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 عودة العالقات بني تركيا و"إسرائيل": ما اجلديد هذه املرة؟

1د. سعيد وليد احلاج 

 
 ملخص: 

 

 Iritأعلنت وزارة خارجية االحتالل عن تعيني القائمة أبعمال السفارة يف أنقرة حالياً إيريت ليليان  

Lillian   العالقات تطبيع  األخرية يف سلسلة خطوات  اخلطوة  يـُّعدُّ  مبا  فيها،  االحتالل  لدولة  سفرية 
ا القنصل  تعيني  الرتكي عن  اخلارجية  أعلن وزير  اجلانبني. كما  القدس شاكر  والتقارب بني  لسابق يف 

 سفرياً لبالده لدى االحتالل.  Şakir Özkan Torunlar  أوزكان طورونالر

تبحث هذه الورقة يف األسباب اليت دفعت تركيا لتحسني عالقاهتا مع دولة االحتالل، ويف جوانب 
االختالف بني هذه املرة وسابقاهتا، وترى أن السيناريو األرجح على املديني القريب والوسيط هو استمرار  

تركيا على ما يبدو ستخفف    هذه العالقات لتالقي الرغبتني الرتكية واإلسرائيلية يف ذلك. وترى الورقة أن
هلجتها الناقدة للسلوك اإلسرائيلي جتاه الشعب الفلسطيين وأرضه، وأ�ا قد تطلب من قوى املقاومة 
(وحتديداً محاس) ختفيف تواجدها وظهورها يف الساحة الرتكية. واستبعدت الورقة أن تتطور العالقة إىل 

 
عامة.   العربية واإلسالمية طبيب فلسطيين مقيم يف تركيا، وكاتب وحملل سياسي يف الشأن الرتكي خاصة وقضا� املنطقة 1

وله مئات املقاالت الدورية واملقابالت يف الصحف واملواقع ومراكز الدراسات العربية، والقنوات الفضائية؛ ابإلضافة إىل  
 مشاركته يف عدد من امللتقيات واملؤمترات الدولية.

 إيريت ليليان  شاكر أوزكان طورونالر



 3         الز�تونة للدراسات واالستشارات مر�ز         

القرن العشرين. كما نبهت أن مستوى العالقات  املستوى االسرتاتيجي الذي كان يف التسعينيات من  
 سيتأثر بعدد من العوامل الداخلية واإلقليمية والدولية، وتطورات القضية الفلسطينية. 

 

 : مقدمة
 

بدأ التوتر يف العالقة بني تركيا ودولة االحتالل يف عهد 
، واستمر  2008العدالة والتنمية مع العدوان على غزة سنة  

يف   دافوس  منتدى  حادثة  "الكرسي 2009مع  أزمة  مث   ،
املنخفض" يف السنة نفسها، مث وصلت العالقات للقطيعة 

إثر االعتداء على سفينة "مرمرة   2010الديبلوماسية سنة  
يف  Mavi Marmaraألزرق  ا وهي  البحر،  عرض  يف   "

 2طريقها لغزة. 

مع اتفاق التطبيع، لكنها مل تعد لسابق عهدها، وإمنا بقيت يف إطار    2016عادت العالقات سنة  
مايو   أ�ر/  يف  قطيعة  شبه  حلالة  لتعود  واجلذب،  دولة   2018الشد  يف  سفريها  تركيا  سحبت  حني 

شخصاً غري مرغوب فيه، على أثر التعامل الفظ مع مسريات العودة، االحتالل، وأعلنت سفري األخرية  
 3وكذلك نقل السفارة األمريكية إىل القدس. 

لكن السنتني األخريتني محلتا عدة تطورات خبصوص العالقات بني اجلانبني، وخصوصاً جلهة رغبة  
أنقرة يف استعادهتا يف إطار حتول أوسع يف سياستها اخلارجية وعالقاهتا مبختلف األطراف يف املنطقة،  

ن اخلطوات من اجلانبني  ليبدأ املسار ابتصال هاتفي بني الرئيس الرتكي ونظريه اإلسرائيلي، ومير بسلسلة م
 تـُّوِجت مؤخراً ابإلعالن عن خطوة تعيني السفراء.  

 
 

،  للدراسات واالستشارات  ونةمركز الزيتموقع  "  ،اإلسرائيلية  – أتثري انتخاب جو ابيدن على العالقات الرتكية  " سعيد احلاج،   2
   https://www.alzaytouna.net: انظر، 8/4/2021

 املرجع نفسه. 3
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 :مسار متكامل
 

لتخفيف حدة اخلالف   تركيا  يقرب من عامني، تسعى  ما  منذ 
واالستقطاب وفتح قنوات احلوار مع عدد من األطراف اإلقليمية،  

العقد   خالل  النقيض  موقف  منها  وقفت  حتديداً  اليت  املاضي 
)، ويف مقدمتها مصر واإلمارات والسعودية. وكانت  2019- 2010( 

القبيل يف   هذا  من  لشيء  قد سعت  بن    2016تركيا  مع حكومة 
يلدرم   عدد    Binali Yıldırımعلي  "تكثري  شعار  رفعت  اليت 

من   تلَق يف حينه جتاوابً  لكنها مل  وتقليل عدد اخلصوم"،  األصدقاء 
 4بشكل حمدود ومؤقت. األطراف األخرى إال  

، كانت الرغبة مشرتكة من خمتلف األطراف، وهو ما  2020بينما يف املسار احلايل، أي منذ �ا�ت  
أسهم يف حالة من التهدئة بني تركيا وهذه الدول واليت ارتقت حلالة من احلوار ويف أحيان �درة للتنسيق  

 املثال. والتعاون، كما يف امللف اللييب على سبيل 
التحّول األكرب شهدته أنقرة مع أبو ظيب؛ فبعد أن كان اجلانبان على  
طرَيف نقيض متاماً ويف حالة من اخلصومة املعلنة بينهما على مدار سنوات 

 Recep Tayyepرجب طيب أردوغان   عديدة، استقبل الرئيس الرتكي

Erdoğan    ويل عهد أبو ظيب يف حينه    11/2021/ 24حبفاوة الفتة يف
تفاهم،  مذكرات  عدة  اجلانبان  ووقَّع  أنقرة،  يف  زايد  بن  حممد  األمري 

 5ووعدت اإلمارات ابستثمار مليارات الدوالرات األمريكية يف تركيا. 

 
 ، SABAH DAILY ،3/7/2016 صباح ديليموقع  جاويش أوغلو: سنعمل على تقليل األعداء وز�دة أصدقاء تركيا،  4

/enemies-decrease-to-turkey-cavusoglu/03/07/2016https://www.dailysabah.com/arabic/politics-انظر:   
stage-omingc-in-friends-increase-and   

  ، 25/11/2016،  مباشر  اجلزيرةموقع  اتفاقيات يف جماالت خمتلفة وحممد بن زايد يشكر أردوغان،    10تركيا واإلمارات..   5
    https://mubasher.aljazeera.netانظر: 

 رجب طيب أردوغان 

 بن علي يلدرم

https://www.dailysabah.com/arabic/politics/2016/07/03/cavusoglu-turkey-to-decrease-enemies-and-increase-friends-in-coming-stage
https://www.dailysabah.com/arabic/politics/2016/07/03/cavusoglu-turkey-to-decrease-enemies-and-increase-friends-in-coming-stage
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،  2022/ 6/ 22كما استقبل أردوغان ويل عهد السعودية األمري حممد بن سلمان حبفاوة ابلغة يف  
ويف كلتا احلالتني، اإلمارات والسعودية،   6وحتدث عن فتح صفحة جديدة يف العالقات بني البلدين.

 فقد زار أردوغان البلدين والتقى املسؤولني فيهما، يف إشارة واضحة على مرحلة جديدة يف العالقات.  
على تواصل  قناة  فتح  إىل  القطيعة  شبه  حالة  من  العالقات  تطورت  مصر،  جهاز    مع  مستوى 

تسميته   اجلانبني ما ميكن  تقدمي  الرغم من  ديبلوماسية. وعلى  قناة  فتح  البلدين، مث  االستخبارات يف 
إجراءات حسن نية، إال أن مسار العالقات يسري ببطء بينهما العتبارات تتعلق ابشرتاطات الطرف  

 7املصري يف املقام األول، مث بسبب االصطفافات اإلقليمية. 
جه، الذي يشابه سياسة "تصفري املشاكل" السابقة يف الشكل وخيتلف عنها يف املضمون  هذا التو 

 وبعض التفاصيل، ميكن إعادته لعدد من األسباب، أمهها: 

العامل األمريكي1 إدارة جو ابيدن  .  يف    Joe Biden: ذلك أن رغبة 
ختفيف درجة االهتمام األمريكي بقضا� املنطقة وأزماهتا، وترك إدارهتا  
حللفائها اإلقليميني، وابلتايل ختفيف حدة التوتر بني هؤالء، كان هلا  
املتحدة يف  الوال�ت  التوجه لدى عدد من حلفاء  أثر ابرز يف هذا 

 املنطقة ويف مقدمتهم تركيا. 

دول املنطقة، وإن بدرجات متفاوتة، ألسباب داخلية وخارجية يف    أي معا�ة اقتصادات   . االقتصاد: 2
 األوكرانية اليت حتولت حرابً.  -مقدمتها األزمة العاملية وجائحة كورو� واألزمة الروسية  

االستقطاب: 3 اليت    .  اخلالفية  امللفات  وحضور  أمهية  األخرية  القليلة  السنوات  مدى  على  تراجعت 
ني القوى اإلقليمية املختلفة ويف مقدمتها الثورات العربية واالنقالب يف تسببت حبالة االستقطاب ب 

  مصر وحصار قطر.

 
 : انظر،  22/6/2022وكالة األ�ضول لألنباء، موقع أردوغان يستقبل ويل العهد السعودي مبراسم رمسية،  6

    https://www.aa.com.tr   
اإلمارات،   7 ومسارعة  مصر  تباطؤ  بني  تركيا..  مع  التقارب  احلاج،    انظر:  ، 12/2021/ 6نت،  .اجلزيرةموقع  سعيد 

https://www.aljazeera.net 

 جو ابيدن 
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تواجهت القوى اإلقليمية املختلفة على مدى السنوات املاضية أبشكال مباشرة وغري    . االستنزاف: 4
مباشرة دون أن يستطيع طرف منها أن يهزم اآلخر، مبا أدى حلالة استنزاف للجميع والعجز عن 

 حتقيق أهداف واضحة ألي منها. 

االنتخاابت:5 فإن    .  الرتكية،  اخلصوصية  يف 
والربمل الرائسية  يف  االنتخاابت  املنتظرة  انية 

يونيو   للرئيس    2023حزيران/  أولوية  متثل 
أردوغان، الذي يسعى ألن تُنظم يف أفضل  
الظروف، ومن ذلك هتدئة ملفات السياسة 

 اخلارجية مبا ميكن أن خيفف الضغوط على أنقرة، ويسهم يف جلب االستثمارات اخلارجية هلا. 

الثمار): 6 التثمري (جين  ال  .  املهمة  حققت تركيا خالل  امللفات  املاضية اخرتاقات يف بعض  سنوات 
إىل   حتويلها  ملرحلة  انتقلت  مث  القوقاز،  وجنوب  وليبيا  والعراق  سورية  مثل  اإلقليمية  والصراعات 

 مكاسب سياسية، األمر الذي يتطلب حالة من التهدئة النسبية. 
تركيا   بني  العالقات  تطوير  فكرة  تشرتك 

أنقرة عالقاهتا مع  واالحتالل مع مسار تطبيع  
األطراف   وبعض  املذكورة،  العربية  الدول 
بعض   يف  وأرمينيا،  اليو�ن  مثل  األخرى 
األسباب. لكنها ختتلف عنها كذلك من عدة 

الفلسطينية، مبا يف   بينهما واملرتبط هنا بشكل أساسي ابلقضية  جوانب، أوهلا تباين أسباب اخلالف 
التهويد للقدس وسياسات  السفارة  نقل  تركيا    ذلك  نظر  مث  والضفة،  املتكررة على غزة  واالعتداءات 

اللويب  ضغوط  وختفيف  املتحدة،  الوال�ت  مع  العالقات  حتسني  زاوية  من  االحتالل  مع  للعالقات 
     8الصهيوين يف الوال�ت املتحدة ضدها. 

 
العالقات الرتكية  "سعيد احلاج،   8 انتخاب جو ابيدن على  الزيتونة،اإلسرائيلية  –أتثري  ،  للدراسات واالستشارات  " مركز 

8/4/2021 . 
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 :خطوات متدرجة
 

ابلتوازي مع مسار التهدئة واحلوار والتقارب مع 
أكثر  عدد من   تركيا يف  أبدت  اإلقليمية،  األطراف 

دولة   مع  مشابه  مسار  يف  رغبتها  مناسبة  من 
االحتالل، لكن بدا أن األخرية مل تتحمس للفكرة،  
ورأت أن األمر ال يعرب عن رغبة حقيقية يف حتسني  

 9العالقات، بل عن مناورة تكتيكية من الرئيس الرتكي هبدف حتسني فرصه يف االنتخاابت املقبلة. 

أوىل حمطات التواصل بني اجلانبني كانت اتصاالً هاتفياً بني أردوغان ورئيس دولة االحتالل إسحق 
نوفمرب    Isaac Herzogوج  ز هريت الثاين/  تشرين  عدة   202110،يف  بينهما الحقاً  تكرر  اتصال  وهو 

ومنها اتصال تضامين على هامش عمليات للمقاومة   11وج بوفاة والدته،ز مرات، منها تعزية أردوغان هريت
يف   أردوغان  وصفها  أبيب  تل  يف  لعوائل    4/2022/ 1الفلسطينية  "تعازيه  عن  معرابً  بـ"اإلرهابية" 

و�ئري البيد    Naftali Benet ،13كما حصلت اتصاالت هاتفية مع كل من نفتايل بينيت    12الضحا�".
Yair Lapid ،14    منصب رائسة الوزراء، قبل أن يلتقي أردوغان األخري على  يف فرتة تويل كل منهما

  15. 2022هامش اجتماعات األمم املتحدة يف أيلول/ سبتمرب  
 

 https://alghad.com: انظر، 25/5/2022، الغدموقع صحيفة أردوغان ما يزال موضع شك يف إسرائيل،  9
   :انظر، 2021/ 11/ 18اتصال هاتفي مع الرئيس اإلسرائيلي "إسحق هريتسوغ"، موقع رائسة اجلمهورية الرتكية،  10

https://www.tccb.gov.tr/ar/-/604/133554/israil-cumhurbaskani-isaac-herzog-ile-telefon-gorusmesi       
    https://qudspress.com :انظر، 13/1/2022قدس برس،  موقع الرتكي يعزي الرئيس اإلسرائيلي بوفاة والدته،الرئيس  11
القدس  صحيفة  ،  "املقيتة"أردوغان يستنكر العمليات الفلسطينية األخرية يف اتصال هاتفي مع نظريه اإلسرائيلي ويصفها بـ  12

    https://www.alquds :انظر، 1/4/2022، العريب
  موقع   .. بينيت هاتف أردوغان وحتداث عن قضية "التجسس"، 2013رئيس وزراء إسرائيل ورئيس تركيا منذ    أول اتصال بني  13

 https://arabicpost.net: انظر، 18/11/2021عريب بوست، 
  :انظر، 17/8/2022اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي �ئري البيد، موقع رائسة اجلمهورية الرتكية،  14

https://www.tccb.gov.tr/ar/-/604/139133/israil-basbakani-yair-lapid-ile-telefon-gorusmesi     
منذ   15 إسرائيلي  وزراء  ورئيس  أردوغان  بني  لقاء  أول   .. املتحدة  األمم  اجتماعات  هامش  اجلزيرة2008على   نت،  .، 

21/9/2022 . 

https://www.tccb.gov.tr/ar/-/604/133554/israil-cumhurbaskani-isaac-herzog-ile-telefon-gorusmesi
https://www.tccb.gov.tr/ar/-/604/139133/israil-basbakani-yair-lapid-ile-telefon-gorusmesi
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الرتكية  السلطات  أحبطت  الفرتة،  هذه  خالل 
إسرائيلي   -حماولة إيرانية الغتيال رجل أعمال تركي  

الدفاعية، فيما بدا رداً   الصناعات  على صلة بقطاع 
  Mossadغتيال اليت نفذها املوساد  على عمليات اال

يف الداخل اإليراين، وهي عملية حصل فيها تواصل 
وتكرر إحباط السلطات الرتكية عمليات    16وتعاون بني جهاز االستخبارات الرتكية واملوساد اٍإلسرائيلي.

أراضيها خالل   إيرانيون على  إيرانية كانت ختطط الغتيال    17، 2022يقف خلفها  أوقفت خلية  كما 
 18شخصيات إسرائيلية، وفق وسائل إعالم.

التواصل بني اجلانبني وصل ذروته بز�رة رئيس دولة االحتالل  
  19واستقباله حبفاوة كبرية.   2022وج لرتكيا يف آذار/ مارس  ز هريت

أوغلو   الرتكية مولود جاويش  اخلارجية  زار وزير   Mevlütكما 

Çavuşoülu    َوُعدَّ ذلك   20، 2022دولة االحتالل يف أ�ر/ مايو
أبيب قبل �اية   لتل  يقوم هبا أردوغان  لز�رة قد  وإعداداً  متهيداً 

، زار وزير خارجية االحتالل 2022و  ويف حزيران/ يوني   21العام.
تطوير   مسألة  يف  وحتداث  الرتكي  نظريه  والتقى  أنقرة  البيد 

على    22العالقات. توافقا  قد  اجلانبني  أن  أوغلو  جاويش  وأعلن 

 
 . 11/2/2022املخابرات الرتكية حتبط عملية إيرانية الغتيال رجل أعمال تركي ٍإسرائيلي يف إسطنبول، ديلي صباح،  16
 : انظر،  23/6/2022سكاي نيوز عربية، موقع تفاصيل إحباط عمليات إيرانية ضد إسرائيليي يف تركيا،  17
    https://www.skynewsarabia.com   
   https://www.syria.tv  :انظر ،23/6/2022سور�،  موقع تلفزيون  تركيا: القبض على خلية اغتياالت إيرانية يف إسطنبول،   18
   .9/3/2022نت، .سنة .. الرئيس اإلسرائيلي يزور تركيا اليوم لتحسني العالقات، اجلزيرة 15ة منذ ر ألول م 19
   . 25/5/2022نت، .وزير خارجية إسرائيل يستقبل نظريه الرتكي إلجراء مباحثات ثنائية، اجلزيرة 20
 com48https://www.arab.، انظر: 17/8/2022، 48تقرير: أردوغان قد يزور إسرائيل .. قريباً، موقع عرب  21
   . 6/2022/ 23وزير خارجية إسرائيل يصل أنقرة، وكالة األ�ضول لألنباء،   22

 مولود جاويش أوغلو 
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أعلن االحتالل   24مث جاءت حمطة التوافق على تبادل السفراء؛  23تطوير العالقات لتعود لسابق عهدها،
مث أتى تعيني سفري    25هي القائمة ابألعمال السابقة يف سفارة أنقرة إيريت ليليان، أوالً عن اسم سفريه، و 

،  2022تركي يف تل أبيب ضمن محلة تعيينات يف السلك الديبلوماسي الرتكي يف تشرين أول/ أكتوبر  
 26ووقع االختيار على القنصل السابق يف القدس شاكر أوزكان طورونالر. 

جانتس  2022/ 27/10ويف   بين  اإلسرائيلي  الدفاع  وزير  زار   ،
Benny Gantz  أنقرة والتقى نظريه الرتكي خلوصي أكارHulusi 

Akar   يف لقاء هو األول من نوعه منذ سنوات عديدة، وينبئ عن
عودة التواصل األمين والعسكري بني الطرفني. وقال الوزير الرتكي إن  
الز�رة "تعزز التعاون واحلوار الثنائي بني البلدين، وتسهل حّل بعض  
جماالت   يف  التعاون  وإن  فلسطني"،  قضية  خاصة  العالقة،  القضا� 

طاقة بينهما "سيؤدي لتطورات مهمة تتعلق ابلسالم  الدفاع واألمن وال
ويف تفصيل مل يكن خمططاً مسبقاً، استقبل    27واالستقرار اإلقليميني".

أردوغان الوزير اإلسرائيلي (بين جانتس) حبضور نظريه الرتكي، وهو  
ما نظر له على أنه أتكيد من تركيا على االهتمام ابلز�رة على مستوى 

ب وكرسالة  "إسرائيل"  الرائسة،  احلال  بطبيعة  بينها  من  اجتاهات  عدة 
 والوال�ت املتحدة األمريكية.

 
روسيا  موقع قناة  بعد اتصال بني البيد وأردوغان.. إسرائيل وتركيا تتفقان على إعادة كامل العالقات الدبلوماسية بينهما،    23

   https://arabic.rt.com: انظر، 2022/ 17/8اليوم، 
 . 17/8/2022نت، .تركيا وإسرائيل تقرران تبادل السفراء، اجلزيرة 24
   /https://www.alaraby.co.uk: انظر، 2022/ 19/10العريب اجلديد، موقع ، إسرائيل تقر تعيني سفرية يف تركيا 25
   .6/10/2022تركيا .. تعيني شاكر أوزقان طورونالر سفرياً لدى إسرائيل، وكالة األ�ضول لألنباء،  26
   .10/2022/ 27نت، . بعد فرتة انقطاع طويلة.. وزيرا دفاع تركيا وإسرائيل يتفقان على حتسني العالقات األمنية، اجلزيرة 27

 جانتس بين 

 خلوصي أكار 

https://www.alaraby.co.uk/
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وإضافة للعالقات البينية وامللفات اإلقليمية، كان اإلعالم العربي قد ذكر إن جانتس سيتحدث مع 
املسؤولني األتراك خبصوص تواجد قيادات من حركة محاس على األراضي الرتكية طالباً إ�اء هذا األمر  

 28لذي تعارضه "ٍإسرائيل". ا
 

 :املختلف
 

ليست هذه املرة األوىل اليت تعود فيها العالقات بني تركيا ودولة االحتالل بعد تراجع، إذ إن مسار  
. ومل تكن فرتة حكم العدالة والتنمية يف  1949العالقات بني اجلانبني يّتسم ابلتذبذب منذ بدا�ته يف  

قطعت  فقد  الصعيد،  هذا  على  استثناًء  تركيا 
بينهما الديبلوماسية  على   العالقات  االعتداء  إثر 

  2016مث عادت يف    2010"مرمرة األزرق" يف      سفينة
مع استشهاد العشرات   2018لتتدهور مرة أخرى يف  

 يف مسريات العودة يف غزة على أيدي قوات االحتالل ونقل السفارة األمريكية للقدس.
الس  املرات  عن  تتمايز  املرة  هذه  بينهما  الديبلوماسية  العالقات  عودة  أن  يف  بيد  أمور،  بعدة  ابقة 

 مقدمتها:
. أن تطوير العالقات مع االحتالل ال �يت هذه املرة بشكل منفرد كما يف السابق، وإمنا يف إطار مسار  1

متكامل لتحسني عالقات أنقرة مع عدد من األطراف اإلقليمية، مثل مصر والسعودية واإلمارات 
ا تتخطى  وألسباب  وأرمينيا،  اليو�ن  وحىت  حيثيات  والبحرين  أو  االحتالل  مع  املباشرة  لعالقات 

 القضية الفلسطينية وتطوراهتا. 
الديبلوماسية وتبادل السفراء أتت يف ظّل حالة عدم استقرار لدى االحتالل 2 . أن عودة العالقات 

الذي خيوض انتخاابت مبكرة جديدة، هي اخلامسة خالل السنوات الثالث األخرية. األمر الذي  

 
 : انظر، 27/10/2022ترك برس، موقع قناة عربية: هذه مطالب وزير الدفاع اإلسرائيلي من نظريه الرتكي،  28

https://www.turkpress.co/node/94411       

https://www.turkpress.co/node/94411
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بشكل احلكومة اإلسرائيلية املقبلة وتوجهاهتا، أو أ�ا حتاول أن يوحي أبن   تركيا غري مهتمة كثرياً 
 تستبق أي تغري يف احلكومة أو األمرين معاً.

أتى يف مدة زمنية  3 العالقات  . أن مسار عودة 
شهدت اعتداءات متكررة على الفلسطينيني، 
وحتديداً يف قطاع غزة، ويف مقدمتها ما أمساه  

(قابلته  االحت الصادق"  "الفجر  عملية  الل 
حركة اجلهاد مبعركة "وحدة الساحات") الذي  
اجلهاد   حركة  ضّد  غزة  يف  االحتالل  بدأه 

  2021، وقبله ما أمساه االحتالل معركة "حارس األسوار" يف  2022اإلسالمي يف آب/ أغسطس  
داللت له  أمر  وهو  القدس")،  "سيف  مبعركة  الفلسطينية  املقاومة  ارتباط  (قابلته  مدى  من حيث  ه 

 عالقات تركيا مع االحتالل بسياساهتا جتاه الفلسطينيني.
واالحتالل  4 تركيا  بني  العالقات  أن عودة  . كما 

أبراهام   بـ"اتفاقات  مسي  ما  بعد  أتت 
Abraham Accords  بني األخري وعدد من "

شجبتها   اليت  االتفاقات  وهي  العربية،  الدول 
" إ�ا  وقالت  حينه  يف  للشعب  أنقرة  خيانة 

 29الفلسطيين من أجل مصاحل ضيقة". 
. عادت العالقات بني أنقرة واالحتالل هذه املرة بدون أن يستجيب األخري للشروط الرتكية اخلمسة  5

على  االعتداءات  وقف  مقدمتها؛  ويف  أوغلو  جاويش  مولود  اخلارجية  وزير  أعلنها  اليت كان 
"السالم"، ووقف اإلجراءات اليت تستهدف تغيري الوضع القائم يف الفلسطينيني، والعودة ملباحثات  

 
نبحث   29 أردوغان:  التطبيع..  الظهر،  اتفاق  يف  طعنة  تعتربه  وإيران  اإلمارات  من  السفري  سحب  أو  العالقات  جتميد 

   . 14/8/2020نت، .اجلزيرة
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والذي استجاب للشروط الرتكية الثالثة يف    2016على عكس اتفاق تطبيع العالقات يف    30القدس،
املرتبطة   اٍإلسرائيلية  املطالب  أو  للشروط  تستجب  مل  أنقرة  أن  متفاوتة. كما  بدرجات  وإن  حينها 

 ديداً.بعالقاهتا مع حركة محاس حت
 

 : السيناريوهات املتوقعة
 

الرتكية   العالقات  فإن  سبق،  ما  ضوء  القريب   -يف  املديني  على  احتمالني  أحد  أمام  اإلسرائيلية 
 : واملتوسط
وهو سيناريو مستقبلي قد يدفع   ؛بلوماسيةيالعودة للقطيعة الد  :األول

نتنياهو  بنيامني  ائتالف  فوز  يف    Benjamin Netanyahu  ابجتاهه 
الفلسطينيني. ولكننا   انتخاابت الكنيست و/أو سياسات االحتالل ضدّ 

نرى أبنه احتمال ضعيف وغري مرجح. فمن جهة مل يصدر عن نتنياهو  
قرة أو أنه سيرتاجع  بلوماسية مع أنيعودة العالقات الد  ما يفيد أبنه ضدّ 

 . عن االتفاق املعلن
لت حكومته مسؤولية تراجع العالقات بني اجلانبني، وابلتايل  صحيح أن احلكومة الرتكية سبق وأن محّ 

عامالً مساعداً يف مسار تطوير العالقات، وصحيح    2021نتخاابت  اكان نزوله عن سدة احلكم بعد  
ومن دالالت ذلك استقبال    ، االئتالف املنافس له  أن أنقرة لن تكون سعيدة بعودته للحكم وتفضل

انتس قبل االنتخاابت أب�م، إال أن اجلانبني الرتكي واٍإلسرائيلي قد استبقا االنتخاابت  جأردوغان بنفسه  
 .بتعيني السفراء، وليس لدى نتنياهو سبب قوي للتنصل من ذلك والعودة عنه

يعود للحكم يف ظروف خمتلفة نتنياهو  اليت قاد احلكومة فيها سابقاً.    األهم، أن  متاماً عن احلقبة 
األوكرانية الدائرة ال ترتك الكثري من مساحات املناورة أمام حلفاء الوال�ت املتحدة    – فاحلرب الروسية  

 
أبيب،   30 أنقرة وتل  العالقات بني  تتعلق بفلسطني.. حكومة إسرائيلية جديدة قد متهد لتحسني  مسا  وكالة  شروط تركية 

 https://samanews.ps/ar: انظر، 7/6/2021اإلخبارية، 

 بنيامني نتنياهو
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أن نتنياهو كان    على الرغم مناألمريكية ويف مقدمتهم دولة االحتالل، و 
الرئيس   مع  ودية  بعالقات  بوتني  يتمتع  فالدميري   Vladimir  الروسي 

Putin  العالقات تبدو ممكنة، ومن    نفسه  ملستوىاب، إال أن استمرار  ال 
 . ذلك العالقات مع تركيا

ضدّ  االحتالل  سياسات  أن  يبدو  ال  اثنية،  جهة  الفلسطينيني   ومن 
لتط مانعاً  املقام ستكون  ففي  القطيعة.  لعودهتا حنو  سبباً  أو  العالقات  ور 

سياسات إسرائيلية واضحة جتاه القدس واملسجد  على الرغم مناألول، عادت العالقات وعّني السفراء  
واستباحة مستمرة للضفة ،  2022و   2021عدوانني كبريين على قطاع غزة يف    على الرغم منو   ،األقصى

التصرحيات الرتكية من رأس هرم السلطة السياسية حتدثت عن الفصل بني العالقات  الغربية احملتلة. كما أن  
مع االحتالل وبني سياساهتا جتاه الفلسطينيني. ولذلك، ويف غياب أي تطورات استثنائية فيما خيص 

 على الرغم من  ، القضية الفلسطينية، ليس من املتوقع أن تؤدي سياسات االحتالل املعتادة واملستمرة
 .بلوماسية أو سحب السفراء كما حصل سابقاً يإىل تراجع العالقات الد ،ظتهافظا

صمود مسار تطوير العالقات واستمراره، وهو اخليار الذي نرجحه يف املدى املنظور. فهناك    :الثاين
أن   الفرتة. كما  العالقات يف هذه  بتطوير  إسرائيلية  االجتاه، تالقت مع رغبة  تركية واضحة هبذا  رغبة 

روقات الواضحة بني عودة العالقات بني اجلانبني هذه املرة عن سابقاهتا تقول إن األخرية أكثر قدرة  الف
  ابإلضافة إىل على الصمود واالستمرار،  

السياق الدويل واإلقليمي املرتبط ابحلرب  
األوكرانية، مضافاً لكل ذلك   -الروسية  

استبعاد نزوع تركيا حنو خطوة تصعيدية  
االحتال دولة  االنتخاابت  مع  قبيل  ل 

  منتصف العام املقبل.
 
 

 فالدميري بوتني 
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 : خالصة وتوصيات
 

مع   تركيا  تقارب  فإن  اخلالصة،  يف 
االحتالل �يت يف سياق أوسع منه ويشمل  
الرتكية   اخلارجية  السياسة  بوصلة  يف  تغرياً 
تبادل   حملطة  اجلانبان  وصل  وقد  ككل، 
العوائق   كل  من  الرغم  على  السفريين، 

كما أن مسألة تطوير العالقات مع "إسرائيل"    31املاثلة ويف مقدمتها الشروط املتبادلة بينهما. والعقبات  
ال تواجه معارضة داخلية حقيقية، ال على الصعيد الشعيب وال احلزيب، إذ يقتصر التحفظ على األمر 
على شرائح بعينها يف مقدمتها املهتمون بقضية "مرمرة األزرق" وبعض احملافظني، خصوصاً وأ�ا تُقدَّم  

 32لق أبمن الطاقة.يف صورة مصلحة قومية تركية تتع
ويشري كل ما سبق إىل االهتمام الذي توليه أنقرة مللف تطوير العالقات مع االحتالل يف هذه الفرتة،  
مبا يف ذلك مبادرهتا هي للتواصل، وإصرارها، ولقاء أردوغان مع جانتس على الرغم من عدم ترتيب  

 الشهور القليلة املاضية. ذلك بشكل مسبق، واملراحل العديدة اليت مرت هبا العالقات يف 
للسفري  الغنية  الذاتية  للسرية  أنه إضافة  املعىن ذاته؛ ذلك  الرتكي حييل إىل  السفري  كما أن اختيار 
اجلديد طورونالر من الناحيتني النظرية والعملية، فإن عمله السابق كنائب للمدير العام لقسم الشرق 

و  األمنية يف  للشؤون  العام  املدير  و�ئب  االستشارية  األوسط  اهليئة  وعضويته يف  بالده،  خارجية  زارة 
، كل  2014–2010للسياسة اخلارجية، إضافة لعمله قنصالً يف القدس وسفرياً لدى فلسطني يف الفرتة  

 33ذلك يشري بوضوح إىل مدى اهتمام أنقرة ابألمر من زوا� عدة. 

 
 ، للدراسات واالستشارات   مركز الزيتونة   " اإلسرائيلي احملتمل،   – دور أذربيجان يف التقارب الرتكي  " سعيد احلاج،   31
  31 /1 /2022 .   
   . 3/2022/ 25نت، .أردوغان: تركيا وإسرائيل ميكنهما التعاون يف جمال الغاز وبينيت قد يزور أنقرة، اجلزيرة 32
 :انظر، 6/10/2022العني اإلخبارية، موقع شاكر أوكان .. من هو السفري الرتكي اجلديد لدى إسرائيل؟،  33

https://al-ain.com/article/israel-s-ambassador-to-turke-ozkan   
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بني اجلانبني هذه املرة عن املرات  ومع مجع كل ذلك جنباً إىل جنب مع سياقات اختالف تطور العالقات  
السابقة، ميكن اخللوص إىل نتيجة مفادها أن مسار تطور العالقات هذه املرة مرشح للصمود واالستمرار  
أكثر، وابلتايل أن يكون أطول عمراً من سابقيه، بل ورمبا مييل مع الوقت للتعمق أكثر فأكثر. ورمبا يكون  

 ن احتمال ز�رة أردوغان لدولة االحتالل يف املستقبل القريب. من مؤشرات ذلك حديث بعض األوساط ع 
اٍإلسرائيلية هو مدى انعكاسها على موقف    - أحد أهم األسئلة اليت تطرح عادة حول العالقات الرتكية 

أنقرة من القضية الفلسطينية، وهو األمر الذي ينفيه املسؤولون األتراك الذين يّدعون أن حتسن العالقات  
 34انة دور تركي أقوى يف نصرة الفلسطينيني. سيصب يف خ 

ال يتوقع أن حيصل تغري جذري يف موقف تركيا من القضية الفلسطينية بشكل عام، فهي تدعو حلل  
الدولتني وذلك مما ال يشكل مشكلة لدى اإلسرائيليني، ورمبا تسعى ملبادرة ما بني اجلانبني على صعيد  

اإلسرائيلية والسلطة الفلسطينية أو على صعيد صفقة لتبادل األسرى بني االحتالل  مفاوضات بني احلكومة  
 35واملقاومة. 

وعلى الرغم من ذلك، فإن عودة العالقات بني الطرفني يف ظّل االعتداءات اإلسرائيلية املتكررة على غزة  
هامشياً، بل يشي أبن تركيا ابتت  والضفة حبّد ذاته تغري ملموس خبصوص القضية الفلسطينية وليس أمراً  

التصرحيات   الفلسطينيني، وهو ما تؤكده بعض  تفصل بني عالقاهتا مع االحتالل وممارسات األخري ضّد 
 36الرمسية الرتكية. 

الفلسطينية   املقاومة  حركات  مع  تركيا  بعالقات  يتعلق  ما  أما 
وخصوصاً حركة محاس، فذلك مما جيدر وضعه حتت اجملهر وفحصه 

لفرتة املقبلة، إذ هي يف بؤرة اهتمام االحتالل كما أ�ا تصدَّرت يف ا

 
   .20/4/2022أردوغان: عالقتنا مع إسرائيل للدفاع عن القضية الفلسطينية، وكالة األ�ضول لألنباء،  34
 نت، . ، اجلزيرة 2008على هامش اجتماعات األمم املتحدة .. أول لقاء بني أردوغان ورئيس وزراء إسرائيلي منذ   35

21 /9 /2022 . 
اإلليكرتوين،   36 الشروق  موقع  آخر،  شيء  القدس  وقضية  شيء  إسرائيل  مع  عالقاتنا  : انظر،  20/4/2022أردوغان: 
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شروطه لتحسني العالقات، ووردت ضمن مطالبه من أنقرة على لسان كل املسؤولني اإلسرائيليني الذين 
 زاروا تركيا مؤخراً. 

لك  وهو ما يستدعي على الفصائل الفلسطينية أن تتعامل مع الظرف املستجد مبا يستحقه، مبا يف ذ 
ختفيف مستوى تواجدها على األراضي الرتكية، وجتنب أي سياسات أو تصرحيات قد يستغلها االحتالل  
للتحريض على وجودها يف تركيا، إذ ما زال يكرر مطالباته لألخرية بطرد قيادات من محاس يدعي وجودها  

   . مسار التقارب معها وعملها من على األراضي الرتكية، استغالًال لرغبة أنقرة يف عدم التشويش على  
ومن جهة اثنية، جيدر بقوى املقاومة أن تعمل على املدى البعيد على إجياد خيارات إضافية لتواجدها  
القيادي، وعدم االكتفاء ابلدول اليت تتواجد هبا حالياً ومن بينها تركيا. ولكن املسار االسرتاتيجي األهم 

املشرتكات  الذي ينبغي السعي به هو التأكيد على  
االحتالل كتمظهر   دولة  أن  ابب  من  تركيا  مع 
أبسرها  املنطقة  على  خطر  الصهيوين  للمشروع 
الفلسطينية  املقاومة  جيعل  مبا  تركيا،  بينها  ومن 
والعامل   فلسطني  عن  ليس  األول  الدفاع  حائط 

 العريب فقط وإمنا تركيا نفسها كذلك.
لعالقات بني تركيا واالحتالل إىل سابق عهدها من وابلتايل، ختاماً، لئن كان من املستبعد عودة ا

التحالف االسرتاتيجي الذي ساد يف تسعينيات القرن املاضي، إال أنه من الصعب كذلك توقع بقائها  
. إذ إنه مما يدفع لعالقات  2018–2016يف مساحة احلد األدىن وعدم القطيعة اليت سادت خالل الفرتة  

األوكرانية    -امل املرتبطة ابلعالقات البينية بشكل مباشر، احلرب الروسية  أكثر عمقاً بينهما، عدا عن العو 
والعامل اإليراين وغريمها. لكن املستوى الذي ميكن أن تصل له العالقات غري واضح كذلك، إذ إنه  
سيتأثر بكل ما ذكر من عوامل سابقة ابإلضافة إىل تطورات القضية الفلسطينية نفسها وأي أحداث 

 يف املنطقة.  غري متوقعة
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