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امل�صالح امل�شرتكة بني تركيا و“�إ�سرائيل”
�أو ًال :و�صول حزب العدالة والتنمية �إىل ال�سلطة ور�ؤيته
لدور تركيا يف املنطقة:
يع ُّد حزب العدالة والتنمية حزبا ً �سيا�سيا ً تركيا ً وي�صنف نف�سه ب�أنه حزب حمافظ،
معتدل ،غري معاد ٍ للغرب ،يتبنى برنامج اقت�صادي ر�أ�سمايل وي�سعى الن�ضمام تركيا
�إىل االحتاد الأوروبي .كان ت�أ�سي�س حزب العدالة والتنمية من قبل جمموعة وا�سعة
من ال�سيا�سيني من خمتلف الأحزاب ال�سيا�سية الرتكية ،فقد ّ
مت ت�شكيله من قبل النواب
املن�شقني عن حزب الف�ضيلة  Fazilet Partisiالإ�سالمي الذي كان ير�أ�سه جنم الدين،
كذلك ان�ضم �إليهم �أع�ضاء من حزب الوطن  Ulusal Partiاملحافظ ،و�أع�ضاء من احلزب
الدميوقراطي الرتكي  ، Türk Demokratik Partisiبالإ�ضافة �إىل بع�ض �أحزاب الي�سار
الأخرى ،ولعل هذه الرتكيبة �أعطت احلزب ثقة كبرية لدى الأتراك ،كما �أنها �أوجدت فكرا ً
ور�ؤية جديدة للحكم والعمل ال�سيا�سي ،وال �سيّما يف العالقات اخلارجية لدى القادة
الأتراك اجلدد.1

منطلقات حزب العدالة والتنمية:
قام حزب العدالة والتنمية بطرح ر�ؤية جديدة لل�سيا�سة اخلارجية الرتكية بعد فوزه
بانتخابات �سنة  ،2002تعتمد يف الأ�سا�س على تعدد الأبعاد واالجتاهات ،وتوجه نحو
بناء عالقات وحتالفات متعددة ،و�سار با�سرتاتيجية مغايرة لل�سيا�سة ال�سابقة لرتكيا
والتي اعتمدت �سيا�سة االنكفاء على الذات مبا يخ�ص العامل العربي وال�رشق الأو�سط
باعتبارها منطقة مليئة بامل�شاكل.2
ويقوم مفهوم ال�سيا�سة اخلارجية حلزب العدالة والتنمية على الفهم العميق لتاريخ
تركيا وجغرافيتها احل�ضارية والرتاكم النابع لل�سيا�سة الناجحة ،و�أن تتحول تركيا
1
2

ي�رسي الغول ،مرجع �سابق� ،ص .96
�أحمد قاعود ،منهجية التغيري لدى حزب العدالة والتنمية يف تركيا (�إ�سطنبول :مركز ر�ؤية للتنمية
ال�سيا�سية� ،)2016 ،ص .24
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مركزا ً لالهتمام ومركزا ً للعالقات العامة ،وقد حدد احلزب نقطتني �أ�سا�سيتني يف هذا
الإطار من خالل ر�ؤيته املعلنة يف الالئحة الداخلية للحزب:
الأوىل :تبني �سيا�سات مبدئية وحا�سمة ،تقر�أ ب�شكل �صحيح التطورات الدولية
والإقليمية ،وتتخذ اخلطوات ال�رضورية يف وقتها ،وتتعاىل عن ح�سابات امل�صالح الآنية،
وتبقى مرتبطة بقيم احلزب.
الثانية :اعتماد طريقة �إعادة تف�سري تاريخ وموقع تركيا اجلغرايف مبفهوم
العمق اال�سرتاتيجي ،باتباع �سيا�سة ديناميكية مركزها تركياُ ،تظهر ر�ؤية احلزب
وا�سرتاتيجياته وت�صوراته للحل.3
ويعود التنظري لل�سيا�سة اخلارجية التي يقودها حزب العدالة والتنمية �إىل �أحمد داود
�أوغلو  Ahmet Davutoğluالذي �شغل من�صب كبري م�ست�شاري رجب طيب �أردوغان
 ،Recep Tayyip Erdoğanثم ُع ّي وزيرا ً للخارجية يف �أيار /مايو  ،2009ثم توىل رئا�سة
الوزراء يف �آب� /أغ�سط�س  42014حتى �أيار /مايو  ،52016وقد حدد �أوغلو واحدة من
ال�رضورات �أو التحديات التي تواجه تركيا ،وهي �رضورة تغري نظرتها �إىل ذاتها و�إىل
وتغي دورها ومكانتها من “دولة هام�ش” يف ال�سيا�سة العاملية �إىل “دولة مركز”،
العامل،
ّ
و�أن تنتقل من �سيا�سة ردة الفعل �إىل الفعل ،وقد و�ضع �أوغلو �إطارا ً نظريا ً ومعرفيا ً
لل�سيا�سة اخلارجية الرتكية ات�سم باجلاذبية واحلركية.6
وقد انطلق �أوغلو يف حتليله من الو�ضع الدويل بعد �أحداث “� 11أيلول� /سبتمرب ،”2001
حيث ر�أى �أوغلو �أن هناك ثالث مراحل �شهدها وي�شهدها العامل بعد � 11أيلول� /سبتمرب:
	.1املرحلة النف�سية وجتلياتها يف �أفغان�ستان.
	.2املرحلة اال�سرتاتيجية التي بد�أت مع احلرب على العراق.
	3الالئحة الداخلية حلزب العدالة والتنمية� ،ص .54–52
4

ر�ؤو�ساء احلكومات الرتكية منذ ت�أ�سي�س اجلمهورية ،موقع تركيا بر�س ،2014/9/19 ،انظر:

5

حممد زاهد جول� ،إ�ستقالة داود �أوغلو و�رصاع م�ستقبل تركيا ،تركيا بر�س ،2016/5/8 ،انظر:

6

عقيل �سعيد حمفو�ض ،ال�سيا�سة اخلارجية الرتكية :اال�ستمرارية  -التغيري (قطر :املركز العربي للأبحاث
ودرا�سة ال�سيا�سات� ،)2012 ،ص .56–55

http://www.turkpress.co/node/1934
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 .3مرحلة ت�أ�سي�س نظام دويل جديد ،حيث �ستعمل كل قوة �أو دولة على زيادة قوتها
ونفوذها لت�أخذ دورا ً يف هذا النظام الدويل اجلديد.
ور�أى �أوغلو �أن على تركيا �أن ت�سعى جاهدة لأخذ دورها �سواء على ال�صعيد الإقليمي
�أم الدويل ،ومن �أجل حتقيق هذا الهدف ،ينبغي لرتكيا تبني �سيا�سة ديناميكية يف ال�سيا�سة
اخلارجية لكي ت�صبح دولة مركزية.
ارتكزت “عقيدة العمق اال�سرتاتيجي” التي قدمها داود �أوغلو على جمموعة من
العوامل ،والتي ترى �رضورة �أن تتب َّدل طموحات تركيا من موقع القوة املركزية �إىل
موقع “القوة ال�شاملة” ،م�ستفيدة من:
�أوالً :موقعها اجليو-ا�سرتاتيجي الفريد ومن تراثها العثماين ،من �أجل حتقيق هذه
القفزة النوعية يف العقد املقبل.
ثانياً :يجب �أن تنفتح تركيا على جريانها من �أجل تقوية موقعها الإقليمي والدويل
و�إلغاء جميع امل�شاكل مع ه�ؤالء اجلريان�“ ،سيا�سة ت�صفري امل�شاكل”� .إال �أن الأو�ضاع
الراهنة يف املنطقة قد دفعت تركيا �إىل االبتعاد �شيئا ً ما عن هذه ال�سيا�سة وخ�صو�صا ً بعد
املواقف الرتكية من الأزمة ال�سورية.
ثالثاً :يجب �أن ت�ستفيد تركيا من مواردها وقدراتها اجليو-ا�سرتاتيجية من �أجل
تغيري توجهاتها الأمنية وا�ستبدالها بتوجهات اقت�صادية� ،أي نزع الطابع الأمني عن
اخليارات املعتمدة يف ال�سيا�سة اخلارجية.
رابعاً :يتوجب �أن تعمل تركيا على تقوية عالقاتها وتبادالتها االقت�صادية والتجارية
مع �إيران ،و�سورية ،واململكة العربية ال�سعودية .ور�أى �أوغلو �أن “تركيا هي بحاجة �إىل
الطاقة الإيرانية” ،و�أن ذلك ميثل امتدادا ً طبيعيا ً مل�صاحلها الوطنية.
خام�ساً :يجب �أن يرتكز دور تركيا امل�ستقبلي على اال�ضطالع بدور الو�سيط من
�أجل ح ِّل ال�رصاعات الدولية وخ�صو�صا ً ال�رصاعات القائمة يف ال�رشق الأو�سط .وكان
الإ�سهام الأول يف هذا املجال �إقامة منتدى باال�شرتاك مع �إ�سبانيا للدعوة �إىل “حتالف
احل�ضارات” ،يف حماولة للرد على نظرية �صاموئيل هنتنغتون Samuel Huntington
القائلة بـ“�رصاع احل�ضارات” ،وقد جاءت حمادثات “ال�سالم” غري املبا�رشة بني �سورية
و“�إ�رسائيل” وبرعاية داود �أوغلو �شخ�صيا ً �ضمن هذا ال�سياق حلل النزاعات يف املنطقة.
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ي�أخذ الإ�رسائيليون على “عقيدة العمق اال�سرتاتيجي” التي و�ضعها �أوغلو ب�أنها قد
جتاهلت كليا ً “�إ�رسائيل” ،يف وقت حتدث فيه يف الكتاب عن �أن املبادرة يف توجيه العالقات
الرتكية  -الإ�رسائيلية هي يف يد “�إ�رسائيل” ،وب�أن دور تركيا يت�سم باجلمود وال�سلبية.
وي�ؤدي هذا الو�ضع �إىل منع تركيا من االنفتاح على جريانها العرب.7

ثاني ًا :العالقات الع�سكرية والأمنية:
كان التعاون الع�سكري �أكرث العنا�رص لفتا ً للنظر ،و�إثارة للجدل يف عالقات تركيا
املتنامية مع “�إ�رسائيل” ،فقد ازدهر التعاون يف ت�سعينيات القرن املا�ضي حينما فتحت
تركيا الباب مل�صدر حيوي للتقنية الع�سكرية غري املتاحة من الواليات املتحدة الأمريكية
و�أوروبا اللتني قيدت �سيا�ساتهما مبخاوف تتعلق بحقوق الإن�سان والدميوقراطية يف
تركيا.8
ميكن القول �إن العالقات الع�سكرية والأمنية بني تركيا و“�إ�رسائيل” �سارت يف
م�ستويات عدة منذ تويل حزب العدالة والتنمية ملقاليد احلكم يف تركيا ،وقد متيزت هذه
امل�ستويات ما بني �ش ّد وجذب بح�سب واقع العالقات ال�سيا�سية بني البلدين ،وبالرغم
من �أن العالقات الع�سكرية قد و�صلت مرحلة احللف الذي و�صف باال�سرتاتيجي
�سنة � ،1996إال �أن هذه العالقة قد تراجعت ب�شكل حا ّد بعد �أحداث �سفينة مايف مرمرة يف
�سنة  2010حيث و�صلت مرحلة التجميد ب�شقيها :الع�سكري واال�ستخباراتي.

 .1الزيارات وامل�شاورات بني البلدين:

زار رئي�س الأركان الرتكي اجلرنال حلمي �أزكوك �“ Hilmi Özkökإ�رسائيل”
يف متوز /يوليو  ،2002حيث التقى مع رئي�س الأركان مو�شيه يعلون ،Moshe Ya’alon
ملناق�شة العالقات الع�سكرية الرتكية  -الإ�رسائيلية بني البلدين ،ويف ت�رشين الثاين/
نوفمرب من ال�سنة نف�سها �أجرى رئي�س الق�سم ال�سيا�سي يف وزارة دفاع دولة االحتالل
الإ�رسائيلية اللواء احتياط عامو�س جلعاد  Amos Giladنقا�شا ً دوريا ً حول العالقات
7

8

نزار عبد القادر ،العالقات الرتكية – الإ�رسائيلية بني التحالف اال�سرتاتيجي والقطيعة ،موقع الأهرام الرقمي،
 ،2010/11/13انظرhttp://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=95995&eid=165 :
جراهام فولر ،اجلمهورية الرتكية اجلديدة :تركيا كدولة حمورية يف العامل الإ�سالمي (�أبو ظبي :مركز
الإمارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية� ،)2009 ،ص .164
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الأمنية بني “�إ�رسائيل” وتركيا .وقد ح�رض النقا�ش امللحق الع�سكري يف تركيا والعقيد
مار�سيل �أفيف  ،Marcel Avivوذلك لكيفية تطوير التعاون الأمني والع�سكري
بني الطرفني ،ويف  2003/11/7جرى نقا�ش يف وزارة الدفاع ب�أنقرة مب�شاركة كبار
م�س�ؤويل ق�سم التكنولوجيا يف اجلي�ش الإ�رسائيلي ،ونظرائهم يف اجلي�ش الرتكي ،وقد
تبني من النقا�ش مثلما �رصح عامو�س جلعاد �أن الن�شاط امل�شرتك بني اجلي�شني الرتكي
والإ�رسائيلي ارتفع �سنة  2003بن�سبة  %40قيا�سا ً بالن�شاط �سنة .92002
و ّ
مت �أي�ضا ً عقد اجتماع بني عبد القادر �إك�سو  Abdülkadir Aksuوزير الداخلية
الرتكي ،وت�ساحي هنغبي  Tzachi Hanegbiوزير الأمن الداخلي الإ�رسائيلي ،يف �أنقرة
يف ّ ،2003/12/24
مت خالله التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون الأمني والع�سكري،
وطلب الوزير الإ�رسائيلي من تركيا �أن تقوم بدور الو�سيط حلل امل�شاكل بني “�إ�رسائيل”
و�سورية.10
كذلك ا�شرتت تركيا يف ني�سان� /أبريل  2005من “�إ�رسائيل” ثالث طائرات من دون
طيار من نظام يو �أي يف  ،UAVوا�شرتت نظم حمطات �أر�ضية من �رشكة ال�صناعات
اجلوية الإ�رسائيلية بتكلفة  183مليون دوالر ،ومبوجب هذا االتفاق ح�صلت تركيا على
ع�رش حمطات �أر�ضية ،لكل منها ثالث طائرات �أو �أربع.11
وا�صلت احلكومة الرتكية يف �سنة  2006االلتزام باالتفاقيات الع�سكرية املوقعة
مع “�إ�رسائيل” ،كما ح�رضت االجتماعات الأمنية الثنائية �أو املتعددة مب�شاركة
�أمريكا وبريطانيا ،كذلك كان لتجدد ال�رصاع بني احلكومة الرتكية والأكراد يف
�سنة � 2008أن يدفع احلكومة الرتكية باال�ستعانة بـ“�إ�رسائيل” ب�رشاء املعدات الع�سكرية
واال�ستخباراتية مثل الطائرات بدون طيار واملناظري الليلية ،واملعلومات اال�ستخباراتية
مل�ساعدتها يف �رصاعها مع الأكراد ،وا�ستمر هذا التعاون بني البلدين حتى بداية العدوان
الإ�رسائيلي على قطاع غزة يف نهاية �سنة  2008وبداية �سنة  2009حيث توترت
العالقات الع�سكرية بني الدولتني ب�سبب هذا العدوان.12
9

معني �أحمد حممود�“ ،إ�رسائيل” واخرتاق جبهة �آ�سيا (بريوت :مركز باحث للدرا�سات� ،)2009 ،ص .103

10

ي�رسي الغول ،مرجع �سابق� ،ص .130

12

ق�سم الأر�شيف واملعلومات� ،سل�سلة تقرير معلومات ( ،)17تركيا والق�ضية الفل�سطينية� ،ص .21

11

رنا خما�ش ،مرجع �سابق� ،ص .48
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 .2التدريب والتعاون امل�شرتك:
ويف بداية �أيار /مايو  2005زار رئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب �أردوغان “�إ�رسائيل”
وقد اجتمع مع الرئي�س الإ�رسائيلي مو�شيه كات�ساف  Moshe Katsavورئي�س الوزراء
الإ�رسائيلي �آنذاك �أريل �شارون ،وجرى االتفاق على التعاون امل�شرتك يف العديد من
الق�ضايا اال�سرتاتيجية املهمة ،كان �أهمها موا�صلة التعاون الع�سكري بالتعاون مع
الواليات املتحدة الأمريكية ،كما ّ
مت الت�أكيد على تطوير  17م�رشوعا ً م�شرتكا ً بني تركيا
و“�إ�رسائيل” يف جمال امل�رشوعات الع�سكرية ،تقوم مبوجبها تركيا ب�رشاء معدات
ع�سكرية من �صنع �إ�رسائيلي ،مقابل �أن تزود تركيا “�إ�رسائيل” باملياه.13
ومن �أبرز ال�صفقات التي وقعها رئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب �أردوغان مع
امل�س�ؤولني الإ�رسائيليني� ،صفقة ع�سكرية ي�صل حجمها �إىل نحو ن�صف مليار دوالر،
وفحوى ال�صفقة تدور حول قيام ال�صناعات الإ�رسائيلية بتطوير قرابة ثالثني طائرة
حربية وحت�سينها من طراز �أف  4فانتوم تابعة ل�سالح اجلو الرتكي .14ال �ش ّك يف �أن
زيارة �أردوغان �إىل “�إ�رسائيل” ،وتوقيعه العديد من االتفاقيات الع�سكرية ،ي�شري �إىل �أن
العالقات الرتكية  -الإ�رسائيلية الع�سكرية والأمنية هي عالقات ا�سرتاتيجية للبلدين،
وكالهما يعطي �أولوية مهمة لهذه العالقات.
وعلى الرغم مما قام به �أردوغان من توقيع اتفاقيات متعددة مع “�إ�رسائيل” يف �أثناء
زيارته� ،إال �أن حزب العدالة والتنمية (الذي ير�أ�سه �أردوغان) ،ا�ستطاع �أن يك�سب الر�أي
العام الرتكي من خالل ت�رصيحاته ال�سيا�سية املناه�ضة للمواقف واملمار�سات الإ�رسائيلية
يف الأرا�ضي الفل�سطينية� .أما على �صعيد املمار�سات الفعلية �ضمن ا�سرتاتيجيته التي �أعلن
عنها �أحمد داود �أوغلوا ،فقد و ّثق عالقته مع “�إ�رسائيل” يف املجال الأمني والع�سكري،
لك�سب “�إ�رسائيل” يف حتقيق الأهداف التي ترنو �إليها ال�سيا�سة الرتكية حلزب العدالة
والتنمية احلاكم ،وك�سب و ّد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية التي ترى ب�أن العالقات الع�سكرية
والأمنية مع “�إ�رسائيل” يجب �أن تبقى وتتطور وفق ر�ؤيتها.
13
14
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وبحث �أي�ضا ً وزير الدفاع الرتكي حممد وجدي غونول  Mehmet Vecdi Gönülيف
�أثناء مرافقته �أردوغان �إىل “�إ�رسائيل” مع الإ�رسائيليني خطط تطوير الطائرات احلربية
الرتكية ،وتزويد �أنقرة بطائرات دون طيار بعيدة املدى ،وو�صف مدير وزارة الدفاع
الإ�رسائيلية عامو�س يارون  Amos Yaronالعالقات بني م�ؤ�س�س�ستي الدفاع يف البلدين
ب�أنها ممتازة ،ثم �أكد املتحدث با�سم �صناعة الطائرات الإ�رسائيلية دورون �سوليك
 Doron Sulikقوله� :إن تركيا مهتمة بتطوير طائرات �أف  ،4و�أ�شار �إىل �أن �أنقرة هي ثاين
�أكرب زبون ع�سكري بعد الهند.15

 .3التعاون اال�ستخباراتي:
كذلك قام قائد القوات اجلوية الرتكية يف كانون الأول /دي�سمرب  2005بزيارة
“�إ�رسائيل” ،ب�صحبة خم�سة م�س�ؤولني ع�سكريني ،حيث قابله نظريه الإ�رسائيلي
املار�شال �إليعازر �شكيدي  ،Eliezer Shkediويف الوقت نف�سه زار رئي�س �أركان اجلي�ش
الإ�رسائيلي دان حالوت�س � Dan Halutzأنقرة ،وقد ا�ستقبله نظريه الرتكي اجلرنال حلمي
�أوزكوك ،وكان فحوى الزيارة من �أجل مناق�شة م�رشوعات ذات اهتمام م�شرتك مثل
الإرهاب ،و�أن�شطة �إيران النووية ،حيث اتفق الطرفان على ا�ستمرار التدريبات الع�سكرية
امل�شرتكة التي �سميت “حورية البحر املتمكنة” ،وا�ستخدام الأقمار ال�صناعية لأغرا�ض
التج�س�س ب�شكل �أكرث فاعلية ملراقبة اجلماعات الإرهابية و�أن�شطتها يف املنطقة.16
ويف �آذار /مار�س � ،2006أبرمت القوات الع�سكرية الرتكية �صفقتني دفاعيتني مع

“�إ�رسائيل” ،الأوىل لربامج اال�ستطالع اال�سرتاتيجية عالية التقنية ،والثانية لأغرا�ض
الت�شوي�ش على الرادارات.17
زار رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي �إيهود �أوملرت �أنقرة يف  ،2007/2/13للتباحث مع
امل�س�ؤولني الأتراك حول ال�سبل الكفيلة لتعزيز التعاون القائم بني البلدين .ويف 2008/2/11
و�صل وزير اجلي�ش الإ�رسائيلي �إيهود باراك � Ehud Barakإىل �أنقرة ،والتقى يف مقابلة
15

16

ب�شري نافع وحم�سن حممد �صالح (حمرران) ،التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني ل�سنة ( 2005بريوت:
مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات� ،)2006 ،ص .119
ي�رسي الغول ،مرجع �سابق� ،ص .131
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مع نظريه الرتكي وجدي غونول يف اليوم التايل ،الذي �أعلن بدوره ب�أن تطور التعاون بني
تركيا و“�إ�رسائيل” ي�سهم يف �سالم ال�رشق الأو�سط وا�ستقراره ،و�رصح غونول قائالً:
�إن بالده و ّقعت  15اتفاقية مع اجلي�ش الإ�رسائيلي ،كما تقوم ب�أعمال ع�سكرية م�شرتكة
مع “�إ�رسائيل” ،و�إن م�س�ؤويل الدفاع الأتراك والإ�رسائيليني �أحيوا املحادثات املتعلقة
ب�رشاء �أقمار �صناعية للتج�س�س ،ويف ظ ّل هذه االتفاقات باتت “�إ�رسائيل” �أقرب �إىل تركيا
من �أي وقت م�ضى.18

 .4حجم امل�شرتيات الع�سكرية:
يف �سنة  2010ظهرت م�ؤ�رشات �إ�رسائيلية تدعو �إىل القلق حول التعاون الع�سكري مع
تركيا .ودفعت هذه امل�ؤ�رشات “�إ�رسائيل” �إىل درا�سة ا�سرتاتيجية ال�صفقات الع�سكرية
مع تركيا ،حيث ترى م�صادر �إ�رسائيلية� ،أن تدهور العالقة بني الدولتني �شو�ش على
ا�ستكمال �صفقة لطائرات من دول طيار ،التي و ّقع عليها �سنة  2004والبالغة قيمتها
 180مليون دوالر ،حيث �أر�سلت “�إ�رسائيل” �إىل تركيا طائرتني من نوع هريون Heron
بدالً من ثماين طائرات متفق عليها ،و�أو�ضحت امل�صادر �أن تدهور العالقات الديبلوما�سية
انعك�س �أي�ضا ً على العالقات بني منفذي ال�صفقات الع�سكرية بني الطرفني ،فقد �أعلن
الأتراك �أنهم ال ينوون موا�صلة �صفقات الأ�سلحة مع “�إ�رسائيل” ،واتهموا �رشكة
�ألفيت امل�صنعة للطائرات ،بو�ضع عراقيل �أمام �إجناز ال�صفقة ،فيما اتهم الإ�رسائيليون
امل�س�ؤولني الأتراك بتعطيل ال�صفقة.19
يف متوز /يوليو  2010وافقت “�إ�رسائيل” على ت�سليم تركيا الدفعة الأخرية من
طائرات التج�س�س من طراز هريون والبالغ عددها �أربع طائرات ،وفقا ً التفاق كان قد ّ
مت
توقيعه يف �سنة  ،2010لبيع ع�رش طائرات من ذلك الطراز للجي�ش الرتكي.20

18
19

20
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فادي نحا�س ،تقرير “مدار” اال�سرتاتيجي  :2011امل�شهد الإ�رسائيلي ( 2010رام اهلل :املركز الفل�سطيني
للدرا�سات الإ�رسائيلية “مدار”� ،)2011 ،ص .159

جا�سم يو�سف احلريري ،الأبعاد اال�سرتاتيجية للتحالف الرتكي الإ�رسائيلي لعام  1996وانعكا�ساته على
الأمن القومي العربي (الدوحة :مركز الوثائق والدرا�سات الإن�سانية (جامعة قطر)� ،)2004 ،ص .18
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 .5ت�أثري العالقات ال�سيا�سية على العالقات الع�سكرية:
بقي التعاون يف العالقات الع�سكرية م�ستمرا ً بني البلدين بالرغم من بع�ض الأحداث
التي �أدت �إىل توتر العالقة بينهما ،والتي كان �أبرزها اغتيال ال�شيخ �أحمد يا�سني �سنة
 ،2004وقد و�صف �أردوغان اغتيال “�إ�رسائيل” لقائد حما�س ال�شيخ �أحمد يا�سني
بـ“العمل الإرهابي”؛ وكذلك احلرب التي �شنتها “�إ�رسائيل” على لبنان �سنة .212006
ويف � ،2007/9/6شنت الطائرات الإ�رسائيلية غارة على من�ش�أة �سورية يف دير الزور ،دون
�أن يت�ضح الهدف الذي تباينت املعلومات حوله ما بني م�صنع للأ�سمدة �أو نواة من�ش�أة
نووية ،وقد َر َ�ش َحت املعلومات حول ا�ستخدام الطائرات الإ�رسائيلية الأجواء الرتكية
يف �أثناء قدومها �إىل �سورية من جهة الغرب فوق لواء الإ�سكندرونة ،ثم �ألقت الطائرات
الإ�رسائيلية خزاين وقود داخل الأرا�ضي الرتكية ،وقد �سبب هذا الإجراء الإ�رسائيلي
�إحراجا ً للحكومة الرتكية على امل�ستوى املحلي و�أمام الدول العربية ،ودفع بتوتر
العالقات بني البلدين.22
ويف � 2009/10/11أجلت تركيا املناورات اجلوية امل�شرتكة التي تنظمها �سنويا ً
مب�شاركة الواليات املتحدة و“�إ�رسائيل” وعدد من دول حلف �شمال الأطل�سي (الناتو)
)� ،North Atlantic Treaty Organization (NATOإذ كانت تعرف با�سم “ن�رس
الأنا�ضول” ،وقد �رصحت “�إ�رسائيل” �أن تركيا �ألغت املناورات لأنها ترف�ض م�شاركة
“�إ�رسائيل” ،يف حني �رصحت تركيا ب�أن ا�ستبعاد “�إ�رسائيل” يرجع لأ�سباب فنية ال عالقة
لها بالأمور ال�سيا�سية.23
وقد ت�سبب رف�ض “�إ�رسائيل” بقيام �أردوغان بزيارة ر�سمية �إىل قطاع غزة يف �أيلول/

�سبتمرب  2009بردود فعل تركية عنيفة ،وكرد فعل على ذلك� ،ألغت �أنقرة م�شاركة �سالح
اجلو الإ�رسائيلي يف التدريبات ال�سنوية التي كان مزمعا ً �إجرا�ؤها يف ت�رشين الأول/
�أكتوبر  ،2009والتي تقيمها تركيا �سنويا ً باال�شرتاك مع �إيطاليا والواليات املتحدة
21

جراهام فولر ،مرجع �سابق� ،ص .108

23
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حم�سن حممد �صالح (حمرر) ،التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني ل�سنة ( 2007بريوت :مركز الزيتونة
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وقوات الناتو ،وقد انتهى الأمر بدعوة الواليات املتحدة وقوات الناتو �إىل �إلغاء التدريبات
كلها نتيجة املوقف الرتكي.24
ويف املقابل وعلى الرغم من ذلك التوتر� ،رصح وزير الدفاع الرتكي وجدي جونول،
ب�أن دولته بعثت بخطاب لل�صناعات اجلوية يف “�إ�رسائيل” ول�رشكة �ألفيت قالت فيه �إنها
حددت خم�سني يوما ً لإمتام �صفقة الطائرات بني �أنقرة وتل �أبيب� ،إذ مبقت�ضاها �سرت�سل
ال�رشكتان للجي�ش الرتكي ع�رش طائرات بدون طيار من طراز هريون ،وتقدر ال�صفقة
بـ  183مليون دوالر.25
�شهدت العالقات الرتكية  -الإ�رسائيلية يف �شباط /فرباير � 2009أزمة غري م�سبوقة،
كانت �أقرب �إىل “دافو�س ع�سكرية” ،ب�سبب الت�رصيحات التي �أدىل بها قائد القوات
الربية الإ�رسائيلية �آيف مزراحي  ،Avi Mizrahiوالتي تهجم فيها على رئي�س احلكومة
الرتكية رجب طيب �أردوغان �شخ�صياً ،وعلى الأتراك ،متهما ً �إياهم بتنفيذ جمازر �ض ّد
الأرمن والأكراد ،وباحتالل �شمال قرب�ص ،داعيا ً �أردوغان �إىل �أن “ينظر �إىل نف�سه يف
املر�آة �أوالً”.26
�شهدت العالقات الرتكية  -الإ�رسائيلية توترا ً �آخر ،جراء �إجراء تركيا مناورات
ع�سكرية مع �سورية للمرة الأوىل يف تاريخ العالقات بينهما نهاية ني�سان� /أبريل ،2009
وقد توىل رئي�س الأركان الرتكي حممد �إلكري با�شبوغ  Mehmet İlker Başbuğبنف�سه،
عبوا عن انزعاجهم وقلقهم
مهمة الرد على ت�رصيحات مل�س�ؤولني وباحثني �إ�رسائيليني ّ
من تلك املناورات الع�سكرية امل�شرتكة ،وكان رده من خالل م�ؤمتر �صحفي �شامل عقده
يف  28ني�سان� /أبريل ،قائالً �إنها “ال تعنيه ،و�أن املناورات مع �سورية �ش�أن خا�ص برتكيا
وال عالقة لأحد به” .و�أكد با�شبوغ على �أهمية املناورات بقوله�“ :إنها مناورات �صغرية،
لكنها مهمة لأنها حتدث للمرة الأوىل”.27
24

Ziya Meral and Jonathan Paris, “Decoding Turkish Foreign Policy Hyperactivity,” The
Washington Quarterly journal, vol. 33, no. 4, 2010, p. 82.

25
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تركيا حتتج على ت�رصيحات جرنال �إ�رسائيلي� ،صحيفة الأيام ،رام اهلل ،2009/2/1 ،انظر:

27

حم�سن حممد �صالح (حمرر) ،التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني ل�سنة ( 2009بريوت :مركز الزيتونة
للدرا�سات واال�ست�شارات� ،)2010 ،ص .201

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

48

امل�صالح امل�شرتكة بني تركيا و“�إ�سرائيل”

 .6تراجع العالقات الع�سكرية والأمنية:
و�صلت العالقات الع�سكرية – الأمنية وال�صفقات الع�سكرية بني “�إ�رسائيل”
وتركيا �إىل احل�ضي�ض بعد العدوان الإ�رسائيلي على �سفينة مرمرة .ففي ت�رشين الأول/
�أكتوبر � 2010ألغت تركيا ،من دون �إعطاء مهلة كافية ،مناورة ع�سكرية مع “�إ�رسائيل”.
كما ذكرت ال�صحف الإ�رسائيلية �أنه ّ
مت �إلغاء عدد من امل�شاريع الع�سكرية والبالغ
قيمتها قرابة مليار دوالر .28وتوقفت ال�صفقات الع�سكرية ،وو�ضعت حدا ً للعالقات
املخابراتية – الأمنية التي كانت قد بد�أت �رسية يف �سنة  ،1957وكانت نقطة التحول
عي �أردوغان يف متوز /يوليو �سنة 2010
يف العالقات املخابراتية بني الدولتني عندما ّ
م�ست�شاره ل�ش�ؤون �إيران هاقان فيدان — Hakan Fidanاملعروف وفقا ً ملا ذكره
عدد من امل�س�ؤولني الإ�رسائيليني ،بتعاطفه مع �إيران— رئي�سا ً للمخابرات اخلارجية
عب وزير الدفاع الإ�رسائيلي �إيهود باراك عن قلقه الكبري من تعيني هاقان
الرتكية .وقد ّ
فيدان رئي�سا ً للمخابرات الرتكية قائالً“ :عندنا �أ�رسار كثرية يف �أيدي املخابرات الرتكية
اخلارجية ،والتفكري يف �أن هذه الأ�رسار قد تكون مفتوحة �أمام الإيرانيني لالطالع عليها
مقلق للغاية”.29
ومما زاد يف توتر العالقات بني البلدين ق�صة عمالء املو�ساد  Mossadيف بداية
�سنة  ،2013وذلك ب�سبب االتهامات الإ�رسائيلية لرتكيا ب�أنها ك�شفت لإيران عن هوية
جوا�سي�س للمو�ساد الإ�رسائيلي ،وقد �سلط الإعالم الإ�رسائيلي ال�ضوء على �شخ�صية
هاقان فيدان قائد اال�ستخبارات الرتكية وح ّر�ض عليه ،ووجه له االتهامات بالتقارب مع
�إيران .كذلك اتهمت الوا�شنطن بو�ست  The Washington Postتركيا بت�سليم �إيران
�أكرث من ع�رشة جوا�سي�س �إيرانيني يعملون ل�صالح املو�ساد يف بداية �سنة .302013
وت�شري امل�صادر ال�صحفية �إىل �أن احلكومة الرتكية قد �أجرت تعديالت يف �سنة 2010

على بع�ض بنود “الكتاب الأحمر” ،الذي يقال عنه “الد�ستور ال�رسي” ،وهو يعد الوثيقة
28

هنيدة غامن (حمررة) ،تقرير “مدار” اال�سرتاتيجي  :2012امل�شهد الإ�رسائيلي ( 2011رام اهلل :املركز
الفل�سطيني للدرا�سات الإ�رسائيلية “مدار”� ،)2012 ،ص .160

30

�صحيفة يديعوت �أحرونوت ،2013/10/19 ،انظرwww.ynet.co.il./articles/0,7340,l-4442594.00.html :

29

حممود حمارب“ ،العالقات الإ�رسائيلية – الرتكية يف �ضوء رف�ض �إ�رسائيل االعتذار ”،املركز العربي للأبحاث
ودرا�سة ال�سيا�سات ،قطر� ،2012 ،ص .1
(باللغة العربية)
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الر�سمية الأهم يف حتديد اال�سرتاتيجيات العري�ضة اخلارجية والداخلية ،خلم�س �سنوات
مقبلة ،حيث ّ
مت �إدخال كثري من العنا�رص اجلديدة �إىل الن�ص ،لكن �أبرزها على الإطالق هو
ت�صنيف “�إ�رسائيل” ب�أنها “تهديد رئي�سي لرتكيا” ،ففي الف�صل املخ�ص�ص لـ“التهديدات
اخلارجية لرتكيا وعالقاتها اخلارجية” ،وردت العبارة الآتية“ :يجدر الرتكيز على �أن
انعدام ا�ستقرار املنطقة ب�سبب الن�شاط الإ�رسائيلي ،و�سيا�ساتها (�أي �إ�رسائيل) التي قد
تت�سبب ب�سباق ت�سلح يف املنطقة ،هما تهديد لرتكيا” .31ويحتوي هذا الكتاب �أ�رسار الدولة
الرتكية ،وي�ضم كافة التدابري الأمنية التي ال ميكن الإعالن عنها وتبقى بعيدة عن متناول
املواطنني.32
وذكرت �صحيفة ه�آرت�س  Haaretzنقالً عن �إحدى ال�صحف الرتكية املقربة من احلكم
يف تركيا �أن “�إ�رسائيل” تخ�شى من توجهات قائد اال�ستخبارات الرتكية هاقان فيدان
الرامية �إىل �إلغاء كافة االتفاقيات الأمنية امل�شرتكة مع املو�ساد .33و�أهم ما يف االتفاقيات
الأمنية امل�شرتكة بني البلدين ما ُو ِّقع بني البلدين يف فرتة الت�سعينيات من القرن املا�ضي،
�إذ وفرت لعنا�رص املو�ساد حرية التحرك يف الأرا�ضي الرتكية والدخول �إليها دون جواز
�سفر.34
يف �سياق العالقات الع�سكرية والأمنية بني البلدين يرى الباحث �أنه وبالرغم من
ا�ستمرار التعاون الع�سكري بني البلدين �إال �أن هذه العالقات �آخذة بالرتاجع نتيجة
الأزمات ال�سيا�سية والتطورات الأخرية التي ن�ش�أت بني البلدين ،ويف �ضوء التغريات
الإقليمية والدولية التي تنعك�س على املنطقة.

31

جاليا ليندن�شرتاو�س ،ج�سور وكالم ،تقرير معهد الأمن القومي ،تل �أبيب ،مذكرة  ،2010 ،104انظر:
( http://heb.inss.org.il/باللغة العربية)

33

باراك رفيد ،رئي�س اال�ستخبارات الرتكي معني ب�إلغاء كافة االتفاقيات امل�شرتكة مع املو�ساد ،ه�آرت�س،
.2013/10/22

	32الكتاب الأحمر ،ترك بر�س ،2014/11/25 ،انظرhttp://www.turkpress.co/node/3173 :

	34املخابرات الرتكية تلغي اتفاقية عبور م�ستخدمي املو�ساد ،موقع واال الإخباري ،2013/10/22 ،انظر:
http://links.com/news.walla.co.il/feSD
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ثـالثـ ًا :العالقـات االقت�صـاديـة الرتكيـة  -الإ�سرائيليـة:
 .1التعاون االقت�صادي بني البلدين:
�إن الوقوف على حجم التعاون االقت�صادي والتبادل التجاري بني تركيا و“�إ�رسائيل”
يع ُّد �أمرا ً مهما ً و�رضوريا ً لفهم طبيعة العوامل التي حتكم العالقة بني البلدين ،فبالرغم
من التوتر يف العالقات ال�سيا�سية بني البلدين� ،إال �أن ميزان التبادل التجاري بني البلدين
حافظ على م�ستوى منوه وتطوره حتى يف الفرتات التي �شهدت توترا ً �شديدا ً يف العالقات
ال�سيا�سية —با�ستثناء فرتات ب�سيطة— وهذا يع ُّد م�ؤ�رشا ً على طبيعة ال�سيا�سة
اخلارجية التي تتعبها تركيا يف املنطقة.
بادرت تركيا �إىل تن�شيط اقت�صادها وجتارتها مع “�إ�رسائيل” يف وقت كان مير فيه
االقت�صاد الرتكي واقت�صاديات الدول العربية بحالة ركود ،ور�أت يف ذلك �أمرا ً حيويا ً
وفعاالً القت�صادها ،لذلك مل ُتعر تركيا اهتماما ً بتفعيل الن�شاط التجاري مع الدول
العربية ،بل اجتهت ناحية ال�سوق الإ�رسائيلية ،ولع ّل ما ذكره وزير التجارة واالقت�صاد
الرتكي جميل بارال�س  Cemil Barlasيف  1949/2/19بعد زيارة الوفد الإ�رسائيلي
لإجراء مفاو�ضات جتارية مع الأتراك ،بقوله� :إن كالً من تركيا و“�إ�رسائيل” يتمم
�أحدهما الآخر من وجهة النظر التجارية ،فبينما ت�ستورد تركيا من “�إ�رسائيل” املنتجات
ال�صناعية على نطاق وا�سع ،ف�إن “�إ�رسائيل” تكون مهمتها ا�سترياد املواد اخلام على
الأخ�ص من تركيا.35
يف املقابل حر�صت “�إ�رسائيل” من خالل عالقاتها االقت�صادية برتكيا على العمل على
حتقيق العديد من الأهداف االقت�صادية التجارية ومن �أهمها حماولة اال�ستفادة من املياه
العربية ،هذا من ناحية ،ومن ناحية �أخرى فقد وجدت “�إ�رسائيل” يف تركيا �سوقا ً جيدا ً
لرتويج منتجاتها الزراعية والتكنولوجية املدنية والع�سكرية وت�سويقها على ح ّد �سواء،
وهو ما يعود بالنفع على اقت�صادها.

35

عوين �سبعاوي ،موقف تركيا من قيام دولة �إ�رسائيل ،جملة كلية الإن�سانيات والعلوم االجتماعية ،جامعة
قطر ،قطر� ،1998 ،ص .22–21
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وقد ا�ستمر التعاون التجاري بني البلدين وازدهر حتى يف ظ ّل حكم حزب العدالة
والتنمية ،وقد ا�ستثمر رئي�س الوزراء الرتكي �أردوغان زيارته �إىل “�إ�رسائيل” يف
 ،2005/5/1والتي كانت الأوىل له منذ و�صوله �إىل ال�سلطة �سنة  ،2003يف حت�سني
العالقات االقت�صادية مع “�إ�رسائيل”� ،إذ �صحب يف زيارته معه �أكرث من مئة من رجال
الأعمال الأتراك ،وقد �أعلن �أن زيارته تهدف �إىل حت�سني العالقات بني بالده و“�إ�رسائيل”،
وامل�شاركة يف جهود “ال�سالم” التي ت�شهدها املنطقة.36
ويف �سنة � 2007أعلن رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي �إيهود �أوملرت ب�أن ع�رشات ال�رشكات
الإ�رسائيلية تعمل يف تركيا وت�ضخ املليارات للناجت القومي الرتكي ،و�أنه يريد زيادة
حجم التبادل التجاري مع تركيا ،ودعا �أوملرت �إىل زيادة عدد ال�سائحني الأتراك �إىل
“�إ�رسائيل” .ومن جممل الت�رصيحات يف �أثناء زيارة �أوملرت �إىل �أنقرة ،كان من الوا�ضح
الرغبة الإ�رسائيلية ال�شديدة يف ك�سب و ّد امل�س�ؤولني الأتراك وقلوبهم ،وكذلك الر�أي العام
الرتكي ،خ�صو�صا ً عندما قال �أوملرت�“ :إن �أمرين م�شرتكني بيني وبني �أردوغان :الأول
�أننا كنا رئي�سي بلديتني ،لإ�سطنبول والقد�س ،والثاين �أننا كنا العبي كرة قدم” .علما ً
ب�أن �أردوغان تب�سم حني ذكر �أوملرت ب�أن القد�س هي عا�صمة “�إ�رسائيل” ،يف �إ�شارة �إىل
اعرتا�ض تركيا على ذلك الكالم ،فهي ال تعرتف �إال بتل �أبيب عا�صمة لـ“�إ�رسائيل”.37
وعلى �صعيد اقت�صادي �آخر ،فقد دخلت بع�ض اجلهات وال�رشكات الإ�رسائيلية على ّ
خط
�رشاء بع�ض امل�ؤ�س�سات الرتكية يف �إطار عمليات اخل�صخ�صة التي �أجريت �سنة .382008
كما �أن هناك نحو � 250رشكة �إ�رسائيلية تعمل يف الأرا�ضي الرتكية ،وكذلك �أكرث من 580
�رشكة تركية داخل �أرا�ضي .391948
وميكن االطالع على تطور التعاون التجاري بني البلدين خالل الفرتة 2016–2002

من خالل اجلدولني التاليني:

36

ب�شري نافع وحم�سن حممد �صالح ،مرجع �سابق� ،ص .119

38

حم�سن حممد �صالح (حمرر) ،التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني ل�سنة ( 2008بريوت :مركز الزيتونة
للدرا�سات واال�ست�شارات� ،)2009 ،ص .181

37

39

حم�سن حممد �صالح ،التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني ل�سنة � ،2007ص .205

حممود الزويري ،العالقات الرتكية الإ�رسائيلية املواقف وامل�صالح ،موقع اجلزيرة.نت.2010/6/16 ،
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ال�سنة

ال�صادرات الرتكية �إىل
“�إ�رسائيل”

الواردات الرتكية من
“�إ�رسائيل”

حجم التبادل التجاري

2002

861.4

544.5

1,405.9

2003

1,083

459.5

1,542.5

2004

1,315.3

714.1

2,029.4

2005

1,466.9

804.7

2,271.6

2006

1,529.2

782.1

2,311.3

2007

1,658.2

1,081.7

2,739.9

2008

1,935.2

1,448

3,383.2

2009

1,522.4

1,074.7

2,597.1

2010

2,080.1

1,359.6

3,439.7

2011

2,391.1

2,057.3

4,448.4

2012

2,329.5

1,710.4

4,039.9

2013

2,649.7

2,418

5,067.7

2014

2,951

2,881.3

5,832.3

2015

2,698.1

1,672.5

4,370.6

2016

2,955.9

1,385.6

4,341.5

See Foreign Trade By Countries, Turkish Statistical Institute (TurkStat),
http://www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046
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وفق الإح�صاء الإ�رسائيلي (باملليون دوالر)
ال�سنة

ال�صادرات الرتكية �إىل
“�إ�رسائيل”

الواردات الرتكية من
“�إ�رسائيل”

حجم التبادل التجاري

2002

813.7

383.1

1,196.8

2003

951.5

470.3

1,421.8

2004

1,166.9

813.5

1,980.4

2005

1,221.1

903.2

2,124.3

2006

1,272.7

821.2

2,093.9

2007

1,606.9

1,195.8

2,802.7

2008

1,825.3

1,609.9

3,435.2

2009

1,387.7

1,086

2,473.7

2010

1,800.1

1,310.7

3,110.8

2011

2,171.1

1,855.7

4,026.8

2012

2,082.7

1,421.4

3,504.1

2013

2,354.1

2,515.6

4,869.7

2014

2,683.6

2,755.6

5,439.2

2015

2,446

1,701.1

4,147.1

2016

2,601.7

1,275.1

3,876.8

	41الأرقام خالل الفرتة  2012-2002باالعتماد على ما ن�رشته دائرة الإح�صاء املركزية الإ�رسائيلية Central
) Bureau of Statistics (CBSيف حينه .انظر� :سل�سلة التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني ال�صادرة عن مركز
الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات منذ  2005وحتى .2012
�أما لل�سنوات  ،2016-2013انظرCBS, http://cbs.gov.il/publications17/yarhon0217/pdf/h8.pdf :
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من خالل هذه املعطيات ن�ستطيع متابعة تطور العالقات االقت�صادية بني تركيا
و“�إ�رسائيل”� ،إذ َيظهر لنا كيف ت�ضاعفت التجارة بني البلدين ،ففي �سنة  1994بلغ
�إجمايل التجارة بني البلدين نحو  200مليون دوالر ،بينما بلغ حجم التجارة يف �سنة 2004
نحو  2مليار دوالر� ،أي ت�ضاعف �إجمايل التجارة نحو ع�رشة �أ�ضعاف خالل ع�رش
�سنوات ،كما بلغ �إجمايل التجارة يف �سنة  2014نحو  5.8مليارات دوالر وفق الإح�صاءات
الرتكية �أي بن�سبة زيادة  ،%190وهذا يدل على ا�ستمرار التعاون والتطور التجاري
الكبري بني البلدين.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن حجم التبادل التجاري بني البلدين ي�سري بوترية عالية،
وت�ضاعف ب�شكل ملحوظ خالل العقد الأخري با�ستثناء �سنة  ،2009وذلك ب�سبب العديد
من التوترات ال�سيا�سية ،ومن �أبرزها احلرب على غزة� ،إ�ضافة �إىل الأزمة االقت�صادية
العاملية .كما ّ
مت �إن�شاء �رشكات تركية – �إ�رسائيلية م�شرتكة للقيام مب�شاريع داخل
الدولتني ،والإ�سهام الإ�رسائيلي بنقل التكنولوجيا املتطورة �إىل كافة املجاالت يف اجلانب
الرتكي ،وخ�صو�صا ً ال�صناعية والزراعية منها.
وقد بلغ حجم التجارة بني البلدين وفق الإح�صائيات الرتكية قرابة  3.4مليارات
دوالر �أمريكي يف �سنة  ،2008وانخف�ض �إىل نحو  2.6مليار دوالر �أمريكي يف �سنة ،2009
ثم عاد النمو التجاري مرة �أخرى لي�صل �إىل نحو  3.4مليارات دوالر �أمريكي يف �سنة
 ،2010ويف �سنة  2011ارتفع �إىل قرابة  4.4مليارات دوالر �أمريكي ،ثم تراجع �إىل نحو
 4مليارات يف �سنة  ،2012ثم ارتفع �إىل نحو  5مليارات دوالر يف �سنة  ،2013ووا�صل
ارتفاعه يف �سنة  2014لي�صل �إىل قرابة  5.8مليارات بالرغم من احلرب الأخرية على غزة،
ثم عاد وانخف�ض يف �سنة � 2016إىل قرابة  4.3مليارات دوالر.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هناك ثمة تطابق �أو تقارب بني الإح�صائيات الرتكية
والإ�رسائيلية فيما يتعلق بالتبادل التجاري يف عدد من ال�سنوات؛ غري �أن هناك تباينا ً بني
هذه الإح�صائيات بدرجة الفتة للنظر يف �سنوات �أخرى ،ويظهر ذلك ب�شكل بارز يف �سنة
 2012حيث ي�صل هذا التباين �إىل ما ن�سبته  %13تقريباً.
�أما �أكرث ال�صادرات الإ�رسائيلية �إىل تركيا ،فهي بالأ�سا�س منتجات طبيعية ،ومنتجات
ل�صناعة الكيماويات ،وبال�ستيك ،ومطاط ،و�أجهزة طبية وخا�صة بالنظر ،وورق،
وكرتون ،ون�سيج ،بالإ�ضافة �إىل الأدوات الكهربائية� .أما اال�سترياد من تركيا فهو متنوع
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وي�ضم جماالت عديدة ،من بينها منتجات البال�ستيك واملطاط على �أنواعه ،ومنتجات
الن�سيج ،واحلجر ،والإ�سمنت ،وال�سرياميك ،والزجاج ،واحلديد العادي ،وماكينات
و�أدوات كهربائية ،و�سيارات ،و�أجهزة لها عالقة بالنقل وال�شحن ،بالإ�ضافة �إىل مواد
حت�ضري الطعام وامل�رشوبات.42

 .2ال�سياحة بني البلدين:

ا�ستمرت ال�سياحة يف عهد حزب العدالة والتنمية وت�ضاعفت �أعداد ال�سياح
الإ�رسائيليني �إىل تركيا حيث و�صلت هذه الأعداد ذروتها يف �سنة  ،2008فقد جتاوز عدد
ال�سياح الإ�رسائيليني الن�صف مليون زائر �إىل تركيا ،لكن هذه الأعداد �أخذت ترتاجع
ب�شكل ملحوظ نتيجة تدهور الأو�ضاع ال�سيا�سية بني البلدين بعد العدوان الإ�رسائيلي
على قطاع غزة يف نهاية �سنة  2008لتنخف�ض هذه الأعداد ب�شكل كبري.43
ويع ُّد قطاع ال�سياحة الفرع احل�سا�س للأو�ضاع ال�سيا�سية ،ويت�أثر ب�شكل �رسيع
نتيجة للتطورات احلا�صلة على ال�ساحة ال�سيا�سية ،ويظهر هذا من خالل حركة
ال�سياحة.
ومن خالل مقابلة �أجراها الباحث مع الباحثة الإ�رسائيلية جاليا ليند�شرتاو�س
 Gallia Lindenstraussاملخت�صة يف ال�ش�أن الرتكي ،قالت الباحثة�“ :إن هناك انخفا�ضا ً
يف ال�سياحة الإ�رسائيلية لرتكيا ،و�أنا ال �أتوقع حت�سنا ً يف �سنة  .2015وهناك �إ�رسائيليون
وفل�سطينيون ما يزالون يجدون يف تركيا جهة جذابة ،كما �أن اخلطوط اجلوية الرتكية ما
تزال الناقل الرئي�سي من مطار بن غوريون ،ولكن الإ�رسائيليني ي�ستخدمون �إ�سطنبول
فقط للعبور ولي�س للدخول �إليها” .وفيما يخ�ص التجارة بني البلدين�“ ،إن التجارة بني
تركيا و�إ�رسائيل مفيدة للطرفني ،لكن هناك �أ�سبابا ً وجيهة يجب توفرها كي تدفع هذه
التجارة �إىل اال�ستمرار والتطور ،فمع هذا ال�صدع املتزايد بني تركيا و�إ�رسائيل والنزعات
اال�ستبدادية املتنامية لأردوغان ،ف�إن �سيا�سته قد تعيق مثل هذا النمو” ،على ح ّد
تعبريها.44
	42التبادل التجاري بني �إ�رسائيل وتركيا ي�صل لذروة جديدة يف العام  ،2014موقع  ،2014/7/4 ،i24newsانظر:
http://bit.ly/1H5JmHZ
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امل�صالح امل�شرتكة بني تركيا و“�إ�سرائيل”
ويرى الباحث �أن ال�سمة الأبرز للعالقات االقت�صادية بني تركيا و“�إ�رسائيل” ،هي
التطور واالزدهار �إبان حكم حزب العدالة والتنمية على عك�س العالقات ال�سيا�سية
والع�سكرية والأمنية ،وهذا ما ّ
مت تو�ضيحه من خالل املعطيات حول حجم التجارة بني
البلدين يف هذه الفرتة ،بالرغم من وجود العديد من احلاالت التي �شهدت فيها بع�ض
القطاعات التجارية واالقت�صادية تراجعا ً ما ،وذلك بعد الفرتات التي �شهدت توترا ً
�سيا�سيا ً حادا ً �أدى �إىل تراجع بع�ض الن�شاطات االقت�صادية بني البلدين ،وال ّ�سيما يف
قطاع ال�سياحة .وي�ستنتج الباحث �أن العالقات االقت�صادية بني البلدين هي من �أهم
العوامل التي حتافظ على العالقة بينهما ،وتبقي الدولتني �أمام �رضورة احلفاظ على
م�صاحلهما التجارية ،وبالتايل ميكن �أن نع ُّد العامل االقت�صادي هو العامل القوي
الذي ما زال ي�شكل الرابط املحافظ على العالقة بني البلدين .وبالرغم من ذلك ف�إن
بع�ض الأو�ساط الإ�رسائيلية مل ُتخف ِ خ�شيتها من تراجع التطور التجاري بني تركيا
و“�إ�رسائيل” م�ستقبالً ب�سبب التوتر امل�ستمر بينهما.
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