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امل�صالح امل�صرتكة بني تركيا و“اإ�صرائيل”

اأواًل: و�صول حزب العدالة والتنمية اإىل ال�صلطة وروؤيته 

   لدور تركيا يف املنطقة:

باأنه حزب حمافظ،  �لعد�لة و�لتنمية حزباً �صيا�صياً تركياً وي�صنف نف�صه  يعدُّ حزب 

تركيا  الن�صمام  وي�صعى  ر�أ�صمايل  �قت�صادي  برنامج  يتبنى  للغرب،  معادٍ  غري  معتدل، 

و��صعة  جمموعة  قبل  من  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  تاأ�صي�ص  كان  �الأوروبي.  �الحتاد  �إىل 

من �ل�صيا�صيني من خمتلف �الأحز�ب �ل�صيا�صية �لرتكية، فقد مّت ت�صكيله من قبل �لنو�ب 

�لدين،  جنم  ير�أ�صه  كان  �لذي  �الإ�صالمي   Fazilet Partisi �لف�صيلة  حزب  عن  �ملن�صقني 

كذلك �ن�صم �إليهم �أع�صاء من حزب �لوطن Ulusal Parti �ملحافظ، و�أع�صاء من �حلزب 

�لديوقر�طي �لرتكي Türk Demokratik Partisi ، باالإ�صافة �إىل بع�ص �أحز�ب �لي�صار 

�الأخرى، ولعل هذه �لرتكيبة �أعطت �حلزب ثقة كبرية لدى �الأتر�ك، كما �أنها �أوجدت فكر�ً 

�لقادة  لدى  �خلارجية  �لعالقات  يف  �صيّما  وال  �ل�صيا�صي،  و�لعمل  للحكم  جديدة  وروؤية 

 .
1
�الأتر�ك �جلدد

منطلقات حزب العدالة والتنمية:

قام حزب �لعد�لة و�لتنمية بطرح روؤية جديدة لل�صيا�صة �خلارجية �لرتكية بعد فوزه 

�الأبعاد و�الجتاهات، وتوجه نحو  �الأ�صا�ص على تعدد  2002، تعتمد يف  بانتخابات �صنة 

لرتكيا  �ل�صابقة  لل�صيا�صة  مغايرة  با�صرت�تيجية  و�صار  متعددة،  وحتالفات  عالقات  بناء 

�الأو�صط  و�ل�رشق  �لعربي  �لعامل  يخ�ص  مبا  �لذ�ت  على  �النكفاء  �صيا�صة  �عتمدت  و�لتي 

.
2
باعتبارها منطقة مليئة بامل�صاكل

ويقوم مفهوم �ل�صيا�صة �خلارجية حلزب �لعد�لة و�لتنمية على �لفهم �لعميق لتاريخ 

تركيا  تتحول  و�أن  �لناجحة،  لل�صيا�صة  �لنابع  و�لرت�كم  �حل�صارية  وجغر�فيتها  تركيا 

ي�رشي �لغول، مرجع �صابق، �ص 96.  
1

للتنمية  روؤية  مركز  )�إ�صطنبول:  تركيا  يف  والتنمية  العدالة  حزب  لدى  التغيري  منهجية  قاعود،  �أحمد   
2

�ل�صيا�صية، 2016(، �ص 24.



40

العالقات الرتكية – الإ�سرائيلية

هذ�  يف  �أ�صا�صيتني  نقطتني  �حلزب  حدد  وقد  �لعامة،  للعالقات  ومركز�ً  لالهتمام  مركز�ً 

�الإطار من خالل روؤيته �ملعلنة يف �لالئحة �لد�خلية للحزب:

�لدولية  �لتطور�ت  �صحيح  ب�صكل  تقر�أ  وحا�صمة،  مبدئية  �صيا�صات  تبني  �الأوىل: 

و�الإقليمية، وتتخذ �خلطو�ت �ل�رشورية يف وقتها، وتتعاىل عن ح�صابات �مل�صالح �الآنية، 

وتبقى مرتبطة بقيم �حلزب.

مبفهوم  �جلغر�يف  تركيا  وموقع  تاريخ  تف�صري  �إعادة  طريقة  �عتماد  �لثانية: 

�حلزب  روؤية  ُتظهر  تركيا،  مركزها  ديناميكية  �صيا�صة  باتباع  �ال�صرت�تيجي،  �لعمق 

.
3
و��صرت�تيجياته وت�صور�ته للحل

ويعود �لتنظري لل�صيا�صة �خلارجية �لتي يقودها حزب �لعد�لة و�لتنمية �إىل �أحمد د�ود 

�أوغلو Ahmet Davutoğlu �لذي �صغل من�صب كبري م�صت�صاري رجب طيب �أردوغان

Recep Tayyip Erdoğan، ثم ُعنّي وزير�ً للخارجية يف �أيار/ مايو 2009، ثم توىل رئا�صة 

من  و�حدة  �أوغلو  حدد  وقد   ،
52016 مايو  �أيار/  حتى   

42014 �أغ�صط�ص  �آب/  يف  �لوزر�ء 

و�إىل  ذ�تها  �إىل  �لتي تو�جه تركيا، وهي �رشورة تغري نظرتها  �لتحديات  �أو  �ل�رشور�ت 

�لعامل، وتغرّي دورها ومكانتها من “دولة هام�ص” يف �ل�صيا�صة �لعاملية �إىل “دولة مركز”، 

ومعرفياً  نظرياً  �إطار�ً  �أوغلو  و�صع  وقد  �لفعل،  �إىل  �لفعل  ردة  �صيا�صة  من  تنتقل  و�أن 

 .
6
لل�صيا�صة �خلارجية �لرتكية �ت�صم باجلاذبية و�حلركية

وقد �نطلق �أوغلو يف حتليله من �لو�صع �لدويل بعد �أحد�ث “11 �أيلول/ �صبتمب 2001”، 

حيث ر�أى �أوغلو �أن هناك ثالث مر�حل �صهدها وي�صهدها �لعامل بعد 11 �أيلول/ �صبتمب:

�ملرحلة �لنف�صية وجتلياتها يف �أفغان�صتان.  .1

�ملرحلة �ال�صرت�تيجية �لتي بد�أت مع �حلرب على �لعر�ق.  .2

�لالئحة �لد�خلية حلزب �لعد�لة و�لتنمية، �ص 52–54.  
3

روؤو�صاء �حلكومات �لرتكية منذ تاأ�صي�ص �جلمهورية، موقع تركيا بر�ص، 2014/9/19، �نظر:  
4

 http://www.turkpress.co/node/1934

حممد ز�هد جول، �إ�صتقالة د�ود �أوغلو و�رش�ع م�صتقبل تركيا، تركيا بر�ص، 2016/5/8، �نظر:  
5

http://www.turkpress.co/node/21573

عقيل �صعيد حمفو�ص، ال�شيا�شة اخلارجية الرتكية: ال�شتمرارية - التغيري )قطر: �ملركز �لعربي لالأبحاث   
6

ودر��صة �ل�صيا�صات، 2012(، �ص 55–56.
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قوتها  زيادة  على  دولة  �أو  قوة  كل  �صتعمل  حيث  جديد،  دويل  نظام  تاأ�صي�ص  مرحلة   .3

ونفوذها لتاأخذ دور�ً يف هذ� �لنظام �لدويل �جلديد.

ور�أى �أوغلو �أن على تركيا �أن ت�صعى جاهدة الأخذ دورها �صو�ء على �ل�صعيد �الإقليمي 

�أم �لدويل، ومن �أجل حتقيق هذ� �لهدف، ينبغي لرتكيا تبني �صيا�صة ديناميكية يف �ل�صيا�صة 

�خلارجية لكي ت�صبح دولة مركزية.

من  جمموعة  على  �أوغلو  د�ود  قدمها  �لتي  �ال�صرت�تيجي”  �لعمق  “عقيدة  �رتكزت 

�إىل  �ملركزية  �لقوة  موقع  من  تركيا  طموحات  تتبَدّل  �أن  �رشورة  ترى  و�لتي  �لعو�مل، 

موقع “�لقوة �ل�صاملة”، م�صتفيدة من:

�أوالً: موقعها �جليو-��صرت�تيجي �لفريد ومن تر�ثها �لعثماين، من �أجل حتقيق هذه 

�لقفزة �لنوعية يف �لعقد �ملقبل. 

و�لدويل  �الإقليمي  موقعها  تقوية  �أجل  من  جري�نها  على  تركيا  تنفتح  �أن  يجب  ثانياً: 

�أن �الأو�صاع  �إال  �مل�صاكل”.  “�صيا�صة ت�صفري  �مل�صاكل مع هوؤالء �جلري�ن،  و�إلغاء جميع 

�لر�هنة يف �ملنطقة قد دفعت تركيا �إىل �البتعاد �صيئاً ما عن هذه �ل�صيا�صة وخ�صو�صاً بعد 

�ملو�قف �لرتكية من �الأزمة �ل�صورية.

�أجل  من  �جليو-��صرت�تيجية  وقدر�تها  مو�ردها  من  تركيا  ت�صتفيد  �أن  يجب  ثالثاً: 

عن  �الأمني  �لطابع  نزع  �أي  �قت�صادية،  بتوجهات  و��صتبد�لها  �الأمنية  توجهاتها  تغيري 

�خليار�ت �ملعتمدة يف �ل�صيا�صة �خلارجية.

ر�بعاً: يتوجب �أن تعمل تركيا على تقوية عالقاتها وتبادالتها �القت�صادية و�لتجارية 

مع �إير�ن، و�صورية، و�ململكة �لعربية �ل�صعودية. ور�أى �أوغلو �أن “تركيا هي بحاجة �إىل 

�لطاقة �الإير�نية”، و�أن ذلك يثل �متد�د�ً طبيعياً مل�صاحلها �لوطنية.

من  �لو�صيط  بدور  �ال�صطالع  على  �مل�صتقبلي  تركيا  دور  يرتكز  �أن  يجب  خام�صاً: 

وكان  �الأو�صط.  �ل�رشق  يف  �لقائمة  �ل�رش�عات  وخ�صو�صاً  �لدولية  �ل�رش�عات  حِلّ  �أجل 

“حتالف  �إىل  للدعوة  �إ�صبانيا  مع  باال�صرت�ك  منتدى  �إقامة  �ملجال  هذ�  يف  �الأول  �الإ�صهام 

 Samuel Huntington حل�صار�ت”، يف حماولة للرد على نظرية �صاموئيل هنتنغتون�

�لقائلة بـ“�رش�ع �حل�صار�ت”، وقد جاءت حمادثات “�ل�صالم” غري �ملبا�رشة بني �صورية 

 و“�إ�رش�ئيل” وبرعاية د�ود �أوغلو �صخ�صياً �صمن هذ� �ل�صياق حلل �لنز�عات يف �ملنطقة.
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قد  باأنها  �أوغلو  و�صعها  �لتي  �ال�صرت�تيجي”  �لعمق  “عقيدة  على  �الإ�رش�ئيليون  ياأخذ 

جتاهلت كلياً “�إ�رش�ئيل”، يف وقت حتدث فيه يف �لكتاب عن �أن �ملبادرة يف توجيه �لعالقات 

�لرتكية - �الإ�رش�ئيلية هي يف يد “�إ�رش�ئيل”، وباأن دور تركيا يت�صم باجلمود و�ل�صلبية. 

 .
7
ويوؤدي هذ� �لو�صع �إىل منع تركيا من �النفتاح على جري�نها �لعرب

ثانيًا: العالقات الع�صكرية واالأمنية:

تركيا  عالقات  يف  للجدل  و�إثارة  للنظر،  لفتاً  �لعنا�رش  �أكرث  �لع�صكري  �لتعاون  كان 

“�إ�رش�ئيل”، فقد �زدهر �لتعاون يف ت�صعينيات �لقرن �ملا�صي حينما فتحت  �ملتنامية مع 

تركيا �لباب مل�صدر حيوي للتقنية �لع�صكرية غري �ملتاحة من �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 

يف  و�لديوقر�طية  �الإن�صان  بحقوق  تتعلق  مبخاوف  �صيا�صاتهما  قيدت  �للتني  و�أوروبا 

 .
8
تركيا

يف  �صارت  و“�إ�رش�ئيل”  تركيا  بني  و�الأمنية  �لع�صكرية  �لعالقات  �إن  �لقول  يكن 

م�صتويات عدة منذ تويل حزب �لعد�لة و�لتنمية ملقاليد �حلكم يف تركيا، وقد متيزت هذه 

وبالرغم  �لبلدين،  بني  �ل�صيا�صية  �لعالقات  و�قع  بح�صب  وجذب  �صّد  بني  ما  �مل�صتويات 

باال�صرت�تيجي و�صف  �لذي  �حللف  مرحلة  و�صلت  قد  �لع�صكرية  �لعالقات  �أن   من 

�صنة 1996، �إال �أن هذه �لعالقة قد تر�جعت ب�صكل حاّد بعد �أحد�ث �صفينة مايف مرمرة يف 

�صنة 2010 حيث و�صلت مرحلة �لتجميد ب�صقيها: �لع�صكري و�ال�صتخبار�تي.

1. الزيارات وامل�شاورات بني البلدين:

“�إ�رش�ئيل”  Hilmi Özkök �أزكوك  حلمي  �جلرن�ل  �لرتكي  �الأركان  رئي�ص   ز�ر 

 ،Moshe Ya’alon يف متوز/ يوليو 2002، حيث �لتقى مع رئي�ص �الأركان مو�صيه يعلون

�لثاين/  ت�رشين  ويف  �لبلدين،  بني  �الإ�رش�ئيلية   - �لرتكية  �لع�صكرية  �لعالقات  ملناق�صة 

نوفمب من �ل�صنة نف�صها �أجرى رئي�ص �لق�صم �ل�صيا�صي يف وز�رة دفاع دولة �الحتالل 

�لعالقات  حول  دورياً  نقا�صاً   Amos Gilad جلعاد  عامو�ص  �حتياط  �للو�ء  �الإ�رش�ئيلية 

نز�ر عبد �لقادر، �لعالقات �لرتكية – �الإ�رش�ئيلية بني �لتحالف �ال�صرت�تيجي و�لقطيعة، موقع �الأهر�م �لرقمي،   
7

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=95995&eid=165 :2010/11/13، �نظر

)�أبو ظبي: مركز  الإ�شالمي  اجلمهورية الرتكية اجلديدة: تركيا كدولة حمورية يف العامل  جر�هام فولر،   
8

�الإمار�ت للدر��صات و�لبحوث �ال�صرت�تيجية، 2009(، �ص 164.
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و�لعقيد  تركيا  �لع�صكري يف  �مللحق  �لنقا�ص  “�إ�رش�ئيل” وتركيا. وقد ح�رش  �الأمنية بني 

و�لع�صكري  �الأمني  �لتعاون  تطوير  لكيفية  وذلك   ،Marcel Aviv �أفيف  مار�صيل 

كبار  مب�صاركة  باأنقرة  �لدفاع  وز�رة  يف  نقا�ص  جرى   2003/11/7 ويف  �لطرفني،  بني 

وقد  �لرتكي،  �جلي�ص  يف  ونظر�ئهم  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  يف  �لتكنولوجيا  ق�صم  م�صوؤويل 

�أن �لن�صاط �مل�صرتك بني �جلي�صني �لرتكي  تبني من �لنقا�ص مثلما �رشح عامو�ص جلعاد 

 .
و�الإ�رش�ئيلي �رتفع �صنة 2003 بن�صبة 40% قيا�صاً بالن�صاط �صنة 92002

�لد�خلية  وزير   Abdülkadir Aksu �إك�صو  �لقادر  عبد  بني  �جتماع  عقد  �أي�صاً  ومّت 

�لرتكي، وت�صاحي هنغبي Tzachi Hanegbi وزير �الأمن �لد�خلي �الإ�رش�ئيلي، يف �أنقرة 

يف 2003/12/24، مّت خالله �لتوقيع على مذكرة تفاهم حول �لتعاون �الأمني و�لع�صكري، 

وطلب �لوزير �الإ�رش�ئيلي من تركيا �أن تقوم بدور �لو�صيط حلل �مل�صاكل بني “�إ�رش�ئيل” 

.
10

و�صورية

“�إ�رش�ئيل” ثالث طائر�ت من دون  2005 من  �أبريل  كذلك ��صرتت تركيا يف ني�صان/ 

�ل�صناعات  �رشكة  من  �أر�صية  حمطات  نظم  و��صرتت   ،UAV يف  �أي  يو  نظام  من  طيار 

�جلوية �الإ�رش�ئيلية بتكلفة 183 مليون دوالر، ومبوجب هذ� �التفاق ح�صلت تركيا على 

.
11

ع�رش حمطات �أر�صية، لكل منها ثالث طائر�ت �أو �أربع

�ملوقعة  �لع�صكرية  باالتفاقيات  �اللتز�م   2006 �صنة  يف  �لرتكية  �حلكومة  و��صلت 

مب�صاركة  �ملتعددة  �أو  �لثنائية  �الأمنية  �الجتماعات  ح�رشت  كما  “�إ�رش�ئيل”،  مع 

يف و�الأكر�د  �لرتكية  �حلكومة  بني  �ل�رش�ع  لتجدد  كان  كذلك  وبريطانيا،   �أمريكا 

�صنة 2008 �أن يدفع �حلكومة �لرتكية باال�صتعانة بـ“�إ�رش�ئيل” ب�رش�ء �ملعد�ت �لع�صكرية 

و�ال�صتخبار�تية مثل �لطائر�ت بدون طيار و�ملناظري �لليلية، و�ملعلومات �ال�صتخبار�تية 

مل�صاعدتها يف �رش�عها مع �الأكر�د، و��صتمر هذ� �لتعاون بني �لبلدين حتى بد�ية �لعدو�ن 

توترت حيث   2009 �صنة  وبد�ية   2008 �صنة  نهاية  يف  غزة  قطاع  على   �الإ�رش�ئيلي 

.
12

�لعالقات �لع�صكرية بني �لدولتني ب�صبب هذ� �لعدو�ن

معني �أحمد حممود، “اإ�رسائيل” واخرتاق جبهة اآ�شيا )بريوت: مركز باحث للدر��صات، 2009(، �ص 103.  
9

ي�رشي �لغول، مرجع �صابق، �ص 130.   
10

رنا خما�ص، مرجع �شابق، �ص 48.  
11

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، �صل�صلة تقرير معلومات )17(، تركيا والق�شية الفل�شطينية، �ص 21.  
12
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2. التدريب والتعاون امل�شرتك:

ويف بد�ية �أيار/ مايو 2005 ز�ر رئي�ص �لوزر�ء �لرتكي رجب طيب �أردوغان “�إ�رش�ئيل” 

وقد �جتمع مع �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي مو�صيه كات�صاف Moshe Katsav ورئي�ص �لوزر�ء 

من  �لعديد  يف  �مل�صرتك  �لتعاون  على  �التفاق  وجرى  �صارون،  �أريل  �آنذ�ك  �الإ�رش�ئيلي 

مع  بالتعاون  �لع�صكري  �لتعاون  مو��صلة  �أهمها  كان  �ملهمة،  �ال�صرت�تيجية  �لق�صايا 

17 م�رشوعاً م�صرتكاً بني تركيا  �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، كما مّت �لتاأكيد على تطوير 

معد�ت  ب�رش�ء  تركيا  مبوجبها  تقوم  �لع�صكرية،  �مل�رشوعات  جمال  يف  و“�إ�رش�ئيل” 

 .
13

ع�صكرية من �صنع �إ�رش�ئيلي، مقابل �أن تزود تركيا “�إ�رش�ئيل” باملياه

مع  �أردوغان  طيب  رجب  �لرتكي  �لوزر�ء  رئي�ص  وقعها  �لتي  �ل�صفقات  �أبرز  ومن 

دوالر،  مليار  ن�صف  نحو  �إىل  حجمها  ي�صل  ع�صكرية  �صفقة  �الإ�رش�ئيليني،  �مل�صوؤولني 

طائرة  ثالثني  قر�بة  بتطوير  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صناعات  قيام  حول  تدور  �ل�صفقة  وفحوى 

�أن  يف  �صّك  ال   .
14

�لرتكي �جلو  ل�صالح  تابعة  فانتوم   4 �أف  طر�ز  من  وحت�صينها  حربية 

زيارة �أردوغان �إىل “�إ�رش�ئيل”، وتوقيعه �لعديد من �التفاقيات �لع�صكرية، ي�صري �إىل �أن 

للبلدين،  ��صرت�تيجية  عالقات  هي  و�الأمنية  �لع�صكرية  �الإ�رش�ئيلية   - �لرتكية  �لعالقات 

وكالهما يعطي �أولوية مهمة لهذه �لعالقات.

وعلى �لرغم مما قام به �أردوغان من توقيع �تفاقيات متعددة مع “�إ�رش�ئيل” يف �أثناء 

زيارته، �إال �أن حزب �لعد�لة و�لتنمية )�لذي ير�أ�صه �أردوغان(، ��صتطاع �أن يك�صب �لر�أي 

�لعام �لرتكي من خالل ت�رشيحاته �ل�صيا�صية �ملناه�صة للمو�قف و�ملمار�صات �الإ�رش�ئيلية 

يف �الأر��صي �لفل�صطينية. �أما على �صعيد �ملمار�صات �لفعلية �صمن ��صرت�تيجيته �لتي �أعلن 

“�إ�رش�ئيل” يف �ملجال �الأمني و�لع�صكري،  �أوغلو�، فقد وّثق عالقته مع  �أحمد د�ود  عنها 

�لعد�لة  حلزب  �لرتكية  �ل�صيا�صة  �إليها  ترنو  �لتي  �الأهد�ف  حتقيق  يف  “�إ�رش�ئيل”  لك�صب 

�لع�صكرية  �لعالقات  باأن  ترى  �لتي  �لع�صكرية  �ملوؤ�ص�صة  وّد  وك�صب  �حلاكم،  و�لتنمية 

و�الأمنية مع “�إ�رش�ئيل” يجب �أن تبقى وتتطور وفق روؤيتها.

معني �أحمد حممود، مرجع �شابق، �ص 103.  
13

فودة حممد، �تفاق �لتعاون �لع�صكري �مل�صرتك �لرتكي – �الإ�رش�ئيلي، جملة الدفاع الوطني اللبناين، بريوت،   
14

.2000
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وبحث �أي�صاً وزير �لدفاع �لرتكي حممد وجدي غونول Mehmet Vecdi Gönül يف 

�أثناء مر�فقته �أردوغان �إىل “�إ�رش�ئيل” مع �الإ�رش�ئيليني خطط تطوير �لطائر�ت �حلربية 

�لدفاع  وز�رة  مدير  وو�صف  �ملدى،  بعيدة  طيار  دون  بطائر�ت  �أنقرة  وتزويد  �لرتكية، 

�الإ�رش�ئيلية عامو�ص يارون Amos Yaron �لعالقات بني موؤ�ص�ص�صتي �لدفاع يف �لبلدين 

�صوليك  دورون  �الإ�رش�ئيلية  �لطائر�ت  �صناعة  با�صم  �ملتحدث  �أكد  ثم  ممتازة،  باأنها 

Doron Sulik قوله: �إن تركيا مهتمة بتطوير طائر�ت �أف 4، و�أ�صار �إىل �أن �أنقرة هي ثاين 

 .
15

�أكب زبون ع�صكري بعد �لهند

3. التعاون ال�شتخباراتي:

بزيارة   2005 دي�صمب  �الأول/  كانون  يف  �لرتكية  �جلوية  �لقو�ت  قائد  قام  كذلك 

�الإ�رش�ئيلي  نظريه  قابله  حيث  ع�صكريني،  م�صوؤولني  خم�صة  ب�صحبة  “�إ�رش�ئيل”، 
�ملار�صال �إليعازر �صكيدي  Eliezer Shkedi، ويف �لوقت نف�صه ز�ر رئي�ص �أركان �جلي�ص 

�الإ�رش�ئيلي د�ن حالوت�ص Dan Halutz �أنقرة، وقد ��صتقبله نظريه �لرتكي �جلرن�ل حلمي 

مثل  م�صرتك  �هتمام  ذ�ت  م�رشوعات  مناق�صة  �أجل  من  �لزيارة  فحوى  وكان  �أوزكوك، 

�الإرهاب، و�أن�صطة �إير�ن �لنووية، حيث �تفق �لطرفان على ��صتمر�ر �لتدريبات �لع�صكرية 

“حورية �لبحر �ملتمكنة”، و��صتخد�م �الأقمار �ل�صناعية الأغر��ص  �مل�صرتكة �لتي �صميت 

 .
16

�لتج�ص�ص ب�صكل �أكرث فاعلية ملر�قبة �جلماعات �الإرهابية و�أن�صطتها يف �ملنطقة

مع  دفاعيتني  �صفقتني  �لرتكية  �لع�صكرية  �لقو�ت  �أبرمت   ،2006 مار�ص  �آذ�ر/  ويف 

الأغر��ص  و�لثانية  �لتقنية،  عالية  �ال�صرت�تيجية  �ال�صتطالع  لب�مج  �الأوىل  “�إ�رش�ئيل”، 
 .

17
�لت�صوي�ص على �لر�د�ر�ت

مع  للتباحث   ،2007/2/13 يف  �أنقرة  �أوملرت  �إيهود  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  ز�ر 

�مل�صوؤولني �الأتر�ك حول �ل�صبل �لكفيلة لتعزيز �لتعاون �لقائم بني �لبلدين. ويف 2008/2/11 

و�صل وزير �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �إيهود بار�ك Ehud Barak �إىل �أنقرة، و�لتقى يف مقابلة 

)بريوت:  2005 ل�شنة  الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  )حمرر�ن(،  �صالح  حممد  وحم�صن  نافع  ب�صري   
15 

مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2006(، �ص 119.

ي�رشي �لغول، مرجع �صابق، �ص 131.  
16

�ملرجع نف�صه، �ص 132.  
17
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مع نظريه �لرتكي وجدي غونول يف �ليوم �لتايل، �لذي �أعلن بدوره باأن تطور �لتعاون بني 

تركيا و“�إ�رش�ئيل” ي�صهم يف �صالم �ل�رشق �الأو�صط و��صتقر�ره، و�رشح غونول قائالً: 

�إن بالده وّقعت 15 �تفاقية مع �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، كما تقوم باأعمال ع�صكرية م�صرتكة 

�ملتعلقة  �ملحادثات  �أحيو�  و�الإ�رش�ئيليني  �الأتر�ك  �لدفاع  م�صوؤويل  و�إن  “�إ�رش�ئيل”،  مع 

ب�رش�ء �أقمار �صناعية للتج�ص�ص، ويف ظّل هذه �التفاقات باتت “�إ�رش�ئيل” �أقرب �إىل تركيا 

.
18

من �أي وقت م�صى

4. حجم امل�شرتيات الع�شكرية:

يف �صنة 2010 ظهرت موؤ�رش�ت �إ�رش�ئيلية تدعو �إىل �لقلق حول �لتعاون �لع�صكري مع 

�لع�صكرية  �ل�صفقات  ��صرت�تيجية  �إىل در��صة  “�إ�رش�ئيل”  �ملوؤ�رش�ت  تركيا. ودفعت هذه 

على  �صو�ص  �لدولتني  بني  �لعالقة  تدهور  �أن  �إ�رش�ئيلية،  م�صادر  ترى  حيث  تركيا،  مع 

قيمتها و�لبالغة   2004 �صنة  عليها  وّقع  �لتي  طيار،  دول  من  لطائر�ت  �صفقة   ��صتكمال 

 Heron 180 مليون دوالر، حيث �أر�صلت “�إ�رش�ئيل” �إىل تركيا طائرتني من نوع هريون

بدالً من ثماين طائر�ت متفق عليها، و�أو�صحت �مل�صادر �أن تدهور �لعالقات �لديبلوما�صية 

�أعلن  فقد  �لطرفني،  بني  �لع�صكرية  �ل�صفقات  منفذي  بني  �لعالقات  على  �أي�صاً  �نعك�ص 

�رشكة  و�تهمو�  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �الأ�صلحة  �صفقات  مو��صلة  ينوون  ال  �أنهم  �الأتر�ك 

�إجناز �ل�صفقة، فيما �تهم �الإ�رش�ئيليون  �أمام  �ألفيت �مل�صنعة للطائر�ت، بو�صع عر�قيل 

 .
19

�مل�صوؤولني �الأتر�ك بتعطيل �ل�صفقة

من  �الأخرية  �لدفعة  تركيا  ت�صليم  على  “�إ�رش�ئيل”  و�فقت   2010 يوليو  متوز/  يف 

طائر�ت �لتج�ص�ص من طر�ز هريون و�لبالغ عددها �أربع طائر�ت، وفقاً التفاق كان قد مّت 

.
20

توقيعه يف �صنة 2010، لبيع ع�رش طائر�ت من ذلك �لطر�ز للجي�ص �لرتكي

معني �أحمد حممود، مرجع �شابق، �ص 104.  
18

�لفل�صطيني  �ملركز  �هلل:  )ر�م   2010 الإ�رسائيلي  امل�شهد   :2011 ال�شرتاتيجي  “مدار”  تقرير  نحا�ص،  فادي   
19

للدر��صات �الإ�رش�ئيلية “مد�ر”، 2011(، �ص 159.

على  و�نعكا�صاته   1996 لعام  �الإ�رش�ئيلي  �لرتكي  للتحالف  �ال�صرت�تيجية  �الأبعاد  �حلريري،  يو�صف  جا�صم   
20

�الأمن �لقومي �لعربي )�لدوحة: مركز �لوثائق و�لدر��صات �الإن�صانية )جامعة قطر(، 2004(، �ص 18.
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5. تاأثري العالقات ال�شيا�شية على العالقات الع�شكرية:

بقي �لتعاون يف �لعالقات �لع�صكرية م�صتمر�ً بني �لبلدين بالرغم من بع�ص �الأحد�ث 

�صنة  يا�صني  �أحمد  �ل�صيخ  �غتيال  �أبرزها  كان  و�لتي  بينهما،  �لعالقة  توتر  �إىل  �أدت  �لتي 

يا�صني  �أحمد  �ل�صيخ  حما�ص  لقائد  “�إ�رش�ئيل”  �غتيال  �أردوغان  و�صف  وقد   ،2004

 .
212006 �صنة  لبنان  على  “�إ�رش�ئيل”  �صنتها  �لتي  �حلرب  وكذلك  �الإرهابي”؛  بـ“�لعمل 

ويف 2007/9/6، �صنت �لطائر�ت �الإ�رش�ئيلية غارة على من�صاأة �صورية يف دير �لزور، دون 

�أو نو�ة من�صاأة  �لذي تباينت �ملعلومات حوله ما بني م�صنع لالأ�صمدة  �أن يت�صح �لهدف 

�لرتكية  �الأجو�ء  �الإ�رش�ئيلية  �لطائر�ت  ��صتخد�م  حول  �ملعلومات  َر�َصَحت  وقد  نووية، 

�لطائر�ت  �ألقت  �الإ�صكندرونة، ثم  �لغرب فوق لو�ء  �إىل �صورية من جهة  �أثناء قدومها  يف 

�الإ�رش�ئيلي  �الإجر�ء  هذ�  �صبب  وقد  �لرتكية،  �الأر��صي  د�خل  وقود  خز�ين  �الإ�رش�ئيلية 

بتوتر  ودفع  �لعربية،  �لدول  و�أمام  �ملحلي  �مل�صتوى  على  �لرتكية  للحكومة  �إحر�جاً 

 .
22

�لعالقات بني �لبلدين

�صنوياً  تنظمها  �لتي  �مل�صرتكة  �جلوية  �ملناور�ت  تركيا  �أجلت   2009/10/11 ويف 

)�لناتو(  �لواليات �ملتحدة و“�إ�رش�ئيل” وعدد من دول حلف �صمال �الأطل�صي  مب�صاركة 

“ن�رش  با�صم  تعرف  كانت  �إذ   ،North Atlantic Treaty Organization )NATO(

م�صاركة  ترف�ص  الأنها  �ملناور�ت  �ألغت  تركيا  �أن  “�إ�رش�ئيل”  �رشحت  وقد  �الأنا�صول”، 

“�إ�رش�ئيل”، يف حني �رشحت تركيا باأن ��صتبعاد “�إ�رش�ئيل” يرجع الأ�صباب فنية ال عالقة 
 .

23
لها باالأمور �ل�صيا�صية

وقد ت�صبب رف�ص “�إ�رش�ئيل” بقيام �أردوغان بزيارة ر�صمية �إىل قطاع غزة يف �أيلول/ 

�صبتمب 2009 بردود فعل تركية عنيفة، وكرد فعل على ذلك، �ألغت �أنقرة م�صاركة �صالح 

�الأول/  ت�رشين  يف  �إجر�وؤها  مزمعاً  كان  �لتي  �ل�صنوية  �لتدريبات  يف  �الإ�رش�ئيلي  �جلو 

�ملتحدة  و�لواليات  �إيطاليا  مع  باال�صرت�ك  �صنوياً  تركيا  تقيمها  و�لتي   ،2009 �أكتوبر 

جر�هام فولر، مرجع �شابق، �ص 108.  
21

�لزيتونة  مركز  )بريوت:   2007 ل�شنة  الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  )حمرر(،  �صالح  حممد  حم�صن   
22

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2008(، �ص 207–208.

ي�رشي �لغول، مرجع �صابق، �ص 137.  
23
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وقو�ت �لناتو، وقد �نتهى �الأمر بدعوة �لواليات �ملتحدة وقو�ت �لناتو �إىل �إلغاء �لتدريبات 

.
24

كلها نتيجة �ملوقف �لرتكي

ويف �ملقابل وعلى �لرغم من ذلك �لتوتر، �رشح وزير �لدفاع �لرتكي وجدي جونول، 

باأن دولته بعثت بخطاب لل�صناعات �جلوية يف “�إ�رش�ئيل” ول�رشكة �ألفيت قالت فيه �إنها 

حددت خم�صني يوماً الإمتام �صفقة �لطائر�ت بني �أنقرة وتل �أبيب، �إذ مبقت�صاها �صرت�صل 

�ل�صفقة  �ل�رشكتان للجي�ص �لرتكي ع�رش طائر�ت بدون طيار من طر�ز هريون، وتقدر 

 .
25

بـ 183 مليون دوالر

�صهدت �لعالقات �لرتكية - �الإ�رش�ئيلية يف �صباط/ فب�ير 2009 �أزمة غري م�صبوقة، 

�لقو�ت  قائد  بها  �أدىل  �لتي  �لت�رشيحات  ب�صبب  ع�صكرية”،  “د�فو�ص  �إىل  �أقرب  كانت 

Avi Mizrahi، و�لتي تهجم فيها على رئي�ص �حلكومة  �آيف مزر�حي  �لبية �الإ�رش�ئيلية 

�إياهم بتنفيذ جمازر �صّد  �أردوغان �صخ�صياً، وعلى �الأتر�ك، متهماً  �لرتكية رجب طيب 

يف نف�صه  �إىل  “ينظر  �أن  �إىل  �أردوغان  د�عياً  قب�ص،  �صمال  وباحتالل  و�الأكر�د،   �الأرمن 

 .
�ملر�آة �أوالً”26

مناور�ت  تركيا  �إجر�ء  جر�ء  �آخر،  توتر�ً  �الإ�رش�ئيلية   - �لرتكية  �لعالقات  �صهدت 

ع�صكرية مع �صورية للمرة �الأوىل يف تاريخ �لعالقات بينهما نهاية ني�صان/ �أبريل 2009، 

وقد توىل رئي�ص �الأركان �لرتكي حممد �إلكري با�صبوغ Mehmet İlker Başbuğ بنف�صه، 

مهمة �لرد على ت�رشيحات مل�صوؤولني وباحثني �إ�رش�ئيليني عّبو� عن �نزعاجهم وقلقهم 

من تلك �ملناور�ت �لع�صكرية �مل�صرتكة، وكان رده من خالل موؤمتر �صحفي �صامل عقده 

يف 28 ني�صان/ �أبريل، قائالً �إنها “ال تعنيه، و�أن �ملناور�ت مع �صورية �صاأن خا�ص برتكيا 

وال عالقة الأحد به”. و�أكد با�صبوغ على �أهمية �ملناور�ت بقوله: “�إنها مناور�ت �صغرية، 

 .
لكنها مهمة الأنها حتدث للمرة �الأوىل”27

 Ziya Meral and Jonathan Paris, “Decoding Turkish Foreign Policy Hyperactivity,” The  
24

   Washington Quarterly journal, vol. 33, no. 4, 2010, p. 82.

ي�رشي �لغول، مرجع �صابق، �ص 133.  
25

تركيا حتتج على ت�رشيحات جرن�ل �إ�رش�ئيلي، �صحيفة الأيام، ر�م �هلل، 2009/2/1، �نظر:  
26

http://www.alayyam.com/article.aspx?did=104789&date=11/22/20

�لزيتونة  مركز  )بريوت:   2009 ل�شنة  الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  )حمرر(،  �صالح  حممد  حم�صن   
27

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2010(، �ص 201.
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6. تراجع العالقات الع�شكرية والأمنية:

“�إ�رش�ئيل” بني  �لع�صكرية  و�ل�صفقات  �الأمنية   – �لع�صكرية  �لعالقات   و�صلت 

وتركيا �إىل �حل�صي�ص بعد �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على �صفينة مرمرة. ففي ت�رشين �الأول/ 

�أكتوبر 2010 �ألغت تركيا، من دون �إعطاء مهلة كافية، مناورة ع�صكرية مع “�إ�رش�ئيل”. 

و�لبالغ  �لع�صكرية  �مل�صاريع  من  عدد  �إلغاء  مّت  �أنه  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صحف  ذكرت  كما 

للعالقات حد�ً  وو�صعت  �لع�صكرية،  �ل�صفقات  وتوقفت   .
28

دوالر مليار  قر�بة   قيمتها 

�لتحول  نقطة  وكانت   ،1957 �صنة  يف  �رشية  بد�أت  قد  كانت  �لتي  �الأمنية   – �ملخابر�تية 

 2010 �صنة  يوليو  متوز/  يف  �أردوغان  عنّي  عندما  �لدولتني  بني  �ملخابر�تية  �لعالقات  يف 

ذكره  ملا  وفقاً  —�ملعروف   Hakan Fidan فيد�ن  هاقان  �إير�ن  ل�صوؤون  م�صت�صاره 

�خلارجية  للمخابر�ت  رئي�صاً  �إير�ن—  مع  بتعاطفه  �الإ�رش�ئيليني،  �مل�صوؤولني  من  عدد 

�لرتكية. وقد عّب وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �إيهود بار�ك عن قلقه �لكبري من تعيني هاقان 

�أيدي �ملخابر�ت �لرتكية  “عندنا �أ�رش�ر كثرية يف  فيد�ن رئي�صاً للمخابر�ت �لرتكية قائالً: 

�خلارجية، و�لتفكري يف �أن هذه �الأ�رش�ر قد تكون مفتوحة �أمام �الإير�نيني لالطالع عليها 

 .
مقلق للغاية”29

بد�ية  يف   Mossad �ملو�صاد  عمالء  ق�صة  �لبلدين  بني  �لعالقات  توتر  يف  ز�د  ومما 

هوية  عن  الإير�ن  ك�صفت  باأنها  لرتكيا  �الإ�رش�ئيلية  �التهامات  ب�صبب  وذلك   ،2013 �صنة 

�صخ�صية  على  �ل�صوء  �الإ�رش�ئيلي  �الإعالم  �صلط  وقد  �الإ�رش�ئيلي،  للمو�صاد  جو��صي�ص 

هاقان فيد�ن قائد �ال�صتخبار�ت �لرتكية وحّر�ص عليه، ووجه له �التهامات بالتقارب مع 

�إير�ن بت�صليم  تركيا   The Washington Post بو�صت  �لو��صنطن  �تهمت  كذلك   �إير�ن. 

 .
�أكرث من ع�رشة جو��صي�ص �إير�نيني يعملون ل�صالح �ملو�صاد يف بد�ية �صنة 302013

وت�صري �مل�صادر �ل�صحفية �إىل �أن �حلكومة �لرتكية قد �أجرت تعديالت يف �صنة 2010 

على بع�ص بنود “�لكتاب �الأحمر”، �لذي يقال عنه “�لد�صتور �ل�رشي”، وهو يعد �لوثيقة 

�ملركز  �هلل:  )ر�م   2011 الإ�رسائيلي  امل�شهد   :2012 ال�شرتاتيجي  “مدار”  تقرير  )حمررة(،  غامن  هنيدة   
28

�لفل�صطيني للدر��صات �الإ�رش�ئيلية “مد�ر”، 2012(، �ص 160.

حممود حمارب، “�لعالقات �الإ�رش�ئيلية – �لرتكية يف �صوء رف�ص �إ�رش�ئيل �العتذ�ر،” �ملركز �لعربي لالأبحاث   
29

ودر��صة �ل�صيا�صات، قطر، 2012، �ص 1.

 www.ynet.co.il./articles/0,7340,l-4442594.00.html :صحيفة يديعوت اأحرونوت، 2013/10/19، �نظر�  
30

)باللغة �لعبية(
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�لر�صمية �الأهم يف حتديد �ال�صرت�تيجيات �لعري�صة �خلارجية و�لد�خلية، خلم�ص �صنو�ت 

مقبلة، حيث مّت �إدخال كثري من �لعنا�رش �جلديدة �إىل �لن�ص، لكن �أبرزها على �الإطالق هو 

ت�صنيف “�إ�رش�ئيل” باأنها “تهديد رئي�صي لرتكيا”، ففي �لف�صل �ملخ�ص�ص لـ“�لتهديد�ت 

�أن  “يجدر �لرتكيز على  �الآتية:  �لعبارة  �خلارجية لرتكيا وعالقاتها �خلارجية”، وردت 

�إ�رش�ئيل( �لتي قد  �لن�صاط �الإ�رش�ئيلي، و�صيا�صاتها )�أي  �نعد�م ��صتقر�ر �ملنطقة ب�صبب 

. ويحتوي هذ� �لكتاب �أ�رش�ر �لدولة 
تت�صبب ب�صباق ت�صلح يف �ملنطقة، هما تهديد لرتكيا”31

�لرتكية، وي�صم كافة �لتد�بري �الأمنية �لتي ال يكن �الإعالن عنها وتبقى بعيدة عن متناول 

 .
32

�ملو�طنني

وذكرت �صحيفة هاآرت�ص Haaretz نقالً عن �إحدى �ل�صحف �لرتكية �ملقربة من �حلكم 

فيد�ن  هاقان  �لرتكية  �ال�صتخبار�ت  قائد  توجهات  من  تخ�صى  “�إ�رش�ئيل”  �أن  تركيا  يف 

. و�أهم ما يف �التفاقيات 
33

�إلغاء كافة �التفاقيات �الأمنية �مل�صرتكة مع �ملو�صاد �إىل  �لر�مية 

�الأمنية �مل�صرتكة بني �لبلدين ما ُوقِّع بني �لبلدين يف فرتة �لت�صعينيات من �لقرن �ملا�صي، 

�إذ وفرت لعنا�رش �ملو�صاد حرية �لتحرك يف �الأر��صي �لرتكية و�لدخول �إليها دون جو�ز 

 .
34

�صفر

من  وبالرغم  �أنه  �لباحث  يرى  �لبلدين  بني  و�الأمنية  �لع�صكرية  �لعالقات  �صياق  يف 

نتيجة  بالرت�جع  �آخذة  �لعالقات  هذه  �أن  �إال  �لبلدين  بني  �لع�صكري  �لتعاون  ��صتمر�ر 

�لتغري�ت  �صوء  ويف  �لبلدين،  بني  ن�صاأت  �لتي  �الأخرية  و�لتطور�ت  �ل�صيا�صية  �الأزمات 

�الإقليمية و�لدولية �لتي تنعك�ص على �ملنطقة.

جاليا ليندن�صرت�و�ص، ج�صور وكالم، تقرير معهد �الأمن �لقومي، تل �أبيب، مذكرة 104، 2010، �نظر:  
31

/http://heb.inss.org.il )باللغة �لعبية(

http://www.turkpress.co/node/3173 :لكتاب �الأحمر، ترك بر�ص، 2014/11/25، �نظر�  
32

هاآرت�س،  �ملو�صاد،  مع  �مل�صرتكة  �التفاقيات  كافة  باإلغاء  معني  �لرتكي  �ال�صتخبار�ت  رئي�ص  رفيد،  بار�ك   
33

.2013/10/22

�ملخابر�ت �لرتكية تلغي �تفاقية عبور م�صتخدمي �ملو�صاد، موقع و�ال �الإخباري، 2013/10/22، �نظر:  
34

http://links.com/news.walla.co.il/feSD
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ثـالثـًا: العالقـات االقت�صـاديـة الرتكيـة - االإ�صرائيليـة:

1. التعاون القت�شادي بني البلدين:

�إن �لوقوف على حجم �لتعاون �القت�صادي و�لتبادل �لتجاري بني تركيا و“�إ�رش�ئيل” 

يعدُّ �أمر�ً مهماً و�رشورياً لفهم طبيعة �لعو�مل �لتي حتكم �لعالقة بني �لبلدين، فبالرغم 

من �لتوتر يف �لعالقات �ل�صيا�صية بني �لبلدين، �إال �أن ميز�ن �لتبادل �لتجاري بني �لبلدين 

حافظ على م�صتوى منوه وتطوره حتى يف �لفرت�ت �لتي �صهدت توتر�ً �صديد�ً يف �لعالقات 

�ل�صيا�صة  طبيعة  على  موؤ�رش�ً  يعدُّ  وهذ�  ب�صيطة—  فرت�ت  —با�صتثناء  �ل�صيا�صية 

�خلارجية �لتي تتعبها تركيا يف �ملنطقة.

“�إ�رش�ئيل” يف وقت كان ير فيه  �قت�صادها وجتارتها مع  �إىل تن�صيط  بادرت تركيا 

حيوياً  �أمر�ً  ذلك  يف  ور�أت  ركود،  بحالة  �لعربية  �لدول  و�قت�صاديات  �لرتكي  �القت�صاد 

�لدول  مع  �لتجاري  �لن�صاط  بتفعيل  �هتماماً  تركيا  ُتعر  مل  لذلك  القت�صادها،  وفعاالً 

�لعربية، بل �جتهت ناحية �ل�صوق �الإ�رش�ئيلية، ولعّل ما ذكره وزير �لتجارة و�القت�صاد 

�الإ�رش�ئيلي  �لوفد  زيارة  بعد   1949/2/19 يف   Cemil Barlas بارال�ص  جميل  �لرتكي 

يتمم  و“�إ�رش�ئيل”  تركيا  من  كالً  �إن  بقوله:  �الأتر�ك،  مع  جتارية  مفاو�صات  الإجر�ء 

�أحدهما �الآخر من وجهة �لنظر �لتجارية، فبينما ت�صتورد تركيا من “�إ�رش�ئيل” �ملنتجات 

على  �خلام  �ملو�د  ��صتري�د  مهمتها  تكون  “�إ�رش�ئيل”  فاإن  و��صع،  نطاق  على  �ل�صناعية 

.
35

�الأخ�ص من تركيا

يف �ملقابل حر�صت “�إ�رش�ئيل” من خالل عالقاتها �القت�صادية برتكيا على �لعمل على 

حتقيق �لعديد من �الأهد�ف �القت�صادية �لتجارية ومن �أهمها حماولة �ال�صتفادة من �ملياه 

�لعربية، هذ� من ناحية، ومن ناحية �أخرى فقد وجدت “�إ�رش�ئيل” يف تركيا �صوقاً جيد�ً 

لرتويج منتجاتها �لزر�عية و�لتكنولوجية �ملدنية و�لع�صكرية وت�صويقها على حّد �صو�ء، 

وهو ما يعود بالنفع على �قت�صادها.

عوين �صبعاوي، موقف تركيا من قيام دولة �إ�رش�ئيل، جملة كلية الإن�شانيات والعلوم الجتماعية، جامعة   
35

قطر، قطر، 1998، �ص 21–22.
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�لعد�لة  حزب  حكم  ظّل  يف  حتى  و�زدهر  �لبلدين  بني  �لتجاري  �لتعاون  ��صتمر  وقد 

يف  “�إ�رش�ئيل”  �إىل  زيارته  �أردوغان  �لرتكي  �لوزر�ء  رئي�ص  ��صتثمر  وقد  و�لتنمية، 

حت�صني  يف   ،2003 �صنة  �ل�صلطة  �إىل  و�صوله  منذ  له  �الأوىل  كانت  و�لتي   ،2005/5/1

�إذ �صحب يف زيارته معه �أكرث من مئة من رجال  “�إ�رش�ئيل”،  �لعالقات �القت�صادية مع 

�الأعمال �الأتر�ك، وقد �أعلن �أن زيارته تهدف �إىل حت�صني �لعالقات بني بالده و“�إ�رش�ئيل”، 

 .
36

و�مل�صاركة يف جهود “�ل�صالم” �لتي ت�صهدها �ملنطقة

ويف �صنة 2007 �أعلن رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �إيهود �أوملرت باأن ع�رش�ت �ل�رشكات 

زيادة  يريد  و�أنه  �لرتكي،  �لقومي  للناجت  �ملليار�ت  وت�صخ  تركيا  يف  تعمل  �الإ�رش�ئيلية 

�إىل  �الأتر�ك  �ل�صائحني  عدد  زيادة  �إىل  �أوملرت  ودعا  تركيا،  مع  �لتجاري  �لتبادل  حجم 

“�إ�رش�ئيل”. ومن جممل �لت�رشيحات يف �أثناء زيارة �أوملرت �إىل �أنقرة، كان من �لو��صح 
�لرغبة �الإ�رش�ئيلية �ل�صديدة يف ك�صب وّد �مل�صوؤولني �الأتر�ك وقلوبهم، وكذلك �لر�أي �لعام 

�لرتكي، خ�صو�صاً عندما قال �أوملرت: “�إن �أمرين م�صرتكني بيني وبني �أردوغان: �الأول 

علماً  قدم”.  كرة  العبي  كنا  �أننا  و�لثاين  و�لقد�ص،  الإ�صطنبول  بلديتني،  رئي�صي  كنا  �أننا 

باأن �أردوغان تب�صم حني ذكر �أوملرت باأن �لقد�ص هي عا�صمة “�إ�رش�ئيل”، يف �إ�صارة �إىل 

 .
لـ“�إ�رش�ئيل”37 عا�صمة  �أبيب  بتل  �إال  تعرتف  ال  فهي  �لكالم،  ذلك  على  تركيا  �عرت��ص 

وعلى �صعيد �قت�صادي �آخر، فقد دخلت بع�ص �جلهات و�ل�رشكات �الإ�رش�ئيلية على خّط 

 .
�رش�ء بع�ص �ملوؤ�ص�صات �لرتكية يف �إطار عمليات �خل�صخ�صة �لتي �أجريت �صنة 382008

كما �أن هناك نحو 250 �رشكة �إ�رش�ئيلية تعمل يف �الأر��صي �لرتكية، وكذلك �أكرث من 580 

 .
�رشكة تركية د�خل �أر��صي 391948

ويكن �الطالع على تطور �لتعاون �لتجاري بني �لبلدين خالل �لفرتة 2002–2016 

من خالل �جلدولني �لتاليني:

ب�صري نافع وحم�صن حممد �صالح، مرجع �شابق، �ص 119.  
36

حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2007، �ص 205.  
37

�لزيتونة  مركز  )بريوت:   2008 ل�شنة  الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  )حمرر(،  �صالح  حممد  حم�صن   
38

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2009(، �ص 181. 

حممود �لزويري، �لعالقات �لرتكية �الإ�رش�ئيلية �ملو�قف و�مل�صالح، موقع �جلزيرة.نت، 2010/6/16.  
39
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جدول رقم )2(: التبادل التجاري بني “اإ�رسائيل” وتركيا يف الفرتة 2002–2016،

40
وفق الإح�شاء الرتكي )باملليون دولر(

حجم التبادل التجاري
الواردات الرتكية من 

“اإ�رسائيل”
ال�شادرات الرتكية اإىل 

“اإ�رسائيل”
ال�شنة

1,405.9 544.5 861.4 2002

1,542.5 459.5 1,083 2003

2,029.4 714.1 1,315.3 2004

2,271.6 804.7 1,466.9 2005

2,311.3 782.1 1,529.2 2006

2,739.9 1,081.7 1,658.2 2007

3,383.2 1,448 1,935.2 2008

2,597.1 1,074.7 1,522.4 2009

3,439.7 1,359.6 2,080.1 2010

4,448.4 2,057.3 2,391.1 2011

4,039.9 1,710.4 2,329.5 2012

5,067.7 2,418 2,649.7 2013

5,832.3 2,881.3 2,951 2014

4,370.6 1,672.5 2,698.1 2015

4,341.5 1,385.6 2,955.9 2016

See Foreign Trade By Countries, Turkish Statistical Institute )TurkStat(,  
40

http://www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046
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جدول رقم )3(: التبادل التجاري بني “اإ�رسائيل” وتركيا يف الفرتة 2002–2016،

وفق الإح�شاء الإ�رسائيلي )باملليون دولر(41

حجم التبادل التجاري
الواردات الرتكية من 

“اإ�رسائيل”
ال�شادرات الرتكية اإىل 

“اإ�رسائيل”
ال�شنة

1,196.8 383.1 813.7 2002

1,421.8 470.3 951.5 2003

1,980.4 813.5 1,166.9 2004

2,124.3 903.2 1,221.1 2005

2,093.9 821.2 1,272.7 2006

2,802.7 1,195.8 1,606.9 2007

3,435.2 1,609.9 1,825.3 2008

2,473.7 1,086 1,387.7 2009

3,110.8 1,310.7 1,800.1 2010

4,026.8 1,855.7 2,171.1 2011

3,504.1 1,421.4 2,082.7 2012

4,869.7 2,515.6 2,354.1 2013

5,439.2 2,755.6 2,683.6 2014

4,147.1 1,701.1 2,446 2015

3,876.8 1,275.1 2,601.7 2016

 Central �الإ�رش�ئيلية  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  ن�رشته  ما  على  باالعتماد   2012-2002 �لفرتة  خالل  �الأرقام   
41

)Bureau of Statistics )CBS يف حينه. �نظر: �صل�صلة التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني �ل�صادرة عن مركز 
�لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت منذ 2005 وحتى 2012.

 CBS, http://cbs.gov.il/publications17/yarhon0217/pdf/h8.pdf :أما لل�صنو�ت 2013-2016، �نظر�
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تركيا  بني  �القت�صادية  �لعالقات  تطور  متابعة  ن�صتطيع  �ملعطيات  هذه  خالل  من 

بلغ   1994 �صنة  ففي  �لبلدين،  بني  �لتجارة  ت�صاعفت  كيف  لنا  َيظهر  �إذ  و“�إ�رش�ئيل”، 

 �إجمايل �لتجارة بني �لبلدين نحو 200 مليون دوالر، بينما بلغ حجم �لتجارة يف �صنة 2004

ع�رش  خالل  �أ�صعاف  ع�رشة  نحو  �لتجارة  �إجمايل  ت�صاعف  �أي  دوالر،  مليار   2 نحو 

�صنو�ت، كما بلغ �إجمايل �لتجارة يف �صنة 2014 نحو 5.8 مليار�ت دوالر وفق �الإح�صاء�ت 

�لتجاري  و�لتطور  �لتعاون  ��صتمر�ر  على  يدل  وهذ�   ،%190 زيادة  بن�صبة  �أي  �لرتكية 

�لكبري بني �لبلدين.

عالية،  بوترية  ي�صري  �لبلدين  بني  �لتجاري  �لتبادل  حجم  �أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر 

وت�صاعف ب�صكل ملحوظ خالل �لعقد �الأخري با�صتثناء �صنة 2009، وذلك ب�صبب �لعديد 

�القت�صادية  �الأزمة  �إىل  �إ�صافة  �أبرزها �حلرب على غزة،  �ل�صيا�صية، ومن  �لتوتر�ت  من 

د�خل  مب�صاريع  للقيام  م�صرتكة  �إ�رش�ئيلية   – تركية  �رشكات  �إن�صاء  مّت  كما  �لعاملية. 

�لدولتني، و�الإ�صهام �الإ�رش�ئيلي بنقل �لتكنولوجيا �ملتطورة �إىل كافة �ملجاالت يف �جلانب 

�لرتكي، وخ�صو�صاً �ل�صناعية و�لزر�عية منها.

مليار�ت   3.4 قر�بة  �لرتكية  �الإح�صائيات  وفق  �لبلدين  بني  �لتجارة  حجم  بلغ  وقد 

دوالر �أمريكي يف �صنة 2008، و�نخف�ص �إىل نحو 2.6 مليار دوالر �أمريكي يف �صنة 2009، 

�صنة  يف  �أمريكي  دوالر  مليار�ت   3.4 نحو  �إىل  لي�صل  �أخرى  مرة  �لتجاري  �لنمو  عاد  ثم 

4.4 مليار�ت دوالر �أمريكي، ثم تر�جع �إىل نحو  2011 �رتفع �إىل قر�بة  2010، ويف �صنة 

2013، وو��صل  5 مليار�ت دوالر يف �صنة  �إىل نحو  �رتفع  2012، ثم  4 مليار�ت يف �صنة 

�رتفاعه يف �صنة 2014 لي�صل �إىل قر�بة 5.8 مليار�ت بالرغم من �حلرب �الأخرية على غزة، 

ثم عاد و�نخف�ص يف �صنة 2016 �إىل قر�بة 4.3 مليار�ت دوالر.

�لرتكية  �الإح�صائيات  بني  تقارب  �أو  تطابق  ثمة  هناك  �أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر 

و�الإ�رش�ئيلية فيما يتعلق بالتبادل �لتجاري يف عدد من �ل�صنو�ت؛ غري �أن هناك تبايناً بني 

هذه �الإح�صائيات بدرجة الفتة للنظر يف �صنو�ت �أخرى، ويظهر ذلك ب�صكل بارز يف �صنة 

2012 حيث ي�صل هذ� �لتباين �إىل ما ن�صبته 13% تقريباً.

�أما �أكرث �ل�صادر�ت �الإ�رش�ئيلية �إىل تركيا، فهي باالأ�صا�ص منتجات طبيعية، ومنتجات 

وورق،  بالنظر،  وخا�صة  طبية  و�أجهزة  ومطاط،  وبال�صتيك،  �لكيماويات،  ل�صناعة 

وكرتون، ون�صيج، باالإ�صافة �إىل �الأدو�ت �لكهربائية. �أما �ال�صتري�د من تركيا فهو متنوع 
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ومنتجات  �أنو�عه،  على  و�ملطاط  �لبال�صتيك  منتجات  بينها  من  عديدة،  جماالت  وي�صم 

وماكينات  �لعادي،  و�حلديد  و�لزجاج،  و�ل�صري�ميك،  و�الإ�صمنت،  و�حلجر،  �لن�صيج، 

مو�د  �إىل  باالإ�صافة  و�ل�صحن،  بالنقل  عالقة  لها  و�أجهزة  و�صيار�ت،  كهربائية،  و�أدو�ت 

 .
42

حت�صري �لطعام و�مل�رشوبات

2. ال�شياحة بني البلدين:

�ل�صياح  �أعد�د  وت�صاعفت  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  عهد  يف  �ل�صياحة  ��صتمرت 

�الإ�رش�ئيليني �إىل تركيا حيث و�صلت هذه �الأعد�د ذروتها يف �صنة 2008، فقد جتاوز عدد 

ترت�جع  �أخذت  �الأعد�د  هذه  لكن  تركيا،  �إىل  ز�ئر  مليون  �لن�صف  �الإ�رش�ئيليني  �ل�صياح 

ب�صكل ملحوظ نتيجة تدهور �الأو�صاع �ل�صيا�صية بني �لبلدين بعد �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي 

.
43

على قطاع غزة يف نهاية �صنة 2008 لتنخف�ص هذه �الأعد�د ب�صكل كبري

�رشيع  ب�صكل  ويتاأثر  �ل�صيا�صية،  لالأو�صاع  �حل�صا�ص  �لفرع  �ل�صياحة  قطاع  ويعدُّ 

حركة خالل  من  هذ�  ويظهر  �ل�صيا�صية،  �ل�صاحة  على  �حلا�صلة  للتطور�ت   نتيجة 

�ل�صياحة.

ليند�صرت�و�ص  جاليا  �الإ�رش�ئيلية  �لباحثة  مع  �لباحث  �أجر�ها  مقابلة  خالل  ومن 

Gallia Lindenstrauss �ملخت�صة يف �ل�صاأن �لرتكي، قالت �لباحثة: “�إن هناك �نخفا�صاً 

يف �ل�صياحة �الإ�رش�ئيلية لرتكيا، و�أنا ال �أتوقع حت�صناً يف �صنة 2015. وهناك �إ�رش�ئيليون 

وفل�صطينيون ما يز�لون يجدون يف تركيا جهة جذ�بة، كما �أن �خلطوط �جلوية �لرتكية ما 

تز�ل �لناقل �لرئي�صي من مطار بن غوريون، ولكن �الإ�رش�ئيليني ي�صتخدمون �إ�صطنبول 

“�إن �لتجارة بني  �إليها”. وفيما يخ�ص �لتجارة بني �لبلدين،  فقط للعبور ولي�ص للدخول 

�أ�صباباً وجيهة يجب توفرها كي تدفع هذه  تركيا و�إ�رش�ئيل مفيدة للطرفني، لكن هناك 

�لتجارة �إىل �ال�صتمر�ر و�لتطور، فمع هذ� �ل�صدع �ملتز�يد بني تركيا و�إ�رش�ئيل و�لنزعات 

حّد  على  �لنمو”،  هذ�  مثل  تعيق  قد  �صيا�صته  فاإن  الأردوغان،  �ملتنامية  �ال�صتبد�دية 

.
44

تعبريها

�لتبادل �لتجاري بني �إ�رش�ئيل وتركيا ي�صل لذروة جديدة يف �لعام 2014، موقع i24news، 2014/7/4، �نظر:   
42

http://bit.ly/1H5JmHZ

ي�رشي �لغول، مرجع �صابق، �ص 148.  
43

مقابلة عب �لبيد �الإلكرتوين مع جاليا ليندن�صرت�و�ص، باحثة يف معهد �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي، 2015/2/9.  
44
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ويرى �لباحث �أن �ل�صمة �الأبرز للعالقات �القت�صادية بني تركيا و“�إ�رش�ئيل”، هي 

�ل�صيا�صية  �لعالقات  عك�ص  على  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  حكم  �إبان  و�الزدهار  �لتطور 

و�لع�صكرية و�الأمنية، وهذ� ما مّت تو�صيحه من خالل �ملعطيات حول حجم �لتجارة بني 

فيها بع�ص  �لتي �صهدت  �لعديد من �حلاالت  بالرغم من وجود  �لفرتة،  �لبلدين يف هذه 

توتر�ً  �صهدت  �لتي  �لفرت�ت  بعد  وذلك  ما،  تر�جعاً  و�القت�صادية  �لتجارية  �لقطاعات 

يف  �ّصيما  وال  �لبلدين،  بني  �القت�صادية  �لن�صاطات  بع�ص  تر�جع  �إىل  �أدى  حاد�ً  �صيا�صياً 

�أهم  من  هي  �لبلدين  بني  �القت�صادية  �لعالقات  �أن  �لباحث  وي�صتنتج  �ل�صياحة.  قطاع 

�أمام �رشورة �حلفاظ على  �لدولتني  �لعالقة بينهما، وتبقي  �لتي حتافظ على  �لعو�مل 

�لقوي  �لعامل  هو  �القت�صادي  �لعامل  نعدُّ  �أن  يكن  وبالتايل  �لتجارية،  م�صاحلهما 

فاإن  ذلك  من  وبالرغم  �لبلدين.  بني  �لعالقة  على  �ملحافظ  �لر�بط  ي�صكل  ز�ل  ما  �لذي 

تركيا  �لتجاري بني  �لتطور  تر�جع  �الإ�رش�ئيلية مل ُتخفِ خ�صيتها من  �الأو�صاط  بع�ص 

�لتوتر �مل�صتمر بينهما. م�صتقبالً ب�صبب  و“�إ�رش�ئيل” 






