )حنو 
الرتكية، والتكلفة العالية ملد أانبيب نقل للغاز حتت البحر لتصل إىل تركيا، واحتمال تعرض 
املنشآت اإلسرائيلية اخلاصة ابلغاز للقصف من قبل املقاومة يف غزة أو لبنان، إىل جانب 
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االعرتاض القربصي على عبور األانبيب عرب مياهها اإلقليمية ما مل تتم تسوية النزاع الرتكي 
ابجتاه تركيا يف هذا اجلانب حتديدًا ضعيفًا بعض لـ"إسرائيل" القربصي، جيعل مستوى اإلغراء 

 24الشيء، لكنه غري معدوم.
 السياحة: .2
رحالت طريان الشحن عادت  

اإلسرائيلي لنشاطها يف املطارات الرتكية يف 
بعد توقف ألكثر من  3030أار/ مايو 
أما يف قطاع السياحة،  25عقد كامل.

و طبقاً لألرقام املتوفرة أنه أقل القطاعات تضرراً من تذبذب العالقات بني الطرفني، وهو ما فيبد
 مليون دوالر، 390حنو بلغ  3011سنة يتضح من أن معدل دخل تركيا من السياحة اإلسرائيلية يف 

غري أن  26مليون دوالر. 31حنو من السياحة الرتكية الذي يصل إىل "إسرائيل" مقابل دخل 
وقبل  ،3009سنة واضحاً على السياحة بني الطرفني، ففي وترات السياسية بني الطرفني تركت أثرًا الت

املواجهات العسكرية بني املقاومة الفلسطينية واجليش اإلسرائيلي، وصل عدد السّياح 
 إىل حنو 3010سنة إىل قرابة نصف مليون بينما تراجع العدد بعد ذلك ليصل  اإلسرائيليني

 27سائح. مئة ألف
وتدل الدراسات اإلسرائيلية، إىل أن املمارسات اإلسرائيلية جتاه قطاع غزة أثّرت بشكل 
واضح على صورة تركيا يف الذهن اإلسرائيلي، فتحولت الصورة، طبقًا للدراسات املتخصصة، 

 28يا.من صورة إجيابية إىل صورة سلبية، وهو ما ترك أثره على أعداد السّياح اإلسرائيليني إىل ترك
لكن ذلك مل مينع من عودة الزادة يف عدد السّياح اإلسرائيليني لرتكيا مع إعادة تطبيع العالقات 

(، لكن الرقم يبقى أقل كثريًا من فرتة ما 3011سنة ألف سائح مع هناية  319حنو )وصل إىل 
 3009.29قبل 
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 املركز الصناعي اإلسرائيلي للبحث والتنمية اجمللس الرتكي للبحث العلمي والتدقين

 التعاون العلمي والتدقين: .5
، فإن التعاون بني األكادمييني من 3010-3001على الرغم من التوتر السياسي يف فرتة 

يف جماالت خصوصًا انحية وبني بعض اهليئات العلمية من الطرفني الرتكي واإلسرائيلي مل ينقطع 
حمددة مثل اهلندسة الطبية. كما تزايد التعاون بني مؤسسات علمية من الطرفني معنية ابلتعاون 

 The Scientific and Technologicalلتقينالعلمي مثل اجمللس الرتكي للبحث العلمي وا

Research Council of Turkey (TÜBİTAK) ، املركز الصناعي اإلسرائيلي للبحث و
 Israeli Industrial Center for Research and Developmentوالتنمية

)(MATIMOP.30 

 التعاون العسكري: .9
سلسلة االتفاقيات األمنية و  ،"إسرائيل"على الرغم من العالقات التارخيية بني تركيا و

والعسكرية بينهما قبل وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة، إال أن اتفاقات التعاون بني 
هيئات التصنيع العسكري يف الطرفني مل تتمكن من تطوير هذا اجلانب بعد وصول حزب 

املرتتبة عليها يف عقود العدالة والتنمية للسلطة، فمن انحية مل تف  اهليئات اإلسرائيلية ابلتزاماهتا 
سابقة مع تركيا، كما أن تركيا اجتهت حنو تعزيز الصناعة العسكرية اوحملية لتخفيض اعتمادها 

نصف االحتياجات الرتكية، مما جعلها أقل حنو من توفري  3011سنة على اخلارج، ومتكنت 
إىل أن بالده   3030سنة وقد أكد أردوغان هذا التوجه عندما أشار يف  31لـ"إسرائيل".حاجة 
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سنة مشروع  100، ارتفع عددها إىل 3003 سنةمشروع صناعة دفاعية  13كانت متتلك 
، مضيفًا أنه من بني أهم مئة شركة دفاعية يف العامل هناك سبع شركات تركية، دخل منها 3030

 32مخس شركات. 3030-3012إىل القائمة خالل الفرتة من 

ة العالقات اإلسرائيلية الرتكية إىل بعض الدفء هي نقطة عود 3011سنة وميكن اعتبار 
يف أعقاب التعاون األمين بني الطرفني إثر عملية قُتل فيها ثالثة إسرائيليني يف خصوصًا 
"إسرائيل" ، مث تبع ذلك اتصاالت سرية بني الطرفني انتهت إىل دفع 11/2/3011 يفإسطنبول 

إفساح اجملال أمام املساعدات اإلنسانية تعويضات ألسر ضحاا سفينة مرمرة، واملوافقة على 
 33الرتكية للوصول إىل غزة.

 
 ةاذا نستنتج ةن ذلك:رابعاً: 

على  "إسرائيل"عالمي واأليديولوجي بني تركيا وحمدودية أتثري السجال السياسي اإل .1
 شبكة املصاحل املادية بني الطرفني، مما يؤكد املنظور غري الصفري يف العالقة بني الطرفني.

املساعدات الرتكية للفلسطينيني هي مساعدات ذات طبيعة "غري عسكرية"، بل  إن .3
غالبًا ما تتم ابلتنسيق مع الطرف اإلسرائيلي، وهو ما يعين اإلدراك الرتكي حلساسية 
االسرتاتيجيني اإلسرائيليني جتاه هذا املوضوع، لذا تتجنب تركيا تقدمي أي شكل من املساعدات 

أو األمنية، خالفًا على سبيل املثال للعالقات اإليرانية الفلسطينية، أو ذات الطبيعة العسكرية 
 .3010 سنةخالفاً للدور الرتكي يف النزاعات املسلحة العربية الداخلية بعد 
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إن الطرف الرتكي يدرك أن  .2
هلا صداها "إسرائيل" العالقة اإلجيابية مع 

يف واشنطن من انحية، ولدى اللويب 
ويف أورواب كذلك اليهودي يف واشنطن 

من انحية اثنية، ونظرًا لعضوية تركيا يف 
إىل االرتباط ابالحتاد األورويب، وهو ما عربر عنه أردوغان حلف األطلسي ونزوعها الدائم 

بقوله "إن تركيا ال ترى نفسها يف أي  3030تشرين الثاين/ نوفمرب  بوضوح اتم يف خطاب له يف
هو ما يؤكد رغبة تركيا يف توظيف  34اء مستقبلها مع أورواب"،مكان غري أورواب، وأهنا تتطلع لبن

لتيسري حتقيق مصاحلها يف الفضاء األمريكي، ومع االحتاد األورويب من "إسرائيل" عالقاهتا مع 
ن هذا األخري ال تسري عالقاته مع تركيا بشكل متسق، فهي تتوتر بني خصوصًا أانحية اثنية 

حول سياسات التنقيب عن الغاز خصوصًا املستقبل القريب، احلني واآلخر، ورمبا تتصاعد يف 
 يف شرق املتوسط.

التوظيف املتبادل بني الطرفني: من بني الظواهر املألوفة يف العالقات الدولية هو التالقي  .9
املوضوعي للمصاحل دون التخطيط املسبق لذلك، ويف العالقات الرتكية اإلسرائيلية جند بعض 

 مظاهر ذلك:

حتتل أذربيجان املرتبة الثانية بني  :أذربيجان .أ
املشرتين للسالح اإلسرائيلي، كما أن 
جوارها إليران من الشمال يزيد من اهتمام 

هبا، وابملقابل ترتبط تركيا مع "إسرائيل" 
أذربيجان حبدود مشرتكة )على الرغم من 

ولعل  دة.قصرها(، إىل جانب روابط ثقافية اترخيية وعداء مشرتك ألرمينيا ألسباب متعد
هذا الرتابط املوضوعي هو ما جعل الدولتان تتقاراب يف موضوع التعاطي مع املشكلة بني 

وتتضح تداعيات هذه  35أرمينيا وأذربيجان خبصوص أزمة إقليم انغورين كاراابخ هذا العام.



 

        الستشاراتمركز الزيتونة للدراسات وا             08        

املسألة يف مضمون التقارير الصحفية العديدة ال ي حتدثت عن دور أذري للوساطة بني 
وتركيا لتحسني العالقات بينهما، كتعبري عن االمتنان األذري للطرفني يف  "إسرائيل"

 36موقفهما املشرتك الداعم ألذربيجان خالل األزمة مع أرمينيا.
تنطبق على العالقات اإلسرائيلية  zero sum-gameإذا كانت صفة اللعبة الصفرية  إيران: .ب

فإن العالقات الرتكية اإلسرائيلية  اإليرانية )ما يكسبه طرف ميثل خسارة للطرف اآلخر(،
)مزيج من  non zero sum-gameوالرتكية اإليرانية أقرب لنموذج اللعبة غري الصفرية 

العالقات املشرتكة والعالقات املتعارضة(، 
ترغبان يف سياسات  "إسرائيل"(فكالمها )تركيا و

حمددة يف سورية من ضمنها تغيري أو تعديل 
ظام السياسي يف سورية املوقف اإليراين من الن

)واحلال نفسه مع روسيا(، كما أن التدخل يف 
العالقات الشأن السوري مّت من الطرفني )الرتكي واإلسرائيلي ولو بكيفيات خمتلفة(، لكن 

تشهد تناميًا واضحًا يف القطاعات التجارية بشكل خاص، كما أن تبادل  الرتكية اإليرانية
يف هذا "إسرائيل" دين مل ينقطع خالفًا لعالقة تركيا مع الزارات بني املسؤولني يف البل

 3012سنة تركيا أبهنا قدمت يف "إسرائيل" ويف مواقف أخرى، اهتمت  اجلانب حتديداً.
 Mossadمعلومات عن شبكة من اجلواسيس اإليرانيني الذين التقوا مبسؤولني من املوساد 

 37ن أمين بني إيران وتركيا.اإلسرائيلي يف تركيا، وهو ما يعزز فكرة وجود تعاو 

إن مراقبة قرارات السياسة اخلارجية الرتكية تدل على قدر واضح من "السيادة  .2
النتائج االسرتاتيجية املرتتبة طبيعة واالستقاللية" يف عملية صنع واختاذ القرار، بغض النظر عن 

 على القرار من املنظور العريب.
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 اخلالصة:
حتاول السياسة اخلارجية الرتكية حلزب العدالة شرق األوسط، نظرًا لتعقيدات الوضع يف ال

السياسية العربية  والتنمية أن حتافظ على قاعدهتا الشعبية داخلياً، وعلى توطيد العالقة مع القوى
ذات التوجه اإلسالمي من انحية، والعمل على استمرار جين املكاسب التجارية والتقنية 

من انحية أخرى. لكن حتقيق التوازن بني هاتني املسألتني ائيل" "إسر والسياسية يف عالقاهتا مع 
توظيف التنافس الدويل يبدو أكثر تعقيداً مما تعتقده الديبلوماسية الرتكية، كما أن حرصها على 

الروسي األمريكي( ينعكس أحيااًن ابلسلب وأحيااًن ابإلجياب على خصوصًا ) يف املنطقة
 كله.  مصاحلها اإلقليمية يف غرب آسيا

، يتبني أن املصاحل "إسرائيل"مع خصوصًا وعند املوازنة بني أبعاد السياسة الرتكية يف املنطقة و 
الربامجاتية تعلو االنتماء العقائدي لكنها ال تلغي بعض أتثرياته، وهو ما شكرل نوعًا من 

ستقاللية ، مع مالحظة الشعور العميق ابالHegelian dialectic"اجلدلية" ابملعىن اهليغلي 
الذي يعطي األولوية ملصاحل األمن القومي الرتكي، 
األمر الذي نعتقد أنه سيقود ملركب جديد خالل 
السنوات اخلمس القادمة يف ظّل معطيات عديدة 
يف البنية السياسية واالقتصادية واالجتماعية الرتكية 
من انحية، ويف ظّل تطورات الوضع اإلقليمي 

اسرتاتيجي -البعد اجليووالدويل وانعكاساهتا على 
 الرتكي من انحية اثنية.

 

 وبناء عليه نرى:
إن الدور الرتكي يف جمايَل اإلغاثة واملساندة اإلعالمية للطرف الفلسطيين والعمل على  .1

تطويره هو األفق املتاح حاليًا يف العالقة الفلسطينية الرتكية، ويبدو أن أي طموح إىل 
 دى الزمين املنظور هو طموح ليس له ما يدعمه. مستوات تتجاوز هذا الدور يف امل
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إن عضوية تركيا يف حلف الناتو، وعدم كللها من السعي لالخنراط يف االحتاد األورويب،  .3
)وقد أشران "إسرائيل" واستمرار تطور عالقاهتا التجارية واالقتصادية بل واالستخباراتية مع 

ات رئيسية يف تعيني حمددات املوقف لتصريح أردوغان بذلك يف بداية املقال( متثل متغري 
هنا متغريات مستقرة يف السياسة الرتكية قبل وبعد خصوصاً أالرتكي من القضية الفلسطينية، 

 وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة.

إن توظيف اخلطاب الديين اخلاص ابملوضوع الفلسطيين جتاه اجملتمع الرتكي أمر له أمهيته  .2
 عيات النجاح فيه.ال ي ال جيوز إغفال تدا

إن الضغوط الدولية والعربية على حركات اإلسالم السياسي، بل ونزوع بعض هذه احلركات  .9
)مثل حزيَب العدالة والتنمية يف كل من تركيا واملغرب( ميثل تعزيزاً "إسرائيل" للتعاطي مع 

 ح.الهتامات خصوم اإلسالم السياسي بشكل قد ينبئ بتداعيات أعمق مما يبدو على السط
 

 التوصيات:

على القوى الرئيسية يف حمور املقاومة أن  .1
إلعادة العالقات السورية تعمل كل ما بوسعها 

)مع  3011إىل وضعها السابق قبل سنة  الرتكية
دراكنا التام للتعقيدات اهلائلة ال ي حتيط إ

ابملوضوع(، ونرى أن يتم هذا اجلهد استناداً 
 لبعدين:

كة ال ي تتالقى فيها االسرتاتيجية السورية والرتكية، وال ي كانت الرتكيز على املصاحل املشرت  .أ
 بني البلدين، ووصلت ملستوات متقدمة. 3011قائمة قبل سنة 

أن ترتكز جهود وساطة حمور املقاومة على التنسيق مع القوى الدولية لتيسري احلوار  .ب
 الداخلي يف سورية، وتوفري قنوات التواصل املساندة هلذا احلوار. 

ن هناك نقاط توافق عديدة بني سورية وتركيا ميكن االتكاء عليها وتطويرها حنو آفاق إ .3
أرحب سياسيًا واقتصاداً بشكل خاص، وتقدم لنا اخلربات التارخيية يف العالقات الدولية، على 
أن ذلك ممكن إذا مّت الربط بني املصاحل االسرتاتيجية من انحية، والرشد يف اختاذ القرار من 

 ية اثنية، والقبول مببدأ التدرجية يف تغيري املواقف من انحية اثلثة.انح
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