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 اإلسرائيلية -أتثري انتخاب جو ابيدن على العالقات الرتكية 
 1احلاج سعيدد. 

 
 مقدمة:

 

رئيساً  Joe Bidenأدى انتخاب جو ابيدن 
للوالايت املتحدة األمريكية بعد فرتة واحدة من رائسة 

إىل حراك واسع يف  Donald Trumpدوانلد ترامب 
املنطقة، حتسبًا للتغريات املتوقعة مع اإلدارة األمريكية 

فيما يتعلق مبنطقة الشرق األوسط عموماً وما  ،اجلديدة
 يرتبط حبلفائها على وجه اخلصوص.

وابلنظر إىل تصرحيات ابيدن خالل احلملة االنتخابية، وبعض املؤشرات اليت رشحت بعد 
انتخابه، ووفق أركان إدارته، فقد تصدرت كل من مصر، والسعودية، وتركيا، والكيان الصهيوين 
قائمة األطراف املرتقبة ملالمح العهد األمريكي اجلديد، مبا مشل إعادة التموضع يف بعض امللفات، 

 ذلك تعديل بعض السياسات والقرارات والتصرحيات.وك
ولعل من أهم امللفات اليت حتتاج حبثاً عميقاً مع اإلدارة اجلديدة؛ هو أتثري انتخاب ابيدن على 

سرائيلية املرتاجعة اإل -منظومة حلفاء بالده والعالقات البينية بينهم، وخصوصاً العالقات الرتكية 
ال سّيما وأن اجلانبني قد قدما بعض اإلشارات على تقارب حمتمل يف السنوات القليلة األخرية، 
 بينهما يف املستقبل القريب. 

 

                                                           

طبيب فلسطيين مقيم يف تركيا، وكاتب وحملل سياسي يف الشأن الرتكي خاصة وقضااي املنطقة عامة. وله مئات  1
ابإلضافة إىل  ؛فضائيةالقنوات ، واليف الصحف واملواقع ومراكز الدراسات العربيةواملقابالت املقاالت الدورية 

 .عدد من امللتقيات واملؤمترات الدولية مشاركته يف

 جو ابيدن
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 اإلسرائيلية: -أواًل: العالقات الرتكية 
 

، مل تسِر العالقات بني تركيا و"إسرائيل" يف منحىن مستقر، وإمنا تعرضت 1949منذ بدئها سنة 
 حلاالت من املد واجلزر.

كانت تركيا أول دولة ذات أغلبية مسلمة تعرتف ابلكيان الصهيوين، ونسجت معها 
يف السنوات األوىل عالقات متميزة ختللتها عدة اتفاقيات. فقد أسس اجلانبان حتالفًا 

ع إيران اتفاقية متا أبرمو  2،ةإعالن الوحدة بني مصر وسوريبعد  1958عسكراًي سنة 
لسنة امع إثيوبيا اتفاقية "حزام احمليط" أو "االتفاق اإلطاري" يف ووقعتا  3"الرمح الثالثي"،

 5.سنوات طويلةبينهما  سكريي والعستخبار اال استمر التعاونو  4،ذاهتا
مث عادت العالقات بينهما للتوتر يف سبعينيات القرن العشرين، حيث رفضت تركيا استخدام 

األمم املتحدة  قراروصوَّتت لصاحل  6لتزويد "إسرائيل" ابلسالح، 1973قواعدها العسكرية سنة 
United Nations  أحد الصهيونية عدَّ الذي  3379رقم

مث عادت العالقات لتشهد عهدها  7.أشكال العنصرية
لف خمتاتفاقية يف  22الذهيب يف التسعينيات، إذ وّقع اجلانبان 

 8.يةواألمن ،واالقتصادية ،والعسكرية ،اجملاالت السياسية

                                                           

: مركز دراسات عّمان) (2009 - 1996اإلسرائيلية وأتثريها على املنطقة العربية ) -العالقات الرتكية  مخاش، ران 2
 (.2010الشرق األوسط، 

 .املرجع نفسه 3
انظر:  ،19/11/2009دنيا الوطن، موقع إسرائيل ومشروع جنوب شرقي األانضول يف تركيا،  العباسي، راين ذنون 4

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/11/19/180327.html 
 مركز الزيتونة )بريوت: (17تقرير معلومات )سلسلة ، تركيا والقضية الفلسطينيةقسم األرشيف واملعلومات،  5
 .23-17، ص (2010للدراسات واالستشارات،  
 .13، ص املرجع نفسه 6
 ، انظر:31/8/2001نت، .اجلزيرةموقع قرار األمم املتحدة حول عالقة الصهيونية ابلعنصرية،  7

 https://www.aljazeera.net  
 .15، ص تركيا والقضية الفلسطينيةقسم األرشيف واملعلومات،  8
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ر اخلارجية كل من وزيومع العدالة والتنمية، شهدت السنوات األوىل عالقات دافئة، مشلت زايرة  
 Recep Tayyip Erdoğanردوغان أرئيس الوزراء رجب طيب و  Abdullah Gülعبد هللا جول 

 2008.10 سنة ةسوريها وبني مفاوضات غري مباشرة بين كما أدارت تركيا 2005.9سنة "إسرائيل" لـ
لى قطاع عمث عادت العالقات لترتاجع بشكل ملحوظ منذ تلك السنة اليت انتهت ابلعدوان 

Shimon  يزبري مشعون ردوغان و أبني  ادثة دافوسحفعاش اجلانبان أزمات متتالية بدءاً من غزة. 

Peres،11  مة إهانة السفري مرورًا أبز
سية بلومايلقطيعة الدلوصواًل و  12،الرتكي

سر كعتداء على سفينة  االبينهما بعد 
 Mavi مايف مرمرةاحلصار عن غزة 

Marmara.13 
إال أن العالقات مل  14بينهما، بلوماسيةياتفاقًا لتطبيع العالقات الد 2016وّقع اجلانبان سنة 

ألزمة جديدة سحبت تركيا على إثرها سفريها من  2018تعد لسابق عهدها، بل تعرضت سنة 
تل أبيب، وطلبت من سفري االحتالل مغادرة أراضيها؛ إثر التعامل العنيف مع مسريات العودة 

  15يف غزة، وتزامنها مع نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إىل القدس.

                                                           

 .9/1/2005 الدوحة، ،الشرقصحيفة اإلسرائيلية: مرحلة جديدة؟،  -العالقات الرتكية  نور الدين، حممد 9
 ، انظر:22/5/2008، عّمان ،الدستورصحيفة مفاوضات سالم غري مباشرة بني سوراي وإسرائيل برعاية تركية،  10

https://www.addustour.com 
 .31/1/2009نت، .أردوغان دافوس قلبت الطاولة وأحرجت الغرب، اجلزيرة 11
 انظر: ،13/1/2010عريب،  يب يب سي موقع إسرائيل تعتذر للسفري الرتكي استجابة لطلب تركيا، 12

 https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2010/01/100113_mr_israelturkey_apology_tc2 
 انظر: ،31/5/2010، الرايض إسرائيل هتاجم "أسطول احلرية" املتجه إىل غزة، صحيفة 13

 http://www.alriyadh.com/530879 
  .27/6/2016نت، .أبرز بنود االتفاق الرتكي اإلسرائيلي، اجلزيرة 14
 .15/5/2018نت، .تركيا تطرد سفري إسرائيل وتل أبيب تطرد قنصلها ابلقدس، اجلزيرة 15

http://www.alriyadh.com/530879
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 املنطقة، وال جممل قضاايوابتت تل أبيب جزءًا رئيسيًا من حمور إقليمي معاٍد لرتكيا يف 
سّيما فيما يتعلق مبلف شرق املتوسط، وهو حمور تقوده ظاهراًي اليوانن؛ وتشرتك فيه قربص 
اليواننية، ودولة االحتالل، ومصر، وبعض دول اخلليج، وتدعمه فرنسا بشكل واضح. ومن 

من أهنا  ممظاهر هذا احملور إنشاء منتدى غاز شرق املتوسط الذي استثىن تركيا على الرغ
ومناورات عسكرية مجعت خالل السنوات املاضية  16متلك أطول ساحل على شرق املتوسط،

 17أطراف هذا احملور كإشارة على رسوخه وتعّمقه.

 
 على عودة العالقات: إشاراتاثنياً: 

 

رئيساً للوالايت املتحدة األمريكية، صدرت إشارات  ، وقبل انتخاب ابيدن2020خالل سنة 
من اجلانبني، دلَّ بعُضها على وجود نية إلعادة النظر يف مستوى العالقات بني اجلانبني واحتمال 
حتّسنها، وُفهم بعضها اآلخر يف هذا السياق. خصوصاً وأن بعض التقارير اإلعالمية حتدثت عن 

إقليمية  اجلانبني يف برلني وواشنطن؛ للتباحث حول قضااي لقاءين مجعا رئيسّي جهاز استخبارات
  18وكذلك كيفية حتسني العالقات بينهما.

                                                           
، 23/9/2020 ندن،، لالعرب صحيفةلردع تركيا أوالً، حتويل منتدى غاز املتوسط إىل منظمة دولية، أمحد قنديل،  16

 https://alarab.co.uk انظر:
 ، انظر:16/1/2021 لندن، ،الشرق األوسط صحيفةاإلمارات وإسرائيل يف مناورات عسكرية ابليوانن،  17

https://aawsat.com 
  ، انظر:11/9/2020امليادين، موقع قناة املونيتور: قناة حماداثت سرية بني "إسرائيل" وتركيا،  18

https://www.almayadeen.net 
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 من اإلشارات اإلسرائيلية:. 1
 

  رّد حساب اتبع لوزارة اخلارجية اإلسرائيلية على سؤال من أحد املعلقني ابلقول: 7/5/2020يف ،
 19ل".وأنمل أن تقوى عالقاتنا يف املستقب"حنن فخورون بعالقاتنا الديبلوماسية مع تركيا، 

  كان الفتًا أن الكيان الصهيوين مل يكن أحد أطراف البيان اإلقليمي اخلماسي الذي دان ما
 11/5/2020.20أمساه "تدخل تركيا عسكرايً يف ليبيا وحتركاهتا غري القانونية يف املتوسط" يف 

  ،أجرى القائُم السابق أبعمال السفارة اإلسرائيلية يف تركيا
 Alonواملساعد السابق لوزير خارجية االحتالل ألون ليل 

Liel  مقابلة مع صحيفة مجهوريتCumhuriyet  الرتكية
، ملناسبة إعالن تشكيلة احلكومة 15/5/2020يف 

اع فاإلسرائيلية اجلديدة. وقال ليل يف املقابلة، إن وزيَري الد
واخلارجية اجلديَدين يعرفان تركيا جيداً، وإن وزير اخلارجية 
اجلديد لديه مقاربة خمتلفة لرتكيا عن بنيامني نتنياهو 

Benjamin Netanyahu  وأفيجدور ليربمانAvigdor Lieberman وإنه يدرك أمهية تركيا ،
ر اخلارجية الرتكي لنظريه يإقليمياً. وختم ليل أبنه يتوقع أن تستقبل تل أبيب إبجيابية هتنئة وز 

 21اإلسرائيلي، إن حصلت.

                                                           
19  12/5/2020, ,Cumhuriyet İsrail resmi Twiter hesabından ilginç Türkiye paylaşımı,

https://bit.ly/3w4DkTr  رتكيا]تتعلق[ ب "إسرائيلـ"من حساب التويرت الرمسي ل الفتة لالنتباه)مشاركة( 
 ، انظر: 11/5/2020، عريب سبوتنيكموقع بيان مخاسي حول تطورات األوضاع يف شرق املتوسط،  20

https://arabic.sputniknews.com 
21 , Cumhuriyetİsrail eski dışişleri bakan yardımcısı Alon Liel: Türkiye ile anlaşma olası değil, 

15/5/2020,   https://bit.ly/39pV2XM                                                                                                                      
 )مساعد وزير خارجية إسرائيل السابق: من غري املرجح االتفاق مع تركيا(

 

 ألون ليل

https://bit.ly/3w4DkTr
https://bit.ly/39pV2XM
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  كتب القائم أبعمال السفارة اإلسرائيلية يف أنقرة روي جلعادRoy Gilead  مقااًل يف أحد
بعنوان "املصاحل املشرتكة بني تركيا وإسرائيل مبا فيها إدلب  21/5/2020املواقع الرتكية يف 

ة اجلانبني كانت وستبقى، ولكن العالقات الطبيعي"، قال فيه إن اخلالفات بني 19وكوفيد 
 22بينهما ستخدم كليهما، زاعماً أن الكرة اآلن يف ملعب تركيا.

 

 من اإلشارات الرتكية:. 2
 

  قدمت تركيا للكيان الصهيوين مستلزمات طبية على شكل صفقة بيع، 10/4/2020يف ،
 23جائحة كوروان.وبشرط تقدمي مساعدات للفلسطينيني، ملواجهة تداعيات 

  قالت احملامية الرتكية شيناي كاايŞenay Kaya مستشارة القوات ،
على  13/5/2020البحرية الرتكية يف شؤون القانون البحري، يف 

حساهبا يف موقع تويرت؛ إن اتفاقًا شبيهًا ابلذي وّقعته تركيا مع 
  24حكومة الوفاق الوطين الليبية "يبدو قريباً" مع "إسرائيل".

  هبوط طائرة العال اإلسرائيلية يف مطار إسطنبول ألول مرة منذ
 24/5/2020.25سنني، يف  10

 /ادعت مواقع إخبارية أن تركيا اختارت سفرياً جديداً هلا يف 2020ديسمرب  يف كانون األول ،
ذه هتل أبيب ضمن جمموعة تعيينات ديبلوماسية، لكن ذلك مل يعلن رمسيًا حىت كتابة 

  26السطور.

                                                           
22  , 21/5/2020,halimiz, e Covid19 dahil ortak çıkarlarıve İsrail'in İdlib vTürkiye 

https://bit.ly/3rC3xWg ) 11-داملصاحل املشرتكة لرتكيا وإسرائيل، مبا يف ذلك إدلب وكوفي ( 

 .13/4/2020، الشرق األوسطتركيا تؤكد تزويدها إسرائيل مبعدات طبية ملواجهة "كوروان"،  23
 شيناي كااي على موقع تويرت، انظر:صفحة  24

 https://twitter.com/Av_SenayKaya/status/1260325367245611008 
  ، انظر:DW ،24/5/2020 دي دبليو موقع : طائرة "العال" اإلسرائيلية هتبط يف تركيا،2010ألول مرة منذ  25

https://www.dw.com/ar 
 https://arabic.rt.com . انظر:10/12/2020روسيا اليوم، موقع تركيا تعني سفرياً هلا يف إسرائيل،  26

 شيناي كااي

https://bit.ly/3rC3xWg
https://twitter.com/Av_SenayKaya/status/1260325367245611008
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 /قال مستشار الرئيس أردوغان مسعود جاشني 2020ديسمرب  يف كانون األول ،Masoud 

Jashin  ًإن بالده ستخطو خطوتني حنو "إسرائيل" إن خطت األوىل خطوة حنوها، متوقعا
  2021.27عودة العالقات الديبلوماسية بينهما يف آذار/ مارس 

 /الرئيس الرتكي إن بالده تريد عالقات أفضل مع ، قال 2020ديسمرب  يف كانون األول
 28."إسرائيل"، مؤكداً أن احلوار استمر بينهما على مستوى االستخبارات

 
 اثلثاً: التأثري األمريكي على العالقات:

 

متتلك الوالايت املتحدة األمريكية نفوذاً ملحوظاً على السياسة اخلارجية الرتكية عموماً، وعلى 
ابلكيان الصهيوين على وجه اخلصوص، كقوة عاملية عظمى، ولثقلها يف النظام الدويل عالقاهتا 

 The North Atlanticسياسيًا واقتصاداًي وعسكرايً، ولقيادهتا حلف مشال األطلسي )الناتو(

Treaty Organization (NATO) 
الذي تنتمي له تركيا، وللعالقات الثنائية 

هتمام االبينهما، وللقضااي وامللفات ذات 
املشرتك، وكذلك للعالقات اخلاصة بني 

 واشنطن وتل أبيب.
ومن املالحظ أن الوالايت املتحدة كان هلا دور يف معظم حمطات التقدم والرتاجع يف العالقات 
بني اجلانبني. فقد شهدت مخسينيات القرن العشرين بدء العالقة بني أنقرة وتل أبيب وحتالفهما 
مرات عديدة، وهي السنوات نفسها اليت سعت تركيا فيها بقوة لدخول حلف الناتو وقبول 

ريكية على خلفية أم -ها فيه. يف املقابل؛ شهدت سبعينيات القرن العشرين أزمة تركية عضويت

                                                           

  ، انظر:22/12/2020، 21عريب موقع موقع أمريكي: انفراجة قد تطرأ على عالقة تركيا واالحتالل،  27
https://arabi21.com 

 .DW ،25/12/2020 دي دبليو أردوغان: نريد عالقات أفضل مع إسرائيل وهنجها حيول دون ذلك، 28



 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                  8        

القضية القربصية، وهي الفرتة نفسها اليت تراجع فيها موقف تركيا من االحتالل بشكل ملحوظ  
 كما سبق تفصيله.

  وميكن قول األمر نفسه ابلنسبة لتسعينيات القرن العشرين، واليت
كانت الفرتة الذهبية يف العالقات بني تركيا من جهة و"إسرائيل" 
والوالايت املتحدة من جهة أخرى. ابإلضافة إىل توسط الرئيس 

بينهما بعد أزمة  Barack Obamaاألمريكي األسبق ابراك أوابما 
نياهو اعتذاره عن الضحااي األتراك من هاتف ما يف مرمرة، إذ قدم نت

 أوابما اخلاص.
ة منطقياً اإلسرائيلي –لذلك يبدو أن طرح سؤال، أثر انتخاب ابيدن على العالقات الرتكية 

إىل حدٍّ كبري، خصوصاً وأنه أدى لبعض املتغريات يف تركيا داخلياً وخارجياً قرئت على أهنا تفاعل 
  مع املتغري املهم اجلديد.

 
 رابعاً: تركيا وانتخاب ابيدن:

 

يعرف جو ابيدن تركيا وتعرفه منذ سنوات طويلة، فهو سياسي خمضرم، وكان انئباً ألوابما خالل 
 رائسته، لكن ذلك ال يعين ابلضرورة فرصة أفضل للتفاهم واحلوار.

اعياً بالده إىل دفقد سبق ابيدن انتخابَه بتصرحيات هاجم فيها تركيا ووصف رئيسها بـ"املستبد"، 
فإذا ما أضفنا ذلك للنهج الرتكي التقليدي بتفضيل اإلدارات اجلمهورية  29دعم املعارضة إلسقاطه.

على الدميوقراطية، أمكن أن نتوقع عدم سعادة أنقرة ابنتخاب ابيدن، ولعل ذلك من ضمن أسباب 
  أتخر هتنئتها له.

                                                           

 ، انظر:15/8/2020احلرة، موقع يكشف اسرتاتيجيته لإلطاحة أبردوغان،  وصفه بـ"املستبد": ابيدن 29

https://www.alhurra.com 

 ابراك أوابما
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وقد وضعت اإلدارة األمريكية اجلديدة صفقة 
الصاروخية الروسية كعقبة S -400أو  400-أس

رئيسية أمام عالقاهتا مع أنقرة. أهنت إدارة ترامب 
واستهلت  30فرتهتا بعقوابت على تركيا هلذا السبب،

إدارة ابيدن عملها ابلتلويح بعقوابت إضافية. جاء 
أوهلا على لسان وزير اخلارجية أنتوين بلينكن 

Anthony Blinken " واثنيها على لسان الناطق  31ال تتصرف كحليف".الذي وصف تركيا أبهنا
الذي أكد استمرار جتميد مشاركة تركيا يف مشروع مقاتالت  John Kerryابسم البنتاجون جون كريي 

 32للسبب ذاته. F-35أو  35-أف
 Davidمث أضاف السفري األمريكي يف أنقرة ديفيد ساترفيلد 

Satterfield   َّأبن بالده "ال ميكنها أن تفاوض تركيا إن مل تتخل
ويضاف لكل ذلك أتخر اتصال  33كليًا عن الصفقة الروسية".

ابيدن بعد تنصيبه أبردوغان حىت حلظة كتابة هذه السطور، وهو 
ر على حنو واسع كمؤشر على فتور العالقة، ووسيلة ضغط  أمر ُفسِّ

  على تركيا.
يضاف لكل ما سبق أن بعض مالمح اسرتاتيجية ابيدن املعلنة أو املتوقعة للشرق األوسط تزيد 
من قلق أنقرة يف ملفني تعدُّمها األخرية يف صميم أمنها القومي. األول توقع استمرار دعم واشنطن 

                                                           

 ، انظر:14/12/2020، يورونيوز موقع وروسيا تندد، 400س واشنطن تفرض عقوابت على تركيا لشرائها منظومة إ 30
https://arabic.euronews.com/2020/12/14/pompeo-sanctions-turkey-s-defense-industry-for-its-

purchase-russian-s-400-system 
 .20/1/2021مرشح ابيدن ملنصب وزير اخلارجية يقول إن تركيا ال تتصرف كحليف، روسيا اليوم،  31
 .23/2/2021احلرة، موقع ة، ال تزال معلق F35واشنطن: مشاركة تركيا يف برانمج  32
، 19/3/2021ترك برس، موقع " الروسية مع تركيا ابحلوار، 044السفري األمريكي أبنقرة: نرغب يف حل أزمة "إس 33

 http://www.turkpress.co/node/79460 انظر:

 ساترفيلد ديفيد
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ين مالمح والثا 34للميليشيات االنفصالية "الكردية" يف مشال سورية، بل وازدايد مستوى هذا الدعم.
احنيازها لطرف اليوانن يف أزمة شرق املتوسط، ومن ذلك املناورات العسكرية املشرتكة معها على مقربة 

 35من احلدود الرتكية.
أخرياً، مثة حاجة تركية ملوقف أمريكي داعم هلا يف عدد من امللفات، وخصوصاً إدلب وليبيا والعراق، 

 اخلصوم واملنافسني، روسيا مثاالً. مبا خيفف الضغوط عليها ويدعمها يف مواجهة 
بسبب عدد من التطورات الداخلية، واإلقليمية، 
والدولية، يف مقدمتها جميء إدارة أمريكية دميوقراطية، 
خطت أنقرة عدة خطوات داخلياً وخارجياً؛ فُهم منها 
أهنا هتدف، من ضمن ما هتدف، إىل جتنب أزمة مبكرة 

طار، اإلعالن عن مع إدارة ابيدن؛ ويقع يف هذا اإل
 37واإلعالن عن العمل على صياغة دستور مدين جديد، 36إصالحات جديدة يف االقتصاد والقضاء،

 38وتقدمي مقرتحات خبصوصها، 400-وهتدئة اخلطاب جتاه واشنطن، وأتجيل تفعيل منظومة أس
  ألورويب.ا وتغليب لغة احلوار والتعاون مع عدد من األطراف يف مقدمتها مصر، واليوانن، واالحتاد

وإذا كانت أنقرة، كما يبدو، تسعى لالستفادة من أي وسيلة لتجنيب نفسها أزمة مع واشنطن 
 وتعريض نفسها لعقوابت إضافية منها، فيمكن أن تراهن على أن يساعد حتسن العالقات مع

 .تل أبيب يف ذلك

                                                           

للدراسات  ونةالزيتمركز موقع القضية الفلسطينية وفريق السياسة اخلارجية األمريكي اجلديد،  عبد احلي،وليد  34
 https://www.alzaytouna.net ، انظر:1/2/2021، واالستشارات

 .14/9/2020تدريبات يواننية أمريكية قرب احلدود الرتكية، روسيا اليوم،  35
 ، انظر: 13/11/2020، لألنباء األانضول وكالةأردوغان: بدأان عهد إصالحات اقتصادية جديدة،  36

https://www.aa.com.tr 
 .3/2/2021، نت.أردوغان: الدستور اجلديد سيبىن على القفزات التارخيية اليت حتققت يف تركيا، اجلزيرة 37
 ، انظر: 9/2/2021، يورونيوز، 044-سأوزير الدفاع الرتكي: تركيا قد ال تستخدم الصواريخ الروسية  38

https://arabic.euronews.com/2021/02/09/turkish-defense-minister-turkey-may-not-use-

russian- s400-missiles 
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 خامساً: دوافع التقارب وعقباته:
 

تظهر املؤشرات العامة أن حتسني العالقات مع الكيان الصهيوين قد خرج ابلنسبة لرتكيا من 
إطار نقاش الفكرة ابملبدأ، إىل نقاش التفاصيل 

 مثل التوقيت واألسلوب واملستوى. 
وجيدر هنا رصد التطورات، والتوجهات، 
واألحداث اليت تدعم التوجه حنو حتسني 

اليت  وبني تلكالعالقات وتطويرها قريباً، 
 3تدفع ابجتاه التأجيل. 

 

 دوافع التقارب:. 1
 

  كون الدفاع عن الكيان الصهيوين اسرتاتيجية اثبتة لدى اإلدارات األمريكية، وأن مستوى
 عالقات أي دولة معه، هو أحد معايري تقييم تلك الدولة ابلنسبة لواشنطن.

  غري منحاز ضدها، يف ملفات وقضااي حاجة أنقرة ملوقف أمريكي داعم هلا، أو على األقل
 متثل أولوية لرتكيا، كما أشران سابقاً.  عديدة

  مُيثِّل ملف شرق املتوسط مصلحة مشرتكة للجانبني، إذا ما اتفقا على ترسيم احلدود
البحرية بينهما. خصوصاً وأن امللف ابت أولوية للسياسية اخلارجية الرتكية، وتنظر له أنقرة 

من القومي وأمن الطاقة من زوااي األ
سياسي يف املنطقة. –والتنافس اجليو

 Eastابإلضافة إىل أن مشروع إيست مد 

Med  الذي تعّول عليه "إسرائيل" ال ميكن
 39تنفيذه دون التنسيق مع تركيا.

                                                           

 .23/7/2020، عريب واقعية إنشاء خط "إيست ميد" وآاثره على دول شرق املتوسط، سبوتنيك 39
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  إن فشل مساعي أنقرة للتقارب مع القاهرة، إن حصل، سيكون دافعاً أكرب هلا للتقارب وتطوير
  تل أبيب.العالقات مع 

 بعض املصاحل املشرتكة، احلقيقية أو النسبية أو املتخيلة، بني اجلانبني، مثل بعض جوانب امللف 
 السوري.

  ،مالمح تغري يف املوقف اإلسرائيلي من تركيا
ودعوهتا لضمها ملنتدى غاز شرق املتوسط بعد 

 40تردد احتمال تقارهبا مع مصر.
 ديداً، من اإلقليمي املواجه هلا يف شرق املتوسط حت رغبة تركيا يف تفتيت أو إضعاف احملور

 خالل جذب أحد أطرافه والتوافق معه، حيث تـَُعدُّ "إسرائيل" ومصر من أهم أعضائه.
 .رغبة تل أبيب وبعض األطراف اإلقليمية األخرى جبذب تركيا بعيداً عن إيران 
 التقارب  اضية من معوقاتكانت هشاشة املشهد السياسي اإلسرائيلي الداخلي خالل الفرتة امل

بني اجلانبني، فإذا ما أنتجت االنتخاابت األخرية استقرارًا حكوميًا قد يكون ذلك من 
 مشجعات التقارب.

 

 ُمعو ِّقات التقارب:. 2
 

  تذبذب العالقات بني اجلانبني يف السنوات املاضية، وعدم عودهتا حلالتها السابقة، على الرغم
 بني اجلانبني.من اتفاق تطبيع العالقات 

  الرتاجع املتوقع لتأثري "إسرائيل" على اإلدارة األمريكية يف عهد ابيدن، ابملقارنة مع رائسة
 41ترامب.

                                                           

 ، انظر:9/3/2021إسرائيل تدعو تركيا للتعاون واالنضمام إىل "منتدى غاز شرق املتوسط"، ترك برس،  40
http://www.turkpress.co/node/79096 

لدراسات ل مركز الزيتونة القضية الفلسطينية وفريق السياسة اخلارجية األمريكي اجلديد، عبد احلي،وليد  41
 . 1/2/2021، واالستشارات
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  تبدل موقف تل أبيب من تركيا مؤخراً، وتصنيفها ألول مرة ضمن املهددات للكيان
 42الصهيوين.

 نها، لتقييمها تنازالت م عدم حتمس "إسرائيل" للتقارب مع تركيا، ورغبتها يف احلصول على
أبن حاجة تركيا هلا أكرب من حاجتها هي هلا. ومن جهة أخرى، استبعاد تقدمي تركيا "تنازالت  
كبرية" هلا على صعيد العالقات مع الفلسطينيني، أو تقدميها كل ما تريده "إسرائيل" خبصوص 

 العالقة مع حركة محاس.
 ا مع وانن واإلمارات، اليت قد حتول دون تقارهبعالقات تل أبيب اإلقليمية، وخصوصاً مع الي

 أنقرة.
 .ًموقف نتنياهو السليب من تركيا وأردوغان حتديدا 
  ،اخلطاب الرتكي احلاد جتاه "إسرائيل"، وتوقع استمرار انتقاداهتا لسياساهتا ضّد الفلسطينيني

 حىت يف حال حتسنت العالقات معها.
  رق أمهية "إسرائيل" يف الرؤية الرتكية مللف شأي تقارب تركي مع مصر سيقلل كثريًا من

 املتوسط.
 .ًتعثُـُّر جهود تشكيل حكومة "إسرائيلية" متماسكة ومستقرة، سيكون عامالً مثّبطا 

                                                           

 .17/1/2020ملاذا أدرجت إسرائيل تركيا على لواح التهديد ألمنها القومي، اجلزيرة.نت،  42
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 خالصة:
 

خالصة ما سبق أن عددًا من املتغريات يف مقدمتها 
رئيسًا للوالايت املتحدة، دفعت تركيا  انتخاب ابيدن

للسعي لتدوير زوااي اخلالف، وختفيف حدة املواجهة مع 
عدد من األطراف، من بينها الكيان الصهيوين، وإن  
كانت التطورات املتعلقة ابألخري عمليًا أقل بكثري مما 

تل  القات معحصل مع جهات مثل مصر واالحتاد األورويب. لكن ميكن القول إن نظرة أنقرة للع
، وابلتايل فالعالقات بينهما مرشحة للتحسن 2018أبيب ختتلف عنها اليوم، عما كانت عليه يف 

مستقباًل اعتماداً على عدد من املتغريات. لكن ميكن القول إن أايً من اجلانبني ليس متحمسًا جداً 
  هلذا األمر، أو ألن خيطو اخلطوة األوىل ويقدم تنازالً أكرب.

بيد أن املتغريات املؤثرة يف هذا املسار، وأمهها ثالثة، مفتوحة على عدة مآالت وال يتحكم اجلانبان 
متاماً هبا. املتغري األول؛ هو اسرتاتيجية الوالايت املتحدة للتعامل مع تركيا ومدى عمق األزمة معها، 

 ريات.رأ عليه تغيوهو أمر بدت عليه بعض املؤشرات لكنه ليس مؤكداً وال مستقراً، وقد تط
واملتغري الثاين؛ هو قرار مصر خبصوص التقارب مع تركيا وترسيم احلدود البحرية معها، بعد تكرار 
األخرية استعدادها لذلك على عدة مستوايت. ذلك أن عالقة عكسية جتمع بني احتمالية حتسن 

 عالقات أنقرة مع كل من القاهرة وتل أبيب.
والكيان  لسابق، هو مدى اعتبار غاز شرق املتوسط مصلحة مشرتكة بني تركياواملتغري الثالث، تبعاً ل

الصهيوين، إذ إن امللف تتداخل فيه عدة أطراف، وتتغري فيه بوصلة املصاحل والتوافقات بشكل مستمر، 
 حيث إن اتفاق أي طرفني يُعّد َخْصماً من ابقي األطراف.

ب العالقة بني اجلانبني على وجه الدقة، لكن التقار  وعليه، يبدو من الصعب جداً توقع مآالت
بينهما ابت أرجح كثرياً من السنوات السابقة. فاألمر انتقل من سؤال اإلمكانية والتسويغ إىل أسئلة 
 التوقيت، واألسلوب، واملدى، وكيفية التخريج، والثمن، وهذا حبد ذاته تغري جوهري مهم بني اجلانبني.


