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المؤلفون

•  أ. أحمد الزعتري 
باحث متخصص يف الشأن اإلسرائيلي، أهنى درجة املاجستري يف الدراسات االقليمية مسار »دراسات 
 ،2014-2002 االسرائيلية   - الرتكية  العالقات  عنوان  حتت  املاجستري  رسالة  نشر  إسرائيلية«، 
اإلسرائيلي  الشأن  يف  وحتليالت  عدة كتابات  وله  للدراسات،  والفكر  احلوار  ملركز  مديراً  وعمل 

والشأين الفلسطيين- الرتكي.

•  أ.  صالح الدين العواودة 
للتنمية السياسية يف إسطنبول متخصص يف الشأن اإلسرائيلي، حاصل  باحث لدى مركز رؤية 
على شهادة البكالوريوس يف العلوم السياسية واملاجستري يف دراسات الدميوقراطية من اجلامعة العربية 
الضعف«  اسرتاتيجية  منها »كتاب  اإلسرائيلية  الشؤون  دراسات وحبوث يف  وله عدة  املفتوحة، 
عن الصراع غري املتكايفء، والذي كتبه خالل سنوات أسره الذي استمر 19 عامًا يف السجون 

اإلسرائيلية، إىل أن حترر يف صفقة وفاء األحرار عام 2011.

•  أ. عماد أبو عواد
باحث خمتص يف الشأن اإلسرائيلي لدى مركز رؤية للتنمية السياسية، أهنى درجة املاجستري من 
القدس  مركز  مع  أيضًا  ويعمل  الدولية،  والعالقات  السياسية  العلوم  يف  املفتوحة  العربية  اجلامعة 
لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسطيين، وحماضراً يف كلية انعاش األسرة يف رام اهلل، وله العديد من 

الكتابات والدراسات والتحليالت املكتوبة واملرئية يف ذات الشأن.

•  أ. عمر أبو عرقوب
صحفي وباحث متخصص يف قضايا اإلعالم واإلعالم اإلسرائيلي، منسق قسم الشؤون اإلسرائيلية 
والتلفزة من جامعة  اإلعالم  البكالوريوس يف جمال  دراسته  أهنى  السياسية،  للتنمية  يف مركز رؤية 
القدس، واملاجستري يف االتصال والدراسات اإلعالمية من مجهورية قربص الرتكية، ونشر رسالته 
املاجستري عن تغطية اإلعالم اإلسرائيلي للحرب على غزة عام 2014، إضافة إىل عدد من املقاالت 

والدراسات يف ذات الشأن.
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•  د. صالح النعامي
باحث متخصص يف الشأن اإلسرائيلي وتقاطعاته، يكتب مع عدد من مراكز البحث يف العامل 
»دار  عن  صادر  إسرائيل«  يف  والصحافة  »العسكر  أبرزها:  الكتب  من  العديد  أّلف  العريب، 
الشروق«، القاهرة 2005، و »العقل اإلسرتاتيجي اإلسرائيلي؛ قراءة يف الثورات العربية واستشراف 
ملآالهتا، »مركز اجلزيرة للدراسات«، 2013، »يف قبضة احلاخامات«، دار البيان، الرياض 2014. 
»انتفاضةالقدس- بيئة، مسات، تداعيات«، دارالبيان، الرياض 2015. و»فقه التوحش بالعربية«، 

دارالبيان، 2016.

•  د. عدنان عبد الرحمن أبو عامر
حاصل على درجة الدكتوراه يف التاريخ السياسي من جامعة دمشق، عميد كلية اآلداب والعلوم 
للتعليم املفتوح يف غزة. باحث يف الشأن  العلوم السياسية جبامعة األمة  اإلنسانية، ورئيس قسم 
اإلسرائيلي، ترجم ونشر أكثر من ثالثني كتابًا خاصًا بامللف اإلسرائيلي، ويكتب بشكل دوري يف 

صحيفة العريب اجلديد واجلزيرة نت واملونيتور.

•  د.  مأمون عامر خميس أبو عامر
الربامج  فلسطينية، ويشارك كمحلل يف عدد من  اإلسرائيلي يف عدة صحف  الشأن  كاتب يف 
اإلذاعية والتلفزيونية، حاصل على شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة لبنان، وأستاذ 
العلوم السياسية يف جامعة األمة للدراسات املفتوحة، وكلية العودة اجلامعية يف غزة. وله عدة حبوث 

أكادميية منشورة يف جمالت سياسية ومراكز أحباث. 
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المقدمة

ُأسست »إسرائيل« يف بيئة جغرافية وحضارية وسياسية ال تنتمي هلا وال تشرتك مع أي من مكوناهتا 
يف شيء، فهي كيان غريب عن تاريخ وحاضر املنطقة السياسي، وغالبية سكانه ال يرتبطون بأي 

عالقة عرقية أو دينية أو ثقافية بأي من التجمعات السكانية املؤّثرة يف املنطقة.
لذا فقد عملت »إسرائيل« - وبعد أن ُفرض وجودها على املنطقة بالقوة العسكرية من ِقَبل القوى 
االستعمارية الطاغية يف حينه، وعلى رأسها بريطانيا، جاهدة لبناء أي شكل من العالقات الطبيعية 
مع احمليط، الذي هو يف غالبيته عريب وإسالمي، وقد متكنت بعد عدة سنوات من تأسيسها من 
إحداث اخرتاق نوعي حني جنحت يف بناء عالقات مع كل من اجلمهورية اإليرانية واجلمهورية 

الرتكية واللتني متثالن ثقاًل سياسيًّا واقتصاديًّا وحضاريًّا نوعيًّا يف العامل اإلسالمي.
بعد الثورة اإلسالمية يف إيران عام 1979 خسرت »إسرائيل« عالقة إسرتاتيجية يف املنطقة ويف العامل 
اإلسالمي، حيث قطعت اجلمهورية اإلسالمية يف إيران العالقة مع »إسرائيل«، بل وحتولت إىل 
داعم حلركات التحرر الوطين الفلسطيين، واعتربت منذ ذلك الوقت وحىت اليوم عدوًا لـ »إسرائيل«.

هذه اخلسارة زادت من أمهية حمافظة »إسرائيل« على العالقة مع تركيا وتطويرها بكل السبل املمكنة 
ويف كافة اجملاالت، وهو ما كان بالفعل ولعقود طويلة، إىل أن ترّدت العالقات يف العقد األخري.

إن الرؤية اإلسرائيلية لرتكيا كانت وما زالت مضطربة، وهي ال تستند إىل أي من القيم أو املبادئ 
اإلنسانية، إذ سرعان ما تنتقل تركيا يف عيون اإلسرائيليني من صديق إىل عدو، ومن دولة علمانية 
دميقراطية تشرتك مع »إسرائيل« يف عدد من املبادئ السياسية إىل دولة إسالمية متطرفة على عالقة 
مع منظمات إرهابية. فرتكيا تارة هي عنوان للرباغماتية واحلداثة والصداقة مع الغرب و »إسرائيل«، 
إمرباطورية إسالمية  بناء  تعيد  أن  إمرباطورية وتريد  لديها أحالم  وتارة أخرى هي دولة راديكالية 

بالتحالف مع قوى اإلسالم السياسي املتطرفة.
فالثابت الوحيد يف النظرة اإلسرائيلية جتاه تركيا هو املصاحل ومدى حتققها، ويتغري موقع تركيا يف 
املشهد السياسي اإلسرائيلي ولدى خنبه السياسية بتغري موقف تركيا من االستجابة هلذه املصاحل 
واحلفاظ عليها، وإذا ما تعّذر على تركيا رعاية وحتقيق هذه املصاحل فلن َيغفر هلا شيء من أن 
الدكتاتورية  للدول  اإلسرائيلية  القائمة  على  وتوضع  »إسرائيل«  لدى  األعداء  خانة  يف  تصنَّف 

واملتطرفة.
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املوقف اإلسرائيلي من اجلمهورية الرتكية أمر يف غاية األمهية، فرتكيا صاحبة حضور تارخيي كبري يف 
العامل اإلسالمي وهي موطن إحدى أكرب اإلمرباطوريات اإلسالمية يف التاريخ )الدولة العثمانية(، 
وفلسطني سقطت بيد االستعمار الربيطاين حينما كانت تسيطر عليها الدولة العثمانية. إضافة ملا 

تتمتع به تركيا من موقع جيوسياسي حيوي ومقدرات اقتصادية وعسكرية كبرية.
وقد كان بناء عالقة مع دولة إسالمية كرتكيا جتاوزًا حلالة االغرتاب والعزلة اليت تعيشها »إسرائيل« 
يف املنطقة وكسرًا لفكرة الرفض العريب واإلسالمي لشرعية هذا الكيان اجلديد. كما أن تركيا دولة 
حمورية وذات تأثري يف منطقة الشرق األوسط، وهلا دور مؤّثر فيما حيدث من تطورات متسارعة يف 
الدول العربية احمليطة بـ »إسرائيل« وما جيري من تغري يف أنظمتها السياسية نتيجة ملا بات يعرف 

بالربيع العريب. 
ا يف التاريخ والفكر والثقافة الفلسطينية والعربية،  إىل جانب األمهية السياسية فإن لرتكيا موقًعا خاصًّ
فقد عاشت غالبية الشعوب العربية يف ظل احلكم العثماين ما أدى إىل قدر كبري من املشرتكات 
الثقافية واالجتماعية والسياسية. هذه املشرتكات ال زالت تعطي تركيا ميزة إضافية يف عالقاهتا مع 
الشعوب العربية. وحديًثا برزت تركيا دولة داعمة حلقوق الشعوب العربية السياسية وطموحاهتا يف 
احلرية عرب التخلص من األنظمة الشمولية وبناء دول مدنية دميقراطية حترتم إرادة الشعوب، وقد 
شّكلت مالًذا لعدد كبري من املضطهدين والالجئني العرب الفارّين من احلروب األهلية والطائفية 
اليت نشبت يف عدد من الدول العربية نتيجة الثورات املضادة للتغري الذي أحدثته ثورات الربيع 

العريب.
لكل ما سبق فالبحث يف الرؤية اإلسرائيلية للجمهورية الرتكية أمر له أمهية خاصة، وهو مرتبط بأمهية 
الدول اليت يتعرض هلا البحث واملكانة اإلسرتاتيجية ملنطقة الشرق األوسط على املستوى الدويل. 
وكذلك خلصوصية القضية الفلسطينية وتطوراهتا على صعيد العاملني العريب واإلسالمي وبالتايل على 
الصعيد العاملي. إضافة إىل املرحلة التارخيية االستثنائية اليت تعيشها املنطقة حيث الثورات والثورات 

املضادة واحلروب األهلية والطائفية تنتشر يف أكثر من قطر يف اإلقليم. 
من خالل هذا الكتاب ُيقّدم مركز رؤية للتنمية السياسية للخرباء والسياسيني واملهتمني بالشأن 
السياسي يف اإلقليم قراءة علمية ومنهجية للرؤية السياسية اإلسرائيلية للعالقات الدولية، موضًحا 
أبرز العوامل اليت تؤّثر يف الفكر واملوقف السياسي اإلسرائيلي جتاه الدول. حيث أن دراسة الرؤية 
اإلسرائيلية جتاه اجلمهورية الرتكية ميكن أن تشّكل منوذًجا، أو دراسة حالة، لإلسرتاتيجية اإلسرائيلية 
يف التعامل مع الدول األخرى واليت تربطها هبا عالقات سياسية. ومما يعطي هذا الكتاب أمهية 
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خاصة أن جمموعة الباحثني الذين قاموا بتأليفه هم من اخلرباء يف الشأن اإلسرائيلي، الذين يتقنون 
اللغة العربية وعايشوا املشهد السياسي اإلسرائيلي لسنوات طويلة. وألن الكتاب صدر باللغتني 

العربية والرتكية، فإهنم يقدمون للقارئ العريب والرتكي خالصة خربهتم ومعرفتهم يف هذا الشأن.
يتوزع الكتاب على سبعة فصول تعاجل النظرة اإلسرائيلية للجمهورية الرتكية من عدة جوانب ومن 
ِقَبل مستويات سياسية وفكرية وثقافية خمتلفة، يف حماولة لفهم علمي وموضوعي حلقيقة املوقف 

اإلسرائيلي من تركيا، ولفهم طبيعة وحقيقية العالقة بني الدولتني.
لتاريخ وتطور العالقات الرتكية اإلسرائيلية، يهدف لرسم  الفصل األول: عبارة عن تقدمي موجز 
صورة عامة للعالقة واملراحل اليت مّرت هبا، وما اعرتاها من تطورات، سواء سلبية أو إجيابية، وأبرز 

األحداث اليت أّثرت فيها، وكيف مت التعامل معها.
السياسية اإلسرائيلية للجمهورية الرتكية، وحياول  النخب  الثاين: يسّلط الضوء على رؤية  الفصل 
الوقوف على موقف النخبة السياسية اإلسرائيلية من تركيا الدولة ومن مكوناهتا السياسية املختلفة، 
ابتداء من احلزب احلاكم )حزب العدالة والتنمية(، وأحزاب املعارضة، وكذلك من الرئيس الرتكي، 

رجب طيب أردوغان.
اجليوسياسية  املكانة  مستعرًضا  لرتكيا،  اإلسرائيلية  اجليوسياسية  الرؤية  يتناول  الثالث:  الفصل 
ويوّضح  اجليوسياسية،  تركيا  مبكانة  وارتباطها  عليها »إسرائيل«  أقيمت  اليت  التارخيية،  لفلسطني 
هذا الفصل املوقف اإلسرائيلي من تعاظم قوة تركيا على أكثر من صعيد، ومدى القلق اإلسرائيلي 

الناجم عن ذلك. 
اخلاصة،  األمهية  وذات  احليوية  القضايا  من  عدد  جتاه  اإلسرائيلي  املوقف  يوّضح  الرابع:  الفصل 
وآليات تعامل »إسرائيل« معها، حيث يناقش ما ُيعرف باملسألة الكردية وحجم التدخل اإلسرائيلي 
فيها، والعالقات الرتكية اليونانية والقضية القربصية وكذلك قضية األرمن اليت تستغلها »إسرائيل«، 

وبأدواهتا املختلفة، بني الفينة واألخرى للضغط على تركيا.
الفصل اخلامس: يعاجل اخلطاب اإلعالمي اإلسرائيلي جتاه تركيا، حيث حيلل هذا الفصل اخلطاب 
»صحيفة  اإلسرائيلية  الصحف  أبرز  إحدى  تغطية  إىل  استناًدا  تركيا  جتاه  اإلسرائيلي  اإلعالمي 
اإلسرتاتيجيات  الفصل  هذا  أبرز  وقد  األخرية،  الرتكية  الربملانية  لالنتخابات  أحرنوت«  يديعوت 

اإلعالمية اإلسرائيلية جتاه تركيا وأهم القضايا اليت مت الرتكيز عليها واألهداف الكامنة وراء ذلك.
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الرتكية،  للجمهورية  املختلفة  اإلسرائيلية  السياسية  األحزاب  رؤية  يستعرض  السادس:  الفصل 
ويرصد تطور هذه الرؤية يف مراحل تارخيية حمددة، والسيما بعد تويل حزب العدالة والتنمية للحكم 

يف البالد.
تطور  ويرصد  اإلسرائيلية،  الرتكية  االقتصادية  العالقات  على  فريّكز  واألخري:  السابع  الفصل  أما 
هذه العالقة يف القطاعات االقتصادية املختلفة، كالتصنيع وحركة الصادرات والواردات والسياحة 
والصفقات العسكرية وغريها، ومدى التأثري املتبادل للعالقات االقتصادية والسياسية بني البلدين.

                                               د. أحمد عطاونة
                                                     مدير مركز رؤية للتنمية السياسية 





الفصل األول

توطئة

أ. أحمد خالد الزعتري
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توطئة

1.1  المقدمة
تويل دولة إسرائيل أمهية كربى للعالقات مع اجلمهورية الرتكية، وتنبع هذه األمهية من كون تركيا دولة 
حمورية وذات تأثري يف منطقة الشرق األوسط، خاصة إزاء ما حيدث من تطورات متسارعة يف الدول 
العربية احمليطة بإسرائيل وما جيري من تغري يف أنظمتها السياسية نتيجة ملا بات يعرف بـ »الربيع 
العريب«، ومدى انعكاس ذلك على الواقع اإلسرائيلي. وقد حرصت »إسرائيل« منذ تأسيسها على 
إقامة عالقات مميزة مع تركيا وصلت يف إحدى مراحلها إىل ما قد يوصف باحللف اإلسرتاتيجي، 

ولكنها توترت يف مراحل أخرى. 
منذ وصول حزب  العدالة والتنمية إىل سدة احلكم يف تركيا أخذت العالقات السياسية الرتكية – 
اإلسرائيلية تسري يف منحى من الفتور والرتاجع، إىل أن وصلت حد التوتر إثر االنتقادات الرتكية  
للسياسات واالعتداءات اإلسرائيلية على الفلسطينيني، وخصوًصا بعد اعتدائها املتكرر على قطاع 
بداية   2009 العام  ومطلع   2008 العام  هناية  غزة  على  العدوان  من  الرتكي  املوقف  ومّثل  غزة، 
االنتقادات الرتكية لـ »إسرائيل«، وتال ذلك اعتداء جنود االحتالل اإلسرائيلي على سفينة »مايف 
مرمره« الرتكية املتجهة صوب قطاع غزة يف املياه الدولية يف أيار 2010، حيث استشهد يف االعتداء 

تسعة متضامنني أتراك.
العالقة  التوتر على صعيد  الرتكية حالة غري مسبوقة من  االعتداء على سفينة مرمرة  لقد أضفى 
الرتكية اإلسرائيلية وصلت إىل طرد تركيا للسفري اإلسرائيلي وتعليق بعض االتفاقيات مع »إسرائيل«، 
وقد وضعت احلكومة الرتكية شروًطا حمددة لعودة هذه العالقات إىل طبيعتها. من جانبها أجرت 
»إسرائيل« العديد من احملاوالت لتجاوز األزمة عرب العديد من الوساطات، وقد استطاعت هذه 
الوساطات واحملاوالت أن حتدث تقدًما وإجنازًا يف حل األزمة بني البلدين جزئيًّا، ومتثل ذلك يف 
موافقة »إسرائيل« على تقدمي اعتذار لرتكيا، وبرغم ذلك فإن العالقة بني الدولتني ما زالت تعاين 

من الفتور والتوتر أحياًنا.
أكثر من مكان، وحتدثت بعض  الطرفني يف  2015 بني  العام  اللقاءات واحملادثات يف  جتددت 
وسائل اإلعالم عن لقاءات مباشرة بني مسؤولني أتراك وإسرائيليني، من أجل العمل على إعادة 
اللقاءات  هذه  واستمرت  الساخنة،  اإلقليمية  القضايا  يف  والتنسيق  عهدها  سابق  إىل  العالقات 

السرية والعلنية اىل أن اجنز االتفاق ومت توقيعه يف صيف العام 2016.
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1.2  العالقات التركية مع فلسطين التاريخية قبل االحتالل اإلسرائيلي
يف أواخر القرن السادس عشر خضعت فلسطني للحكم العثماين، وبدأ يهود أواسط أوروبا يف 
اهلجرة إليها، وأقاموا يف عدة أماكن من فلسطني، ويف منتصف القرن الثامن عشر هاجر يهود من 
بولندا وروسيا إىل فلسطني واستقر معظمهم يف صفد وطربيا، حيث القوا من السلطات العثمانية 

املعاملة احلسنة )احلموز، 2013(.

وكانت السلطات العثمانية قد مسحت هبجرة اليهود إىل أراضي الدولة العثمانية منذ طرد اليهود 
من إسبانيا يف هناية القرن اخلامس عشر ميالدي، ومسحت هلم بالسكن يف أي منطقة يف أراضيها، 
ولكن هذا املوقف تغري مع بداية املوجات اليهودية الصهيونية يف هناية القرن التاسع عشر ميالدي، 
فقد خشيت السلطات العثمانية من ازدياد أعداد املهاجرين اليهود إىل نشوء مشكلة قومية جديدة 
منها، كذلك خشيت  أحناء خمتلفة  مماثلة يف  تعاين مشاكل  إذ كانت  العثمانية،  اإلمرباطورية  يف 
السلطات العثمانية من ازدياد تدخل الدول األوروبية يف شؤون اإلمرباطورية الداخلية نتيجة الزدياد 

أعداد مواطين تلك الدول )جريس، 1986(.

وقد تنبهت السطات العثمانية يف وقت مبكر إىل موجات اهلجرة اليهودية املتجه إىل فلسطني مما 
دفعها لإلعالن يف أواخر العام 1881 عن موقف واضح،  مفاده السماح هبجرة اليهود إىل أي 
جزء من أجزاء اإلمرباطورية العثمانية عدا فلسطني، شرط أن يوافق املهاجرون على استبدال اجلنسية 
العثمانية جبنسياهتم األصلية، غري أن هذه السياسة مل ترق للمهاجرين اليهود الذين كانوا يتجهون 
بأكثريتهم إىل فلسطني بالذات، بينما كان العديد منهم يرفضون التنازل عن جنسياهتم األصلية 
ليتسىن هلم التمتع حبماية القنصليات األجنبية، وبقيت هذه السياسة سارية املفعول حىت نشوب 

احلرب العاملية األوىل عام 1914 )جريس، 1986(. 

إال  العثمانية،  املدنية  احلقوق  وإعطائهم كامل  اليهود  مع  العثماين  التعاطف  من  الرغم  وعلى 
إقامة  غاياهتم يف  لتحقيق  فيها  واالقتصادي  املايل  التدهور  استغالل  أول من حاول  أهنم كانوا 
حدثت  اليت   1909  -1908 عامي  اإلضرابات  يف  مسامهة  لليهود  وكان  لليهود،  قومي  وطن 
النفوذ  زاد  لذلك  ونتيجة  الثاين،  احلميد  عبد  السلطان  خبلع  وانتهت  العثمانية  اإلمرباطورية  يف 
فلسطني   يف  االستيطاين  للتوسع  دفعة  أعطى  مما  الصهيونية  للحركة  والسياسي  االقتصادي 

)احلموز، 2013(.
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•  فلسطين تحت االحتالل البريطاني 1917 – 1948

العاملية األوىل إىل وقوع أجزاء كبرية من أراضي اإلمرباطورية  لقد أدى انتصار احللفاء يف احلرب 
اليت وقعت حتت االحتالل  الغريب، وكانت فلسطني من بني األراضي  العثمانية حتت االحتالل 
بريطانيا  فتحت  الوقت  ذلك  ومنذ  عامي 1918-1917،  بني  بالكامل  احُتلت  فقد  الربيطاين، 
بالقوة مشروع التهويد املنظم ألرض فلسطني، واستطاعت بريطانيا إقناع فرنسا بالتخلي عن مشروع 
تدويل القدس كما يف نصوص )سايكس بيكو(1 ، مقابل رفع بريطانيا دعمها للحكومة العربية اليت 
نشأت يف سوريا بزعامة فيصل بن الشريف حسني، حىت تتمكن فرنسا من احتالل سوريا، مث وفرت 
بريطانيا لنفسها غطاءً دوليًّا باستصدار قرار عصبة األمم يف 24 متوز 1922 بانتداهبا على فلسطني، 
وتضمني وعد بلفور2  يف صك االنتداب، حبيث أصبح التزاًما رمسيًّا معتمًدا دوليًّا )صاحل، 2012(.

ووضعت بريطانيا فلسطني حتت احلكم العسكري حىت هناية حزيران 1920، مث حولتها إىل احلكم 
املدين، وعينت اليهودي الصهيوين هربرت صموئيل كأول مندوب سام هلا على فلسطني )1920 

– 1925(، حيث شرع يف تنفيذ املشروع الصهيوين ميدانيًّاعلى األرض )صاحل، 2012(.
•  تطور المشروع الصهيوني تحت االنتداب البريطاني

تعاملت سلطات االحتالل الربيطاين بسياسة الكيل مبكيالني يف التعامل مع الفلسطينيني »السكان 
أهل  فقد حرمت  العثماين،  احلكم  فلسطني خالل  يعيشون يف  الذين كانوا  واليهود  األصليني« 
فلسطني من بناء مؤسساهتم وحكم أنفسهم، وضيقت عليهم سبل العيش وكسب الرزق، كما 
شجعت االنقسامات العائلية والطائفية وأشغلتهم ببعضهم البعض، ويف ذات الوقت عملت على 
تشجيع  اهلجرة اليهودية بشكل واسع، فزاد عدد اليهود من 55 ألًفا أي %8 من السكان يف 
العام 1918، إىل 650 ألًفا أي %31 من السكان يف العام 1948، وأعطي املندوبون الساميون 
صالحيات واسعة، ففي الوقت الذي كانت فيه السلطات الربيطانية متنع أي فلسطيين من محل 
السالح واقتنائه، شجعت سرًّا تسليح اليهود ألنفسهم وتشكيل عصابات عسكرية وتدريبها، حىت 

وبريطانيا  فرنسا  اهلالل اخلصيب بني  منطقة  اقتسام  اتفاًقا سريًّاعلى  1916، وكانت  بيكو: وقعت عام  1 اتفاقية سايكس 
لتحديد مناطق النفوذ يف غرب آسيا بعد هتاوي الدولةالعثمانية، وتنص املعاهدة على إعطاء الربيطانيني معظم العراق وشرق األردن 
ومنطقة حيفا يف فلسطني، أما لبنان وسوريا فتقعان حتت االستعمارالفرنسي، ونظراً لرغبة كافة األطراف يف فلسطني فقد اتُّفق على 

أن توضع حتت إشراف دويل.
2 وعد بلفور: أصدره وزير خارجية بريطانيا آرثر جيمس بلفور بتاريخ 2 تشرين ثاين 1917، وتعهدت فيه بريطانيا بإنشاء 

وطن قومي لليهود يف فلسطني.
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بلغ عدد هذه العصابات حوايل سبعني ألف مقاتل مع اندالع حرب عام 1948، ومتكنت هذه 
القوات من احتالل اجلزء األكرب من أرض فلسطني )صاحل، 2012(.

السلطات  الكبرية يف عهد  املؤسسات  من  العديد  الصهيونية  احلركة  أنشأت  السياق،  ذات  ويف 
الربيطانية، واليت صارت الحًقا مبثابة أهم مؤسسات دولة »إسرائيل«، كما احتل اليهود خالل 
هذه الفرتة مواقع مهمة يف بعض القطاعات االقتصادية بفضل االمتيازات اليت منحتها هلم حكومة 

االنتداب الربيطاين، وكان من أكربها توليد الكهرباء عام 1921 )جريس، 1986(.

1.3  تطور العالقات التركية – اإلسرائيلية 1949 – 2002
سارت العالقات الرتكية اإلسرائيلية يف مستويات عدة منذ إقامتها، فكانت تركيا أول دولة إسالمية 
تعرتف بإسرائيل عام 1949، وجاء هذا االعرتاف الرتكي بعد أن كانت تركيا تعيش يف حالة تباعد 
ونفور مع العامل العريب ورغبة يف التقرب حنو الغرب، إذ اعتربت تركيا أن اعرتافها بـ »إسرائيل« سيعمل 
على حتسني عالقتها مع الغرب، وخصوًصا مع الواليات املتحدة األمريكية، وظلت هذه العالقات 
تسري ما بني مد وجزر حسب األوضاع السياسية احمليطة برتكيا و »إسرائيل«، فأحياًنا وصلت هذه 

العالقة إىل مرحلة احللف اإلسرتاتيجي وأحياًنا توترت وتضررت )ابومطلق، 2011(.
•  العالقات السياسية التركية اإلسرائيلية 1949 – 2002

جاء االعرتاف الرتكي بدولة »إسرائيل« مبكرًا رغبة منها يف احلصول على الدعم الغريب واألمريكي، 
الذي كانت تسعى إليه تركيا من خالل توطيد عالقاهتا مع »إسرائيل« )الغول، 2011(، وبادرت 
»إسرائيل« إىل إقامة عالقات سياسية مع تركيا يف العام 1949 بعد فرتة قصرية من إعالن قيامها، 
حيث حبثت عن أوراق لتسويق نفسها كدولة أمر واقع يف قلب منطقة غريبة عنها ثقافيًّا واجتماعيًّا 

وسياسيًّا.
يف منتصف الستينيات تأثرت العالقة الرتكية – اإلسرائيلية -وخاصة العالقة العسكرية السرية- بعد 
أن أقدمت إسرائيل عام 1967 على احتالل ما تبقى من فلسطني »الضفة الغربية وقطاع غزة« 
وكذلك شبه جزيرة سيناء املصرية وهضبة اجلوالن السورية، وبفعل اللويب الرتكي الداعي إىل انفتاح 
وطالبت  العرب  موقف  تركيا  أيدت   1967 عام  وبعد حرب  العربية،  والدول  العرب  على  أكرب 
بضرورة االنسحاب الكامل من األراضي العربية اليت احتلتها »إسرائيل«، كما صوتت تركيا ضد 

ضم القدس الشرقية لـ »إسرائيل« )الغول، 2011(.
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وقد تأثرت أيًضا العالقات السياسية الرتكية اإلسرائيلية نتيجة العرتافها بالدولة الفلسطينية عند 
إعالهنا عام 1988، وتفجر االنتفاضة الفلسطينية األوىل عام 1987، فقد أخذت السياسة الرتكية 
أثناء مسرية  العرب و »إسرائيل«  الوسيط بني  لعب دور  تركيا  الفلسطينيني، وحاولت  متيل حنو 
السالم، وقد ساعدت حمادثات السالم يف مدريد عام 1991 بني العرب و »إسرائيل« تركيا أن 
حتافظ على عالقة متوازنة بني العرب و »إسرائيل«، فقد رفعت عالقاهتا الدبلوماسية مع فلسطني 

و »إسرائيل« إىل درجة سفري بعد اتفاق أوسلو )عبيد، 2008(.
انتفاضة األقصى واليت تفجرت عام 2000 إثر الزيارة اليت قام هبا عضو الكنيست اإلسرائيلي آنذاك 
»أرئيل شارون« إىل احلرم القدسي الشريف، أّثرت أيًضا يف العالقات بني الطرفني، فقد أيدت تركيا 
يف األمم املتحدة مشروع القرار الذي يدين »إسرائيل« باستخدام أسلحة مفرطة ضد الفلسطينيني 

األمر الذي أزعج »إسرائيل« )عبيد، 2008(.
من خالل ما تقدم من مؤشرات حول واقع العالقات الرتكية اإلسرائيلية منذ 1949 وحىت 2002، 
تشري املعطيات إىل أن كل طرف سعى لتحقيق مصاحلة من خالل تعزيز العالقة مع الطرف اآلخر، 
فـ »إسرائيل« اليت  اعُتربت جسًما غريًبا يف منطقة الشرق  واستفاد كل طرف من عزلة اآلخر، 
األوسط َوَجدت يف البوابة الرتكية منفًذا هلا إىل املنطقة وخمرًجا من هذه العزلة، وأما تركيا اليت عاشت 
حالة خصومة مع اجلوار العريب بعد اهنيار اإلمرباطورية العثمانية وقيام الثورة العربية، َوَجدت يف 
البوابة اإلسرائيلية طريًقا هلا حنو الغرب، وبالتايل تشكلت العالقات وتطورت بني البلدين يف ضوء 

التقاء مصاحل البلدين، والواقع احمللي والدويل واإلقليمي املشجع هلا. 
•  العالقات العسكرية واالقتصادية التركية - اإلسرائيلية 1949 – 2002

توجهت تركيا لشراء األسلحة من »إسرائيل« بعد أن منعتها أوروبا من شراء األسلحة األوروبية، 
وذلك على خلفية التعامل العسكري لرتكيا مع األزمة الكردية وحزب العمال الكردستاين، وكان 
التسعينيات )ابومطلق، 2011(،  العالقات مع »إسرائيل« يف فرتة  ا يف تقارب  هذا عنصرًا مهمًّ
واجلو  الرب  أسلحة  فيها  مبا  تقريًبا  اجملاالت  اإلسرائيلي كل  الرتكي-  العسكري  التعاون  وقد طال 
والتسليح  العسكري  والتصنيع  واالستخباراتية،  العسكرية  املعلومات  تبادل  أيًضا  ومشل  والبحر، 
وجتارة السالح والصواريخ، ويقوم هذا التعاون على نظام وثيق من اآلليات واألسس واللجان اليت 
تتدرج من املستويات الدنيا إىل املستويات العليا لوزارات الدفاع ورؤساء األركان، وتصل صفقات 

هذا التعاون إىل مئات املاليني من الدوالرات )يوسف و مصطفى، 2011(.
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يف آذار مارس 1996 زار رئيس الوزراء الرتكي »سليمان دميرل« »إسرائيل«، ومت خالل الزيارة توقيع 
العديد من االتفاقيات املهمة يف اجملال االقتصادي واجملال األمين والعسكري، وقد تضمن اتفاق 
عام 1996 برناجًما خاًصاللتدريب العسكري والزيارات امليدانية العسكرية واملناورات املشرتكة، ونقل 
اخلرباء العسكريني وتبادل التكنولوجيا العسكرية، كما تضمن االتفاق إعطاء فرص كبرية لسالح 
اجلو والبحر اإلسرائيلي  إلجراء متارين مشرتكة، وقد شّكل هذا االتفاق خطرًاإسرتاتيجيًّاعلى دول 

املنطقة وخصوًصاسوريا وإيران وقربص )الغول، 2011(.

كان التقارب بني اجليشني واضًحاخاصة سالح الطريان، وقد استخدمت »إسرائيل« اجملال الرتكي 
إليصال مساعدات لألكراد مشال العراق يف فرتة حكم الشاه اإليراين، وعلى الرغم من اهتمام تركيا 
التكنولوجيا  معلومات حول  إعطاء  على  إالأن«إسرائيل« حتفظت  اإلسرائيلي،  النووي  باملشروع 

النووية لرتكيا )يوسف و مصطفى، 2011(.

يف تسعينيات القرن املاضي وجدت تركيا يف انطالق عملية السالم يف الشرق األوسط، وما نتج 
واتفاق   1993 عام  و«إسرائيل«  الفلسطينية  التحرير  منظمة  بني  أوسلو  اتفاق  توقيع  من  عنها 
وادي عربة1  مع األردن عام 1994 فرصة مواتية لتعزيز عالقاهتا مع »إسرائيل«، وقد أضفت هذه 
االتفاقيات مزيًدامن الشرعية لتقارب تركيا مع »إسرائيل«، وخففت من حدة احلرج اليت كانت 

تشعر هبا تركيا )مخاش، 2010(.

وكان من الطبيعي أن تشهد العالقات االقتصادية بني تركيا وإسرائيل منوًّابعد التقدم الكبري الذي 
عام  اإلسرتاتيجي  التعاون  اتفاق  إىل  البلدين وصواًل  بني  والعسكرية  السياسية  العالقات  شهدته 
هذا  وتـُوّج  البلدين،  بني  الراهنة  السياسية  تبًعاللحالة  االقتصادية  العالقات  تطور  وكان   ،1996
التطور من خالل توقيع اتفاقية التجارة احلرة يف كانون الثاين 2000، ومُسِّيت بـ »اتفاقية التجارة 
احلرة الرتكية –اإلسرائيلية« )مخاش، 2010(.  من جهة أخرى، ُيعترب التعاون يف اجملال السياحي 
بني البلدين األكثر بروزًا، فقدشهد هذا القطاع حمطة مهمة متثلت يف توقيع اتفاقية التعاون السياحية 

بني »إسرائيل« وتركيا يف متوز 1992 )نور الدين، 1997(.

1 معاهدة وادي عربة: هي معاهدة سالم وقعت بني »إسرائيل« واألردن على احلدود الفاصلة بني الدولتني مبنطقة وادي عربة 
يف 26 تشرين أول 1994.
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1.4  العالقات السياسية التركية – اإلسرائيلية 2002 – 2015
أثار وصول حزب العدالة والتنمية الرتكي إىل سدة احلكم يف الثالث من تشرين األول 2002 القلق 
اإلسرائيلي، بسبب اجلذور اإلسالمية حلزب العدالة والتنمية، فـ »إسرائيل« وإن كانت ختتلف مع 
القوى العلمانية احلاكمة يف تركيا وخصوًصا مؤسسة اجليش يف بعض األحيان، إال أهنا تبقى أقل 
سوًءا من القوى اإلسالمية )احلموز، 2013(. مع ذلك فإن العالقات بني البلدين استمرت رغم 
هذه التخوفات، ففي متوز2003 زار الرئيس اإلسرائيلي موشيه كاتساف أنقرة وأعرب عن اعتقاده 
بأن تركيا من خالل مكانتها البارزة يف منطقة الشرق األوسط تستطيع أن تساهم يف حتسني وتطبيع 

عالقات »إسرائيل« مع الدول العربية )فياض، 2009(.

 ،2005 أيار  بداية  أردوغان »إسرائيل«  الرتكي رجب طيب  الوزراء  من جهة أخرى، زار رئيس 
واجتمع مع الرئيس اإلسرائيلي موشيه كاتساف ورئيس الوزراء اإلسرائيلي آنذاك أريئيل شارون، 
وجرى االتفاق على التعاون املشرتك يف العديد من القضايا اإلسرتاتيجية، كان أمهها مواصلة التعاون 
العسكري بالتعاون مع الواليات املتحدة األمريكية، باإلضافة إىل التأكيد على تطوير سبعة عشر 
مشروًعا مشرتًكا بني تركيا و »إسرائيل« يف جمال املشروعات العسكرية، تقوم مبوجبها تركيا بشراء 

معدات عسكرية من صنع إسرائيلي، مقابل أن تزود تركيا »إسرائيل« باملياه )معني، 2009(.

واقعية  سياسة  اعتماد  تركيا  يف  احلكم  مقاليد  تسلمه  عند  والتنمية  العدالة  حزب  حرص  لقد 
»إسرائيل«،  ومنها  الدولية  األطراف  مجيع  مع  تركيا  بعالقات  االستمرار  من  متكنه  براغماتية، 
حيث تبادلت الدولتان الزيارات والدعوات املشرتكة، وكانت احلكومة الرتكية معنية باالستفادة من 
عالقاهتا بـ »إسرائيل« من أجل السري قدًما يف عملية السالم  بني »إسرائيل« والفلسطينيني، إال أن 
السلوك اإلسرائيلي جتاه الفلسطينيني إّبان العدوان على قطاع غزة يف العام 2008 مل يكن مقبواًل 

لدى احلكومة الرتكية واعتربته سلوًكا عدوانيًّا، وكان سبًبا يف توتر العالقات بني الطرفني.
•  بداية التوتر اإلسرائيلي التركي بعد العدوان على غزة 2008

جاء موقف احلكومة الرتكية إّبان العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة يف هناية العام 2008 متناسًقا 
مع مواقفها السابقة الداعمة للقضية الفلسطينية، ووصف رئيس احلكومة رجب طيب أردوغان 
الوضع يف غزة بأنه مأساة إنسانية، وأنه ال ميكن قبول أي ممارسات تأيت كمعاقبة ملليوين نسمة 

بذريعة الصواريخ الفلسطينية )مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، 2008(.



23

الجمهورية التركية في المنظور السياسي اإلسرائيلي

ومحل أردوغان »إسرائيل« مسؤولية العدوان على قطاع غزة، ورأى أهنا مل حترتم شروط التهدئة على 
الرغم من التزام محاس هبا، وقد عرب أردوغان عن استيائه من تصرفات رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
إيهود أوملرت الذي اجتمع به قبل يومني من اهلجوم ومل خيربه بشيء، بل إهنما تباحثا حول عملية 
السالم يف الشرق األوسط )احلموز، 2013(، واعترب أردوغان الرد اإلسرائيلي غري متكافئ ملخًصا 
املوقف اإلسرائيلي بأنه غري إنساين وغري مقبول وظامل، ودعا إىل وقف الغارات اإلسرائيلية، معتربًا 
إياها ضربة ملبادرات السالم العربية اإلسرائيلية، وحّث جملس األمن الدويل للتدخل بأسرع ما ميكن 

)مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، 2010(.

أثار موقف احلكومة الرتكية من العدوان على غزة غضب الساسة اإلسرائيليني وانتقاداهتم الشديدة، 
العالقات  نقطة حتول يف  العام 2008  اإلسرائيلي على قطاع غزة هناية  العسكري  اهلجوم  ومّثل 
اإلسرائيلية الرتكية، فقد أصبح العدوان واحًدا من أسوأ األحداث اليت أّثرت على العالقات الثنائية 
بني تركيا و »إسرائيل« حينها، وأججت الرأي العام العاملي والرتكي، ومل تتوان احلكومة الرتكية عن 

اختاذ موقف قوي وواضح يدعم القضية الفلسطينية وخصوًصافيغزة.

عام 2009 غادر الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان مؤمتر املنتدى االقتصادي العاملي )دافوس( 
يف سويسرا، إّبان انعقاده يف 29 يناير، بعد شهر واحد من احلرب على غزة،حيث انتقد أردوغان 
احتجاًجا على  القاعة  لكنه غادر  الفلسطينيني وتقتيلهم،  اإلسرائيلي جتاه  السلوك  املؤمتر  خالل 
مداخلة الرئيس اإلسرائيلي مشعون بريس بشأن اهلجوم على غزة، ومنعه من التعليق عليها )مركز 
الزيتونة للدراسات واالستشارات، 2010(، وقد عّلق ديوان الرئاسة اإلسرائيلي على احلدث قائاًل: 
إن الرئيس أردوغان مل ينزل عن املنصة بسبب بريس وإمنا احتجاًجا على منظمي املؤمتر ألهنم مل 

يعطوه الوقت الكايف للكالم )ملول، 2009(.
ومع استمرار التوتر يف العالقات، تعمد نائب وزير اخلارجية اإلسرائيلي داين أيالون إهانة السفري 
الرتكي أمحد أوغوز جيليكول بعد أن استدعاه إىل مكتبه يف 12 كانون الثاين 2010 بالكنيست 
اإلسرائيلي )الربملان(، ودعا الصحفيني ليشهدوا هذه اإلهانة بعدما أعلن أن موضوع اجللسة هو 
احتجاج »إسرائيل« على مسلسل فين يف إحدى القنوات الرتكية املستقلة، يظهر فيه رجل مافيا 
يهودي خيطف طفاًل ويقتل بعض أفراد عائلته. وكان أيالون قال للصحفيني »الشيء املهم هو 
أن يرى الناس أن السفري الرتكي يقف يف مكان منخفض بينما حنن يف مكان مرتفع بوجود علم 
إسرائيل فقط«. تركيا من جانبها اعتربت االجتماع إهانة للسفري الرتكي وتصرًفا غري دبلوماسي 
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)سيفر، 2010(، وبعد يومني قّدمت »إسرائيل« اعتذارًا رمسيًّا لرتكيا، عن طريقة معاملتها املهينة 
للسفري الرتكي، وأعلنت تركيا قبوهلا االعتذار )يب يب سي ، 2010(.

•  أسطول الحرية )مافي مرمرة( وقمة التأزم في العالقات
شهد عام 2010 قمة التأزم يف العالقات السياسية بني البلدين بعد اعتداء اجليش اإلسرائيلي على 
أسطول احلرية املتجه إىل قطاع غزة يف املياه الدولية يف أيار 2010، وقد أسفر هذا اهلجوم عن مقتل 
تسعة مواطنني أتراك، والعديد من املصابني كانوا على منت سفينة »مايف مرمرة« الرتكية املشاركة يف 
األسطول، ومّثل هذا االعتداء نقطة حتول يف مستوى التأزم يف العالقات الرتكية اإلسرائيلية )حمارب، 
2012(. وعلى إثر االعتداء سحبت تركيا سفريها من تل أبيب، وأبلغت السفري اإلسرائيلي يف 
تركيا رسالة احتجاج قوية، وألغت احلكومة الرتكية مناورات مشرتكة مع اجلانب اإلسرائيلي، فضاًل 
عن إلغاء صفقات سالح وثالث اتفاقيات أخرى، وعطلت التنسيق األمين والتعاون العسكري إىل 

حد ما )مصطفى، 2014(.
العالقات  وقطع  مستوياته،  أدىن  إىل  البلدين  بني  العالقات  مستوى  خبفض  تركيا  هددت  كما 
األتراك يف  املتضامنني  قتل  تعتذر األخرية عن  إذا مل  الدبلوماسية بشكل كامل مع »إسرائيل«، 
املياه الدولية، وأصرت تركيا إىل جانب ذلك على أمهية إقامة جلنة حتقيق دولية، ورفضت االكتفاء 
بتشكيل جلنة حتقيق إسرائيلية كانت »إسرائيل« قد أعلنت عن تشكيها استجابة للضغط الدويل 
)مصطفى، 2014(. وحددت تركيا ثالثة مطالب رئيسة حلل األزمة حبيث يعاد تقييم العالقة مع 

»إسرائيل« على أساسها )حمارب، 2012(:
تقدمي اعتذار رمسي لرتكيا.. 1
دفع تعويضات لعائالت الضحايا األتراك.. 2
فك احلصار عن قطاع غزة.. 3

من جهة أخرى، شّكل األمني العام لألمم املتحدة جلنة حتقيق دولية يف أعقاب تقدمي تركيا شكوى 
لألمم املتحدة ضد »إسرائيل« يف متوز 2010،  للتحقيق يف أحداث سفينة مرمرة، وأطلق على 
هذه اللجنة اسم »جلنة باملر« نسبة إىل رئيسها جفري باملر رئيس وزراء نيوزيالندا األسبق واملعروف 
باحنيازه لـ »إسرائيل«، وبعضوية كل من رئيس كولومبيا األسبق الفارو أوريب املعروف هو أيًضا 
لقاءات  عدة  وقد جرت  »إسرائيل«،  و  تركيا  من  لكل  واحد  ومندوب  »إسرائيل«،  لـ  باحنيازه 
تفاوضية بني املسؤولني األتراك واإلسرائيليني من أجل الوصول إىل اتفاق مرض للطرفني قبل أن 
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تنهي اللجنة توصياهتا، وقد أّجلت اللجنة تقدمي تقريرها لألمني العام لألمم املتحدة ثالث مرات 
من أجل إعطاء فرصة الستكمال املفاوضات الثنائية، بيد أن هذه اللقاءات باءت بالفشل بسبب 

رفض »إسرائيل« االعتذار لرتكيا )رفيد ب.، 2011(.

كان تباين وجهات النظر داخل احلكومة اإلسرائيلية أحد أهم عوامل فشل الوساطات الدولية 
حلل األزمة مع تركيا، فقد تبلورت وجهتا نظر متعارضتان داخل احلكومة اإلسرائيلية بشأن املوقف 
اإلسرائيلي من االعتذار، حيث برزت معارضة قوية داخل احلكومة اإلسرائيلية ملسألة االعتذار، 
وكان من أبرز معارضي االعتذار وزير اخلارجية أفيغدور ليربمان، والقائم بأعمال رئيس احلكومة  
ووزير الشؤون اإلسرتاتيجية موشيه يعلون، يف املقابل برز من مؤيدي االعتذار وزير الدفاع إيهود 
باراك والوزير دان مريدور املسؤول عن ملف أجهزة األمن اإلسرائيلية، أما رئيس احلكومة اإلسرائيلية 
بنيامني نتنياهو، فقد امتنع لشهور طويلة عن اختاذ موقف واضح بشأن االعتذار، وادعى يف أثناء 
املكاملات اليت كان جيريها مع الواليات املتحدة األمريكية أنه مييل إىل االعتذار، ولكنه خيشى على 
حكومته من االهنيار بسبب هتديد حزب »إسرائيل بيتنا« بزعامة ليربمان باالنسحاب من احلكومة 
احتجاًجا على ذلك، ولكن ليربمان رغم معارضته لالعتذار تراجع عن هتديده باالنسحاب من 

االئتالف احلكومي فيما بعد )رفيد ب.، 2011(.

وكنتيجة للضغوط اليت مارسها أوباما على نتنياهو يف إطار ترتيبات حول امللف النووي اإليراين، 
اعتذر نتنياهو لرتكيا رمسيًّا يف 22 آذار 2013 خالل اتصال هاتفي برئيس الوزراء الرتكي رجب 
طيب أردوغان، أثناء زيارة الرئيس األمريكي باراك أوباما للمنطقة حيث جاء اإلعالن من البيت 

األبيض أثناء مغادرة الرئيس األمريكي أوباما األردن يف آذار 2013، )مشبلي، 2013(

أتراك  علنية بني مسؤولني  بعضها سرية وأخرى  مباشرة  لقاءات  2015 جرت عدة  العام  خالل 
وإسرائيليني، كان من أبرزها االجتماع الذي ُعقد يف العاصمة اإليطالية روما يف حزيران من نفس 
العام بقيادة مسؤولني يف خارجية البلدين كفريدون سينرييل أوغلو مستشار وزارة اخلارجية الرتكية، 
اللقاءات  هذه   ،)2015 الثانية،  )القناة  اإلسرائيلية  اخلارجية  وزارة  بأعمال  القائم  غولد  ودوري 
اليت دار احلديث عنها يف كانون أول 2015 بني تركيا و  للتفامهات  اليت أوجدت األرضية  هي 
»إسرائيل«، واليت تضمنت عدة نقاط تؤسس إىل تطبيع العالقات بني البلدين من جديد، أو تعيد 
العالقات إىل سابق عهدها بشرط حتقيق كافة مطالب تركيا من تعويض عائالت القتلى األتراك 

ورفع احلصار عن قطاع غزة )رفيد ب.، 2015( وهو ما حتقق جزئيا فيما بعد.
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1.5  العالقات العسكرية واألمنية 2002 - 2015
ُوصفت العالقات العسكرية واألمنية بني »إسرائيل« وتركيا باملميزة لفرتات طويلة، ووصلت ما قبل 
العدالة والتنمية وبالتحديد عام 1996 إىل ما اعتربه البعض بـ »احللف اإلسرتاتيجي«، لكن العالقة 
تأثرت بالتطورات السياسية الالحقة، بل وبدأت بالرتاجع منذ تويل حزب العدالة والتنمية ملقاليد 

احلكم يف تركيا إىل أن وصلت إىل مستويات منخفضة.
وقد كشفت أوساط عسكرية وأمنية إسرائيلية يف تشرين الثاين 2010، أن حجم التبادل العسكري 
بني أنقرة وتل أبيب وفق معطيات وزارة اجليش اإلسرائيلي، هبط من مليار دوالر عام 2010 إىل 
قرابة 100 مليون دوالر يف السنوات الثالث الالحقة، وهو ما اعتربته األوساط اإلسرائيلية مؤشرًا 
يدعو إىل القلق من أبعاد استمرار تدهور العالقات، ودفعت هذه املعطيات »إسرائيل« إىل دراسة 
إسرتاتيجية الصفقات العسكرية مع تركيا، فتدهور العالقة السياسية بني البلدين شوش استكمال 
صفقة طائرات جتسس بدون طيار، كانت ُوّقعت عام 2004 وبلغت قيمتها 180 مليون دوالر، 
حيث أرسلت إسرائيل إىل تركيا طائرتني من نوع »هريون« بداًلمن مثاين طائرات كان متفًقا عليها 

)مدار، 2012(.
وانعكس ذلك أيًضا على العالقات بني منفذي الصفقات العسكرية من الطرفني، فقد أعلن األتراك 
أهنم ال ينوون مواصلة صفقات األسلحة مع »إسرائيل«، واهتموا الشركات اإلسرائيلية املصنعة للطائرات 
بوضع عراقيل أمام إجناز الصفقة، فيما اهتم اإلسرائيليون املسؤولني األتراك بتعطيل الصفقة )مدار، 
2012(. ويف متوز 2010 وافقت »إسرائيل« على تسليم تركيا الدفعة األخرية من طائرات التجسس 

من طراز »هريون« وتعويض األتراك عن التأخري يف تسليم ما مت االتفاق عليه )احلريري، 2004(.
•  محطات تأثرت خاللها العالقات العسكرية واألمنية بين تركيا و »إسرائيل«

شّكلت الغارة اجلوية اإلسرائيلية على سوريا يف 6 أيلول 2007 بداية منحىن التوتر يف العالقات 
العسكرية بني البلدين، فقد شنت الطائرات اإلسرائيلية غارة على منشأة سورية يف دير الزور، دون 
أن يتضح اهلدف الذي تباينت املعلومات حوله ما بني مصنع لألمسدة أو نواة منشأة نووية، وقد 
دار احلديث حول استخدام الطائرات اإلسرائيلية األجواء الرتكية أثناء قدومها إىل سوريا من جهة 
الغرب فوق لواء اإلسكندرونة، مث ألقت الطائرات اإلسرائيلية خزاين وقود داخل األراضي الرتكية، 
الدول  احمللي وأمام  املستوى  الرتكية على  للحكومة  إحراًجا  وقد سبب هذا اإلجراء  اإلسرائيلي 

العربية، ودفع بتوتر العالقات بني البلدين )مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، 2007(.
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تنظمها سنويًّا مبشاركة  اليت  املشرتكة  اجلوية  املناورات  تركيا  أّجلت   2009 11 تشرين األول  ويف 
الواليات املتحدة و »إسرائيل« وعدد من دول حلف مشال األطلسي، واليت كانت تعرف باسم 
)نسر األناضول(، وصرحت »إسرائيل« أن تركيا ألغت هذا التمرين املشرتك يف اللحظات األخرية، 
الطائرات اإلسرائيلية -اليت اشرتكت يف »قصف قطاع غزة«- يف مترين يف  ألهنا ترفض مشاركة 

األجواء الرتكية، نتيجة ضغط شعيب وحكومي من الدول العربية واإلسالمية )غلوبس، 2009(.
وشهدت العالقات العسكرية الرتكية اإلسرائيلية يف شباط 2009 أزمة غري مسبوقة، كانت أقرب 
إىل »دافوس عسكرية«، بسبب التصرحيات اليت أدىل هبا قائد القوات الربية اإلسرائيلية آيف  مزراحي 
AviMizrahi، واليت هتجم فيها على شخص رئيس احلكومة الرتكية رجب طيب أردوغان، وعلى 
عملت  وقد  قربص،  مشايل  وباحتالل  واألكراد،  األرمن  ضد  جمازر  بتنفيذ  إياهم  متهًما  األتراك 
»إسرائيل« على معاجلة هذه األزمة من خالل التقليل من أمهية هذه املقولة، فقد أعلن املتحدث 
باسم اجليش اإلسرائيلي أن تصرحيات القائد مزراحي ال متثل موقف اجليش اإلسرائيلي )جرينرب، 
2009(، ويف وقت الحق أعربت رئيسة املعارضة يف »إسرائيل« »تسييب لفين« من خالل مقابلة 
متلفزة على شاشة التلفزيون الرتكي TRT، أن التعاون العسكري الرتكي اإلسرائيلي هو ضروري 

ومهم للبلدين )القناة الثانية، 2009(.  
وصلت العالقات العسكرية واألمنية بني »إسرائيل« وتركيا إىل احلضيض بعد العدوان اإلسرائيلي 
مناورة عسكرية مع »إسرائيل«، كما  تركيا  ألغت   2010 األول  ففي تشرين  على سفينة مرمرة، 
ذكرت الصحف اإلسرائيلية أنه مت إلغاء عدد من املشاريع العسكرية والبالغ قيمتها حوايل بليون 
عام  منذ  املستمرة  األمنية  االستخبارية  للعالقات  ا  حدًّ تركيا  ووضعت   .)2011 )حناس،  دوالر 
1957، وكانت نقطة التحول يف العالقة االستخبارية عندما َعني أردوغان يف متوز 2010 مستشاره 
لشؤون إيران )هاكان فيدان(، واملعروف إسرائيليًّا بتعاطفه مع إيران، رئيًسا للمخابرات اخلارجية 
الرتكية. وعرّب وزير اجليش اإلسرائيلي إيهود باراك عن قلقه الكبري من تعيني فيدان رئيًسا للمخابرات 
الرتكية قائاًل: »عندنا أسرار كثرية يف أيدي املخابرات الرتكية اخلارجية، والتفكري يف أن هذه األسرار 

قد تكون مفتوحة أمام اإليرانيني لالطالع عليها مقلق للغاية« )حمارب، 2012(.
من جهة أخرى، أقر جملس األمن القومي الرتكي يف عام 2010  - والذي  جيمع القيادتني السياسية 
والعسكرية برئاسة رئيس اجلمهورية -النسخة اجلديدة من »الدستور السري«، أو »الكتاب األمحر« 
الذي ُيعّد الوثيقة الرمسية األهم يف حتديد اإلسرتاتيجيات الرتكية اخلارجية والداخلية خلمس سنوات 
مقبلة، حيث مت تصنيف إسرائيل بأهنا »هتديد رئيس لرتكيا«، ففي الفصل املخصص لـ »التهديدات 
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اخلارجية لرتكيا وعالقاهتا اخلارجية«، وردت العبارة اآلتية: »جيدر الرتكيز على أن انعدام االستقرار 
يف املنطقة سببه النشاط والسياسات اإلسرائيلية اليت تسبب سباق تسلح ما قد يشّكل  هتديًدا 

لرتكيا« )ليندشرتاوس، 2010(
اهتمت  فقد   ،2013 العام  بداية  يف  املوساد  عمالء  قضية  البلدين  بني  العالقات  توتر  زاد  ومما 
»إسرائيل« تركيا بأهنا كشفت إليران عن هوية جواسيس املوساد اإلسرائيلي، واهتمت »الواشنطن 
يتم  املوساد كان  لصاحل  يعملون  إيرانيني  أكثر من عشرة جواسيس  إيران  بتسليم  تركيا  بوست« 
االلتقاء هبم يف تركيا، وقد هاجم اإلعالم اإلسرائيلي شخص »هاكان فيدان« قائد االستخبارات 

الرتكية واهتمه بالتقارب مع إيران )بن خورين، 2013(.
وذكرت صحيفة هآرتس نقاًل عن إحدى الصحف الرتكية املقربة من احلكم يف تركيا إن »إسرائيل« 
ختشى من توجهات قائد االستخبارات الرتكية »هاكان فيدان« الرامية إىل إلغاء كافة االتفاقيات 
بني  املشرتكة  األمنية  االتفاقيات  يف  ما  وأهم   .)2013 )رفيد ب.،  املوساد  مع  املشرتكة  األمنية 
البلدين هوما ُوقِّع بني البلدين يف فرتة التسعينيات من القرن املاضي، إذ توفر، تلك االتفاقيات، 
لعناصر املوساد حرية التحرك يف األراضي الرتكية والدخول إليها دون جواز سفر )والال، 2013(.

وبالرغم من االستمرار احملدود واملنخفض للتعاون العسكري واألمين بني البلدين إال أن إمكانية 
عودة العالقات إىل سابق عهدها كما كانت توصف »باحللف اإلسرتاتيجي« منوًطا باملتغريات 
اإلقليمية والدولية على حد سواء، ومن الواضح أن هذه املتغريات هي اليت دفعت تركيا لتوقيع اتفاق 

جديد لتطبيع العالقات مع إسرائيل يف حزيران 2016.

1.6  العالقات االقتصادية بين تركيا و »إسرائيل« 2002 – 2015
إن الوقوف على حجم التعاون االقتصادي والتبادل التجاري بني تركيا و »إسرائيل« مهم وضروري 
لفهم حمددات العالقة بني البلدين، فبالرغم من التوتر يف العالقات السياسية إال أن ميزان التبادل 
التجاري حافظ على مستوى منوه وتطوره حىت يف فرتات التوتر مع بعض االستثناءات، وهذا ُيعترب 

مؤشرًا على طبيعة السياسة اخلارجية اليت تتعبها تركيا يف املنطقة.
القرن املاضي،  التسعينيات من  العالقات االقتصادية بني تركيا و »إسرائيل« يف أواخر  انطلقت 
وشهدت التجارة بني البلدين قفزة كبرية لتتجاوز من 449 مليون دوالر يف عام 1996 إىل 2.1 
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مليار دوالر يف عام 2002 مع اختالف اإلحصائيات واألرقام، وقد استمرت هذه الوترية مع زيادة 
التجارة الثنائية مبتوسط %14.6 سنويًّا، خالل الفرتة من 2002 إىل 2008 )الرنتيسي، 2015(.

ولوحظ استمرار التعاون التجاري بني البلدين وازدهاره يف ظل حكم العدالة والتنمية، فقد استثمر 
 ،2005 أيار  من  األول  يف  »إسرائيل«  إىل  زيارته  أردوغان  طيب  رجب  الرتكي  الوزراء  رئيس 
واليت كانت األوىل له منذ وصوله إىل السلطة عام 2003، يف حتسني العالقات االقتصادية مع 
»إسرائيل«، إذ رافقه يف زيارته أكثر من مائة من رجال األعمال األتراك، وأعلن أن زيارته هتدف 
إىل حتسني العالقات بني بالده و »إسرائيل«، واملشاركة يف جهود السالم اليت تشهدها املنطقة 

)مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، 2005(.
اقتصادية، بل  أزمة  2010 إىل  البلدين يف  الدبلوماسية بني  تؤد األزمة  املتوقع، مل  وعلى عكس 
ازدادت العالقات التجارية، فقد منت التجارة الرتكية اإلسرائيلية بنسبة %19 منذ عام 2009، يف 
حني منت التجارة اخلارجية اإلمجالية لرتكيا لنفس الفرتة بنسبة %11، ووصل حجم التبادل التجاري 
إىل قرابة 5.7 مليار دوالر هناية العام 2014، وُيعزى هذا التزايد يف ظل انقطاع العالقات الرمسية إىل 
نشاط القطاع اخلاص والشركات غري احلكومية يف البلدين، إذمل يسِر جتميد العالقات على القطاع 

اخلاص يف تركيا  )الرنتيسي، 2015(.

العالقات االقتصادية بين البلدين من 1990 - 2015



30

الجمهورية التركية في المنظور السياسي اإلسرائيلي

أما على صعيد السياحة فقد تضاعفت أعداد السياح اإلسرائيليني يف تركيا، فقد وصلت ذروهتا يف 
العام 2008 حيث جتاوز عدد السياح اإلسرائيليني نصف مليون زائر إىل تركيا، لكن هذا العدد 
سرعان ما تراجع بسبب تدهور األوضاع السياسية بني البلدين بعد العدوان اإلسرائيلي على قطاع 
غزة يف هناية العام 2008 لينخفض العدد إىل حوايل 300 ألف سائح )ريبلني، 2011(، وُيعترب 
للتطورات  نتيجة  سريع  بشكل  يتأثر  حيث  السياسية،  لألوضاع  احلساس  الفرع  السياحة  قطاع 
السياسية، كما أن التطور واالزدهار هو السمة األبرز للعالقات االقتصادية بني تركيا و »إسرائيل«، 
إّبان حكم حزب العدالة والتنمية على عكس العالقات السياسية والعسكرية األمنية، فرغم وجود 
العديد من احلاالت اليت شهدت فيها بعض القطاعات التجارية واالقتصادية تراجًعا والسيما يف 
قطاع السياحة على سبيل املثال، إال أن العالقات االقتصادية هي من أهم اجملاالت اليت تتالقى 

فيها رؤى الدولتني.

1.7  أبرز قضايا الخالف التركي اإلسرائيلي
رغم أن قضايا اخلالف واالتفاق بني تركيا و »إسرائيل« تتغري بناء على التغريات اإلقليمية املستمرة، 
وحالة عدم االستقرار يف منطقة الشرق األوسط وخاصة خالل سنوات ما عرف بالربيع العريب؛ إال 

أن حمور اخلالف الرتكي اإلسرائيلي يرتكز فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتطوراهتا.
• القضية الفلسطينية وحركة حماس

شهد عام 1979 تقدًما يف طبيعة التأييد الرتكي للقضية الفلسطينية، حيث مت فتح مكتب ملنظمة 
التحرير الفلسطينية يف أنقرة، وسحبت تركيا القائم بأعماهلا )مؤقًتا( من تل أبيب احتجاًجا على 
ضم »إسرائيل« ملدينة القدس احملتلة، كما صوتت لصاحل قرارات جملس األمن )465 ،476 ،478( 
اليت طالبت »إسرائيل« بإلغاء ضم مدينة القدس واعتبارها عاصمة موحدة هلا )نورالدين، 1997(.

تركيا  للحكم يف  والتنمية  العدالة  الفلسطينية مع وصول حزب  بالقضية  الرتكي  االهتمام  وتطور 
عام 2002، حيث أيدت حكومة حزب العدالة والتنمية يف 12 آب 2003 مشروع قرار يدين 
وانتقد  احملتلة، كما  الغربية  الضفة  أراضي  على  العنصري  الفصل  بناء جدار  بسبب  »إسرائيل« 
أمحد  الشيخ  لزعيم حركة محاس  »إسرائيل«  اغتيال  أردوغان  الرتكي رجب طيب  الوزراء  رئيس 

ياسني )ابو مطلق، 2011(.
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ويف عام 2006 أيدت تركيا نتائج االنتخابات الفلسطينية اليت أجريت يف يناير /كانون الثاين، 
واليت وصلت من خالهلا حركة محاس إىل السلطة يف حني تعهدت »إسرائيل« بعدم التعامل مع 
احلركة ما مل تغري موقفها من »إسرائيل« وتنزع سالحها، وبعد يوم من فوز محاس يف االنتخابات 
التشريعية، أعلن أردوغان أن »اجملتمع الدويل جيب أن حيرتم قرار الشعب الفلسطيين«. كما دعا 
دميقراطية«،  بطريقة  »التصرف  إىل  محاس   ،2006 شباط  يف  غول(،  اهلل  )عبد  الرتكي  الرئيس 
وحاولت حكومة العدالة والتنمية إقناع كل من الغرب و »إسرائيل« بأمهية مشاركة حركة محاس 
يف »عملية السالم«، وذكرت بعض الصحف أن احلكومة الرتكية مل تغلق الباب أمام فكرة وجود 
مكتب حلماس يف أنقرة، األمر الذي سيكون له املزيد من التأثري على سياسة محاس )مركز الزيتونة 

للدراسات واالستشارات، 2010(.
من جهة أخرى، أدانت احلكومة الرتكية احلصار الذي تعرضت له حكومة محاس، كما مل تتحفظ 
حكومة أردوغان يف التعامل مع حكومة تسيري األعمال اليت قادهتا محاس يف القطاع حىت بعد 
سيطرهتا على غزة بالكامل عام 2007 وطرد أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية )مركز الزيتونة 

للدراسات واالستشارات، 2010(.
وشهدت عالقات محاس مع تركيا تطورًا ملحوًظا خالل عامي 2012 و 2013 ، حيث  زار 
رئيس احلكومة يف غزة إمساعيل هنية تركيا مطلع العام 2012، وكان من الالفت للنظر تصريح وزير 
اخلارجية الرتكي أمحد داود أوغلو بأن زيارة هنية دليل على أن »طريق فلسطني متر برتكيا«، كما 
التقى كل من رئيس املكتب السياسي للحركة خالد مشعل وإمساعيل هنية على رأس وفد من محاس 
التطور  2014(، وكان هذا  العام 2013 )صاحل،  أردوغان يف  الرتكي رجب طيب  الوزراء  رئيس 
الشخصيات  تراه »إسرائيل«، وقد عرّبت بعص  الرتكية اإلسرائيلية كما  العالقات  على حساب 

اإلسرائيلية عن ذلك بوصفه »الضغط على الوجع« )بارئيل، 2014(.
منذ عام 2009 بدأت تركيا بنهج سياسة متشددة جتاه »إسرائيل« فيما يتعلق بامللف الفلسطيين 
وحصار »إسرائيل« لقطاع غزة، وزاد النشاط الدبلوماسي الرتكي لدعم محاس وقطاع غزة يف وجه 
العدوان اإلسرائيلي الذي شنته »إسرائيل« على القطاع يف تشرين ثاين 2012، وضغطت يف احملافل 
اإلقليمية والدولية بالتعاون مع مصر بقيادة حممد مرسي وقطر لوقف العدوان ورفع احلصار )صاحل، 

.)2014

وجعلها  اإلسرائيلية،  احلسابات  أربك  واسًعا  وشعبًيا  رمسيًّا  دعًما  ذلك  نتيجة  غزة  قطاع  وشهد 
توقف عدواهنا بعد مثانية أيام، ووصل أردوغان إىل مصر عندما كانت االشتباكات حمتدمة، والتقى 
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وجرى  الفرتة،  ذات  يف  مشعل  وخالد  قطر  ألمري  إضافة  آنذاك،  مرسي  حممد  املصري  بالرئيس 
االستماع ملطالب محاس وقوى املقاومة اليت مّت تبنيها ودعمها إقليميًّا ودوليًّا، وزار وزير اخلارجية 
الرتكي أمحد داود أوغلو غزة أثناء العدوان اإلسرائيلي باالشرتاك مع وفد وزراء اخلارجية العرب يف 

تشريين الثاين 2012 )صاحل، 2014(.

كما أدانت احلكومة الرتكية العدوان العسكري على قطاع غزة يف صيف 2014، ودعت »إسرائيل« 
إىل وقف عدواهنا فورًا، ودعت املؤسسات الدولية وعلى رأسها األمم املتحدة للتدخل من أجل 
وقف إطالق النار، كما أعلنت تركيا أن تطبيق املصاحلة وتطبيع العالقات بني »إسرائيل« وتركيا لن 
يتم يف ظل استمرار العدوان على غزة، وقدمت احلكومة الرتكية أيًضا املساعدات الطبية واإلنسانية 

العاجلة إىل القطاع )احلاج، 2014(.

وصرح أردوغان يف تشرين الثاين 2014 أن »حتسن العالقات الرتكية اإلسرائيلية مرهون برفع احلصار 
عن غزة ودفع التعويضات«، وحيمل التصريح رسائل متعددة يؤكد من خالهلا على شروط املصاحلة 
الرتكية اإلسرائيلية، بينما ترك الباب مفتوًحا لتحسن العالقات بني البلدين إن رغبت »إسرائيل« 

بتطبيق الشروط )فلسطني اون الين، 2014(.

جتدر اإلشارة إىل بعض أهم القضايا اإلقليمية اخلالفية بني تركيا و »إسرائيل«، فهناك قضايا إقليمية 
عالقة متّثل تناقًضا يف مصاحل كال الطرفني يف إطار سعي كل واحد منهما حنو تعزيز دوره يف املنطقة.

ومن أبرز هذه القضايا، واليت سيتم التطرق هلا يف فصل آخر من الدراسة، التحالف اإلسرائيلي 
العراق، وموقف  لألكراد يف مشايل  اإلسرائيلي  الدعم  الغاز، وقضية  القربصي الستخراج  اليوناين 
اللويب اليهودي من املسألة األرمنية، إضافة إىل املشاريع املعطلة بني »إسرائيل« وتركيا، مثل مشروع 

غاب واسترياد املياه من تركيا، ومشروع خط األنابيب الكبري وغريها.

1.8  مستقبل العالقات التركية اإلسرائيلية
حتاول أمريكا من خالل عالقاهتا اجليدة مع كل من تركيا و »إسرائيل« العمل على حتسني العالقات 
بني البلدين، للمسامهة يف حتقيق األهداف اإلقليمية املشرتكة، كمحاربة اإلرهاب وتنظيم داعش، 
والتخطيط للتدخل يف القضية السورية ومواجهة املد اإليراين، وهي األمور اليت تدور حمادثات سرية 

بني األطراف الثالثة حوهلا كما حدث يف حزيران 2015  )القناة الثانية، 2015(.
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العالقات إىل سابق عهدها مع »إسرائيل«،  الرتكية شروطها لعودة  املقابل وضعت احلكومة  يف 
وهي االعتذار والتعويض لضحايا مايف مرمرة ورفع احلصار عن قطاع غزة، ورغم اعتذار احلكومة 
اإلسرائيلية لرتكيا يف العام 2013 إال أن النقاش بقي مفتوًحا يف »إسرائيل«، حول االعتذار إن كان 
خطوة سليمة أم ال، وذلك ألن العالقات بني البلدين مل تتحسن إىل الصورة اليت تريدها »إسرائيل« 
)اخينر و ازوالي، 2016(. بينما حتاول بعض النخب واجلهات يف »إسرائيل« أن تعزو عدم الرغبة 
الرتكية يف عودة العالقات إىل طبيعتها للجذور اإلسالمية حلزب العدالة والتنمية، وتوجهاته حنو 

الشرق والتصاحل مع اهلوية العربية واإلسالمية )منشيه، 2015(.

كما ويرى مراقبون إسرائيليون أن السبب يعود إىل الطموح والرغبة الرتكية يف دور أكرب يف املنطقة، 
وخصوًصا يف امللف الفلسطيين، ويف حال قبلت »إسرائيل« بشروط تركيا لتحسني العالقات فعليها 
أن تعطيها هذا الدور، وهذا ما ميكن استنتاجه من إصرار تركيا على شرط رفع احلصار عن قطاع 
اإلسرائيليون  يزال  2010(.وما  )ليندشرتاوس،  »إسرائيل«  مع  املصاحلة  أجل  من  ولو جزئيا  غزة 
يراهنون على بعض التغريات الداخلية يف الواقع السياسي الرتكي الداخلي، وهذا ما برز من خالل 
حديث اإلسرائيليني عندما تراجع حزب العدالة والتنمية يف االنتخابات الربملانية يف حزيران 2015، 
فمازالت »إسرائيل« ترى إمكانية التحالف مع القوى العلمانية الرتكية والكردية املعارضة حلكومة 

العدالة والتنمية )عران و شرتاوس، 2014(.

بينهما، حيث  فيما  واالقتصادي  التجاري  التعاون  على  احملافظة  البلدان  ذاته، حياول  الوقت  يف 
يكمل اقتصاد كل منهما اآلخر، يف حني تأمل »إسرائيل« من خالل استمرار التعاون االقتصادي 
متهيد الطريق إلعادة العالقات يف كافة اجملاالت، وخصوًصا التعاون العسكري واألمين وتزويد تركيا 
بالسالح والعتاد والتكنولوجيا، إال أن حماوالت تركيا املستمرة يف االعتماد على الذات يف صناعة 
السالح أو احلصول على التكنولوجيا العسكرية من دول أخرى كدول الناتو والصني جيعل فرص 

عودة التعاون العسكري واألمين ضئيلة )شرتاوس، 2015(.

وهتيمن إسرتاتيجية حسابات املصاحل وتناقض التوجهات على سياسة كل من أنقرة و »تل أبيب«، 
ويف  متقلب،  إقليمي  حميط  يف  تعيشان  فالدولتان  مبصاحلها،  إحدامها  تغامر  أن  املستبعد  ومن 
ظروف سياسية معقدة تدفع حنو التعاون أحياًنا والتوتر أحياًنا أخرى بسبب تناقض التوجهات 
بني الدولتني، فرتكيا بقيادة العدالة والتنمية ذات اجلذور اإلسالمية تسعى ملد اجلسور االقتصادية 
والثقافية واالجتماعية مع املشرق العريب واإلسالمي وتدعم حركات تعتربها »إسرائيل« عدوة هلا، 
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بينما تدعم »إسرائيل« أنظمة دكتاتورية يف الوطن العريب وحتارب كل توجه إسالمي فيه )عنباري، 
.)2014

على إثر األزمة بني تركيا وروسيا هناية العام 2015 والنامجة عن إسقاط تركيا لطائرة حربية روسية 
اخرتقت أجواءها على احلدود مع سوريا، برزت أصوات إسرائيلية من شخصيات سياسية عديدة، 
تنادي بضرورة ترميم العالقات مع تركيا من أجل العمل على مد أنبوب غاز طبيعي عرب تركيا إىل 
الرتكي واإلسرائيلي للخروج  الطرفني  أوروبا، وقد تساعد تطورات هذه األزمة  بني تركيا وروسيا 
من حالة  تأزم العالقات بينهما، ألن استخراج الغاز الطبيعي من البحر االبيض املتوسط  قبالة 
السواحل اإلسرائيلية حباجة إىل تعاون وتنسيق مع دول عديدة مثل اليونان وتركيا، كما أن نقل 
ا لتعزيز العالقة  الغاز إىل أوروبا سيكون أقل كلفة إذا مر عرب األراضي الرتكية وسيكون عاماًل مهمًّ

بني البلدين )اإلذاعة الثانية، 2015(.
اعتمد حتسن العالقات الرتكية – اإلسرائيلية على املصاحل اليت سيحققها البلدان فيما بينهما، ففي 
جمال العالقات االقتصادية والتبادل التجاري ُتظهر النتائج تطور ومنو هذا القطاع طول فرتة حكم 
حزب العدالة والتنمية، واملرجح أن يستمر رغم تراجعه يف بعض احملطات، يف حني أن استمرار 
توتر العالقات الرتكية الروسية يدفع احلكومة الرتكية إىل حتسني عالقاهتا مع »إسرائيل« يف حني أن 

»إسرائيل« تسعى الستغالل األزمة بكل طاقتها. 
لكن إصرار »إسرائيل« على عدم رفع احلصار عن قطاع غزة واستمرار إدانة تركيا جلرائم االحتالل 
اإلسرائيلي ضد الفلسطينيني، وتعارض املصاحل واآلراء يف امللف السوري، وعالقات »إسرائيل« 
من  العديد  حول  البلدين  توجهات  وتباين  الكردستاين،  العمال  مع حزب  وخاصة  األكراد  مع 
القضايا اإلقليمية، كدعم تركيا لثورات شعوب »الربيع العريب« بينما دعمت »إسرائيل« األنظمة 
الدكتاتورية، إضافة إىل اخلالفات األيديولوجية والشخصية لكل من أردوغان وأوغلو من طرف 

وبنيامني نتنياهو من طرف آخر، كلها ستؤدي إىل استمرار ضعف الثقة بني الطرفني.
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الجمهورية التركية في منظور النخب السياسية 
اإلسرائيلية خالل حكم العدالة والتنمية

2.1  مقدمة
استجالء  اإلسرائيلي، واستحوذت حماوالت  اإلسرتاتيجي  الفكر  تركيا مبكانة خاصة يف  انفردت 
العوائد اإلجيابية للعالقة معها على اهتمام النخبة الفكرية يف »إسرائيل«، كون هذه النخبة تساهم 
يف دعم وتوجيه وضبط توجهات دولة »إسرائيل«، وتشارك يف حتديد طبيعة ونوع العالقات مع 
دول اإلقليم، لذلك يسلط هذا الفصل الضوء على رؤية الفكر السياسي اإلسرائيلي للجمهورية 
الرتكية، بالرتكيز على فرتة ما بعد صعود حزب العدالة والتنمية الرتكي بقيادة السيد رجب طيب 
أردوغان إىل احلكم يف العام 2002، وحىت هناية العام 2015 الذي ظهرت خالله فرص جدية 

إلعادة تطبيع العالقة.
الفكرية  النخب  عن  ينتج  ما  هو  اإلسرائيلي،  السياسي  بالفكر  املقصود  أن  إىل  اإلشارة  جتدر 
والثقافية والسياسية، املتمثلة يف الكتاب، واملفكرين، واملستشارين وغريهم ممن يشاركون يف توجيه 
أحباث  مركز  وأمهها  والدراسات  األحباث  مراكز  ذلك  يف  مبا  فيها،  ويؤّثرون  اإلسرائيلية  السياسة 
األمن القومي، ومركز بيغن-السادات للدراسات اإلسرتاتيجية وغريمها، إضافة إىل بعض الكتاب 

واملفكرين واحملللني الوازنني إسرائيليًّا. 
اإلسرائيلي  السياسي  الفكر  رؤية  على  الضوء  تسلط  رئيسة،  حماور  عدة  الفصل  هذا  يتضّمن 
للجمهورية الرتكية قبل وبعد صعود حزب العدالة والتنمية إىل احلكم، كما تعرج على رؤية الفكر 
اإلسرائيلي ملواقف تركيا جتاه القضية الفلسطينية، وموقفها من شخص الرئيس الرتكي طيب أردوغان، 

وتوضح الدراسة اآلليات اإلسرائيلية املستخدمة ملواجهة تركيا إقليميًّا ودوليًّا.

2.2  الجمهورية التركية في الفكر السياسي اإلسرائيلي قبل العدالة والتنمية
أدركت »إسرائيل« منذ البداية األمهية اإلسرتاتيجية لرتكيا اليت متثل دولة حمورية يف العامل؛ بسبب 
موقعها اجلغرايف ومساحتها الواسعة، كما زادت حقيقة أن %99 من سكان تركيا مسلمون، من 
حرص قادة »إسرائيل«، بعد تأسيسها، على تدشني عالقات خاصة معها، ألجل متكني الكيان 
اجلديد من اخرتاق الدائرة اإلسالمية، مما يقلص من مظاهر عزلته اإلقليمية ويسهم بقدر معقول يف 
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إدماجه يف املنطقة، فضاًل عن أن ذلك يسهم يف تقليص األبعاد الدينية للصراع مع العرب، ومن 
هذا املنطلق حاولت »إسرائيل« دوًما توظيف إرث التوترات التارخيية بني العرب واألتراك يف سعيها 
لبناء عالقة خاصة مع أنقرة، تسهم يف متكني تل أبيب من حتقيق مصاحل إسرتاتيجية، من أمهها 

 .)Inbar, 2011( حتسني مكانتها يف الصراع مع العرب
اعترب أن  بيغن،  الوزراء اإلسرائيلي األسبق مناحيم  لرئيس  املستشار اإلعالمي  شلومو نكدميون، 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي األول ديفيد بن غوريون أول من تنبه إىل أمهية تدشني عالقات إسرتاتيجية 
مع تركيا؛ ورأى أن لـ »إسرائيل« مصلحة إسرتاتيجية يف بناء عالقات مع دول وأقليات دينية وعرقية 
يف املنطقة تكون يف عالقة متوترة مع حميطها العريب، وسعى ألن تستند عالقات »إسرائيل« هبذه 

الدول وتلك األقليات إىل مبدأ »عدو عدوي صديقي«.
وميكن القول بأن »إسرائيل« جنحت بالفعل يف إرساء حتالفات بدرجات خمتلفة من القوة والثبات مع 
هذه الدول وتلك األقليات، اليت كان من بينها تركيا، وقد أطلقت »إسرائيل« على هذه التحالفات 
اإلسرائيلية على  للرهانات  بعد حتقيًقا  فيما  اإلسرائيليون  اعتربه  الذي  األطراف«،  اسم »حتالف 
العالقات مع بعض القوى يف املنطقة، وكانت تركيا أول دولة إسالمية تعرتف بـ »إسرائيل« عام 

.)Inbar, 2011( 1949، أي بعد عام واحد على قيامها

على الرغم من عدم تدشني »إسرائيل« وتركيا عالقات دبلوماسية على مستوى السفراء إال عام 
1992، لكن التعاون االستخباري بني اجلانبني كان قويًّا وقدميًا، ومتت مأسسته بشكل عميق، 
بينهما عام 1957، لكن املفكرين اإلسرائيليني اعتربوا  وأنشأت هيئة تنسيق استخباري مشرتكة 
أن »العصر الذهيب« للعالقات الرتكية اإلسرائيلية بدأ بعد اهنيار االحتاد السوفيايت، ذلك أن خنب 
بتطوير عالقاهتا مع »إسرائيل« وتكريس شراكة إسرتاتيجية معها،  أنقرة كانت معنية  احلكم يف 
بسبب خشية القادة األتراك من تراجع مكانة تركيا عند الغرب بعد انتهاء احلرب الباردة، يف الوقت 
الذي زادت فيه احلاجة للدعم الغريب ملواجهة التوجهات االنفصالية لألكراد، إىل جانب تبعات 

 .)Inbar, 2011( تدهور العالقات مع كل من إيران والعراق وسوريا
جتسدت مظاهر الشراكة اإلسرتاتيجية بني تركيا و »إسرائيل« يف تلك الفرتة بتوقيع عدة اتفاقيات 
أمنية، وتويل الصناعات العسكرية اإلسرائيلية حتديث منظومات التسليح الربي واجلوي الرتكية، وقد 
دفعت تركيا مقابل ذلك أموااًل طائلة، كما مسحت تركيا لسالح اجلو اإلسرائيلي باستخدام جماهلا 
اجلوي للتدريب، إىل جانب تقاطع املواقف السياسية جتاه سوريا والعراق وإيران، وتكامل املصاحل 

.)Inbar, 2011( يف آسيا الوسطى
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2.3 الجمهورية التركية في الفكر السياسي اإلسرائيلي بعد وصول العدالة 
والتنمية للحكم

ال خالف بني مستويات احلكم والنخب الفكرية يف »تل أبيب« على أن فوز حزب العدالة والتنمية 
يف االنتخابات التشريعية الرتكية اليت نظمت يف أكتوبر 2002، مّثل بداية تدهور يف العالقات بني 

الطرفني، على الرغم من تواصل العالقات وقيام أردوغان بزيارة »إسرائيل« يف مايو 2005.
وَيعترِب اإلسرائيليون ومن بينهم الباحثة يف مركز بيغن-السادات للدراسات اإلسرتاتيجية الربوفسورة 
العدالة  صعود  بعد  اإلسرائيلية  الرتكية  العالقات  يف  السليب  التحول  أن  مونرسون،  إليكساندرا 
والتنمية، كان نتاج توجه زعيمه رجب طيب أردوغان للتخلص من الطابع »الكمايل«1 لعالقات 
النخب اإلسرائيلية  العالقة2 ، كما عزت  النمط »العثماين« يف  تركيا اخلارجية، وحماولة استعادة 
التغيري يف املوقف الرتكي إىل التحوالت االجتماعية واأليدلوجية اليت أفضت إىل إحداث تغيري يف 
موازين القوى داخل تركيا ذاهتا، وقادت هذه التحوالت إىل تآكل مراكز القوى الداخلية الرتكية 
اليت دعمت التفامهات اإلسرتاتيجية مع »إسرائيل«، وهي املؤسسة العسكرية واملؤسسة السلطوية 

.)Munirson, 2012( »البريوقراطية »الكمالية
ويبدو أن إبداء املواقف الرتكية العدائية جتاه »إسرائيل« كان نتاج التحوالت االجتماعية، والسيما 
تعاظم مظاهر التدين اليت أفضت إىل تراجع قدرة العلمانيني على توجيه دفة السلطة يف تركيا، وهو 
مشابه ملا حدث يف »إسرائيل«، فقد بات املتدينون املتطرفون حيتلون مراكز النفوذ اليت مترتس فيها 
العلمانيون لعقود؛ هذه التحوالت أفضت إىل بروز خنبة تركية جديدة غري صديقة لـ »إسرائيل« 
العتبارات فكرية، فحكومات العدالة والتنمية املتعاقبة عرّبت عن التوجهات اجلديدة يف اجملتمع 

الرتكي دون أن تفرضها )كاسبيت، 2009(. 
بالغرب عرب مؤسسات ومنظمات دولية، كحلف مشال االطلسي  تركيا  ارتباط  الرغم من  وعلى 
»الناتو« على سبيل املثال، فإن االعتبارات األيديولوجية حلزب العدالة والتنمية تلعب دورًا مفصليًّا 
يف حتديد السياسات اخلارجية ألنقرة، وهو االعتقاد الذي يتبناه األمريكيون، فقد وصفت اإلدارة 
يطمح من  توجهات »عثمانية جديدة«،  ذو  بأنه  والتنمية  العدالة  داخلية  برقيات  األمريكية يف 

1 الكمايل: نسبة إىل مصطفى كمال أتاتورك مؤسس اجلمهورية الرتكية احلديثة العلمانية والذي قام بإلغاء اخلالفة العثمانية عام 
1924 يف أعقاب احلرب العاملية األوىل.

2 النمط العثماين: داللة على موقف نظام احلكم اإلسالمي الذي متثل يف اخلالفة العثمانية اليت حكمت العامل اإلسالمي من 
تركيا.
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خالهلا إىل توسيع دوائر تأثريه إىل مناطق كانت جزًءا من الدولة العثمانية قبل احلرب العاملية األوىل 
)غولد، 2013(.

عليه حكومات حزب  أقدمت  الذي  السلوك  مظاهر  أن  تعتقد  »إسرائيل«  الفكرية يف  النخب 
العدالة والتنمية، متثل تأكيًدا على التوجهات اجلديدة على الصعيد اإلقليمي، فزيارة أردوغان إىل 
سوريا يف ديسمرب 2004، وتوقيعه على اتفاقية جتارة حرة، ورفض تركيا للمشاركة يف فرض عقوبات 
على إيران بسبب برناجمها النووي، ودعوة زعيم حزب اهلل اللبناين حسن نصر اهلل لزيارة تركيا يف 
حزيران 2010، وحضور تركيا ألول مرة اجتماعات القمم العربية، وتدشني قناة رمسية تركية باللغة 

.)Inbar, 2011( العربية يف العام 2010 كلها تأيت يف ذات السياق

احلرب اإلسرائيلية على غزة عام 2008 مّثلت نقطة حتول يف العالقات الرتكية اإلسرائيلية، السيما 
وأن رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أوملرت رفض الرد على اتصاالت أردوغان الذي حاول زجره عن 
مواصلة القصف، إال أن أردوغان رد على السلوك اإلسرائيلي بإلغاء مشاركة »إسرائيل« يف املناورة 
أن »إسرائيل«  العلم  العديد من دول »الناتو«، مع  فيها  اليت شارك  األناضول«،  اجلوية »نسر 
كانت تشارك يف املناورات بشكل تقليدي، ولذلك كانت آخر مناورة إسرائيلية تركية مشرتكة يف 

 .)Inbar, 2011( آب 2009، حيث شارك فيها سالحا البحرية يف البلدين

ذروة التوتر يف العالقات بني اجلانبني متّثلت يف أحداث أسطول احلرية مطلع يونيو 2010، فعلى 
مباشر  تدخل  بعد  جاء  الذي  لرتكيا  نتنياهو  بنيامني  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  اعتذار  من  الرغم 
من الرئيس األمريكي باراك أوباما، فإن العالقة بني اجلانبني مل تتحسن، يف حني أقر نتنياهو بأن 
االعتذار لرتكيا جاء يف إطار السعي لتوفري األرضية، لتعاون إقليمي شامل يضمن لـ »إسرائيل« 

معاجلة املخاطر النامجة عن التطورات يف سوريا بأقل قدر من اخلسائر )شومبليفي، 2013(. 

يتضح أيًضا، ورغم كثرة احلديث عن قرب تطبيع العالقات بني تركيا و »إسرائيل«، إال أن أمل 
»تل أبيب« قد خاب بعدما تبني أن األتراك غري معنيني بإحداث حتول جدي على صعيد العالقة 
الثنائية يسمح مبثل هذا التعاون، فاالعتذار اإلسرائيلي مل يسهم يف حتسني العالقات الثنائية، بينما 
رأت الكثري من النخب اإلسرائيلية فيه »خًطأ إسرتاتيجيًّا«، وهو ما اتفق مع اعتقادات ألون ليفني 
الذي كان سفريًا لـ »إسرائيل« يف أنقرة، والذي يرى أن االعتذار لرتكيا قد مّس مبكانة »إسرائيل« 
اإلقليمية وأضعفها يف مواجهة الدول األخرى، وقلص من قدرة »تل أبيب« على العمل مستقباًل 

ضد إيران )ليفني، 2013(.
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من  والتنمية يف كثري  العدالة  أدخلتها حكومات حزب  اليت  التعيينات  أن  إىل  »إسرائيل«  تنظر 
املؤسسات السيما األمنية منها، أسهمت يف دفع العالقات ملزيد من التدهور بني البلدين، وهو 
ما عرّبت عنه خمتصة العالقات الرتكية اإلسرائيلية ليندا شرتاوس، والباحثة يف »مركز أحباث األمن 
القومي« اإلسرائيلي، حينما اعتربت أن التعيينات اجلديدة يف املؤسسة األمنية الرتكية هتدد األمن 
القومي اإلسرائيلي، وخاصة تعيني هاكان فيدان مديرًا للمخابرات، اليت كانت على علم بالكثري 
من أنشطة األجهزة االستخبارية اإلسرائيلية على األراضي الرتكية وعلى رأسها املوساد1 ، وهو ما 
مسح للعدالة والتنمية بالتعرف على عدد من عمالء اجلهاز من اإليرانيني، الذين كانوا يصلون إىل 
تركيا للقاء ضباط املوساد، وقد كشفت السلطات الرتكية عن هويات عدد من العمالء للسلطات 

اإليرانية، وقامت األخرية بإعدامهم )لينداشرتاوس، 2014(. 
وبناء على ما سبق، دعا بعض الكتاب اإلسرائيليني إىل اإلعالن عن تركيا حتت حكم أردوغان 
مت  اتفاقيات كان  الرتكية  املخابرات  ألغت  ذلك  وبعد  عمالئها،  أمساء  »عدو« كشفت  كدولة 
التوصل إليها مع جهاز املوساد، بناء على توصية من رئيس املخابرات الرتكية هاكان فيدان )ليبيا، 
بني  العالقات  يف  التوتر  عن  عرّب  ما  أكثر  أن  اإلسرائيلية  العسكرية  اجلهات  واعتربت   .)2013
البلدين، تعمد اجليش الرتكي مضايقة كل من سالحي اجلو والبحرية اإلسرائيليني يف العام 2012، 
حيث اعرتضت طائرات وسفن تركية طائرات وسفن إسرائيلية، ما أثار ختوفات األخرية من احتمال 

التصعيد العسكري بني البلدين )بوحبوط، 2013(.

2.4  رؤية النخب اإلسرائيلية لمواقف العدالة والتنمية من القضية الفلسطينية
أفضى صعود حزب العدالة والتنمية للحكم، يف نظر الكثري من النخب اإلسرائيلية،إىل إحداث 
تغيري جدي يف البيئة اإلقليمية للصراع الفلسطيين اإلسرائيلي، وهو ما عرّب عنه اجلنرال رون تريا، 
الباحث يف »مركز أحباث األمن القومي« اإلسرائيلي، بأن التحول اجلذري يف املوقف الرتكي من 

القضية الفلسطينية بعد صعود حزب العدالة والتنمية متثل يف اآليت:

إخضاع نسق ووترية العالقات الثنائية لطابع السلوك اإلسرائيلي جتاه الفلسطينيني، حبيث . 1
ال يرتدد األتراك بالرد على كل ما يعتربونه »اعتداًء إسرائيليًّا على الفلسطينيني«، وعدم 

الرتدد يف »جترمي« »إسرائيل« وشن محالت دعائية ضدها.

1 املوساد: هو وكالة االستخبارات اإلسرائيلية للمهمات اخلاصة خارج حدود دولة »إسرائيل«.
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جتاوز املعايري األوروبية واألمريكية يف مقاربة الشأن الفلسطيين، من خالل إقامة عالقات . 2
األوروبية  املعايري  وفق  »إرهابية«  ُتصنَّف كمنظمة  اليت  »محاس«،  حركة  مع  وثيقة 
واألمريكية؛ وضمن ذلك عدم الرتدد يف استقبال قيادات احلركة بشكل رمسي، وعلى 

رأسهم رئيس املكتب السياسي للحركة خالد مشعل  )تريا، 2011(.

فهذا اإلصرار الرتكي على االهتمام بالقضية الفلسطينية الذي أشار له تريا، بات َيفرُض على »إسرائيل« 
أخذ املوقف الرتكي ضمن مجلة االعتبارات اإلسرتاتيجية عندما ختطط لتنفيذ محالت عسكرية ضد 
الفلسطينيني خشية تأثريها على العالقة مع أنقرة )تريا، 2011(. فعندما ختطط »إسرائيل« لتنفيذ 
عملية كبرية ضد حركة محاس، على سبيل املثال، يتوجب على صانع القرار اإلسرائيلي أن حيرص 
على استشراف السلوك الرتكي املتوقع يف أعقاب هذه احلملة، وهذا ما ينسجم مع ما استخلصه 
الصحايف املتخصص يف الشؤون الرتكية تسفي بارئيل الذي استنتج أن سياسات حزب العدالة والتنمية 
أفضت إىل حتسني مكانة املقاومة الفلسطينية يف الصراع مع »إسرائيل«، فبفضل السياسات اليت 
اتبعتها حكومات احلزب »باتت غزة هي اليت حتاصر إسرائيل وليس العكس«، فيقدر بارئيل أن القرار 
اإلسرائيلي حبصار غزة أفضى إىل ضرر إسرتاتيجي هائل، ألنه تسبب يف خسارة »إسرائيل« العالقات 

اإلسرتاتيجية اليت كانت تربطها برتكيا )بارئيل، 2010(.

ويذهب مركز أحباث األمن القومي اإلسرائيلي إىل أبعد من ذلك عندما يشري إىل أن حكومات حزب 
العدالة والتنمية أسهمت بشكل كبري يف أسلمة الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي من خالل دفع قضية 
القدس إىل بؤرة االهتمام اإلقليمي والدويل، فيعترب أن قادة احلزب باتوا يوظفون هذه القضية يف احلمالت 
االنتخابية، مفسرًا أن السلوك الرتكي حيمل يف طياته تداعيات بالغة اخلطورة لن يقتصر تأثريها على 
العالقات الثنائية بني تركيا و »إسرائيل«، بل يتعداها إىل جممل عالقات »إسرائيل« بالعامل اإلسالمي؛ 
على اعتبار أن السلوك الرتكي مينح اجلهات والعناصر »املتطرفة« يف مجيع أرجاء العامل اإلسالمي املسوغ 

واملربر للتدخل يف الصراع بني »إسرائيل« والشعب الفلسطيين )لينداشرتاوس، 2014(.

2.5  تطلع »إسرائيل« للتخلص من حكم »العدالة والتنمية«
تراهن »إسرائيل« على التخلص من حكم العدالة والتنمية إما عرب االنتخابات، أو عرب انقالب 
عسكري، فالتقديرات السائدة يف تل أبيب تؤكد أن دور النخب العسكرية الرتكية قد تراجع إىل 
حد كبري، لذلك مل يكن مستهجًنا إبداء »إسرائيل« ارتياًحا كبريًا لنتائج االنتخابات التشريعية اليت 
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ص ذلك  أجريت يف حزيران 2015، واليت أفضت إىل خسارة العدالة والتنمية أغلبيته الربملانية، وَتلخَّ
بتعبري الرئيس اإلسرائيلي السابق مشعون برييس عن سعادته بنتائج االنتخابات علًنا، كوهنا تعربِّ عن 
اجتاه »إجيايب بالنسبة إلسرائيل واملنطقة«، فهو يعتقد كما أغلبية اإلسرائيليني بأن أردوغان يرغب 

بتحويل تركيا إىل إيران جديدة )خبور ل.، 2013( .

 كتاب آخرون أيًضامل خيفوا سعادهتم بنتائج االنتخابات اليت حولت أردوغان إىل »رئيس طبيعي 
ومل جتعله سلطاًنا عثمانيًّا« )بارئيل، 2013(، وقد متىن عدد منهم أن تشّكل نتائج االنتخابات 
»حدًثا تأسيسيًّا ملرحلة جديدة، ُتقلِّص من اندفاع أردوغان ورئيس وزرائه داوود أوغلو جتاه التصعيد 
مع إسرائيل«. لكن مظاهر االرتياح اإلسرائيلي استحالت إىل خيبة أمل كبرية عندما استعاد حزب 
العدالة والتنمية أغلبيته يف الربملان، يف أعقاب انتخابات اإلعادة األخرية اليت جرت يف شهر تشرين 
امتناع املستويات  الرغم من  الذي مكنه من تشكيل احلكومة منفرًدا، فعلى  ثاين 2015، األمر 
اهتمت  أبيب  تل  يف  والبحثية  اإلعالمية  النخب  أن  إال  احلزب،  فوز  على  التعليق  عن  الرمسية 

باستشراف تداعيات الفوز على مستقبل العالقة مع أنقرة  )كاسبيت، 2015(.

التخوف من نتائج انتخابات 2015 عربَّ عنه بصريح العبارة الدبلوماسي السابق بوعاز بسموت، 
بأن نتائج االنتخابات تشجع أردوغان على مواصلة »خطه املتشدد« ضد »إسرائيل«، وأهنا تدفعه 
الختاذ املزيد من اخلطوات الدبلوماسية يف مواجهة تل أبيب، فهناك إقرار بأن »إسرائيل« والغرب 
قد راهنوا على احتجاجات ميدان تقسيم يف العام 2013، وتعاظم األمل لدى صناع القرار يف 
تل أبيب والكثري من العواصم الغربية بأن التخلص من أردوغان بات ممكًنا، والسيما بعدما حقق 
حزب »الشعوب« الكردي نتائج كبرية وغري متوقعة يف انتخابات حزيران من نفس العام، فاملواطن 
الرتكي كان له رأي آخر يف االنتخابات األخرية، اليت  دللت على أنه ال يوجد مثة بديل واقعي 
حلكم العدالة والتنمية، فالغرب بإمكانه أن يواصل االدعاء بأن أردوغان »غري دميوقراطي«، لكن 

هذه املزاعم غري مهمة ألن األتراك يريدون أردوغان وحزبه يف احلكم )بسموت، 2015(. 

واعتقَدت يف حينها جمموعة من النخب الفكرية اإلسرائيلية أن فرص حتسني العالقات الثنائية مع 
تركيا بعد فوز »العدالة والتنمية« تؤول إىل الصفر، وأن دوائر صنع القرار يف تل أبيب لن حتاول 
اإلقدام على أية »بوادر حسن نية« جتاه أردوغان )لينداشرتاوس، 2015(، لكن ال ميكن اجلزم 
هبذا التوقع ألن الظروف اإلقليمية والسياسية قد تفرض واقًعا مغايرًا جُيرب كل طرف على حتقيق 

مصاحله املشرتكة.
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تعداه  بل  االنتخابات،  نتائج  على  اآلمال  تعليق  اإلسرائيلي  الرهان  جتاوز  أخرى،  جهة  من 
الرتكي  للجيش  اليت تسمح  والدولية  الداخلية واإلقليمية  الظروف  تتوفر  أن  بإمكانية  التعلق  إىل 
بالتدخل إلهناء حكم العدالة والتنمية )رابينا، 2014(، إذ إن أوساًطا يف »إسرائيل« تراهن على 
العدالة  تتبلور تطورات داخلية يف تركيا تفضي إىل إطاحة قيادة اجليش الرتكي حبكم حزب  أن 

والتنمية )خبور ج.، 2013(.

2.6  أردوغان في الفكر السياسي اإلسرائيلي
على الرغم من أن النخب اإلسرائيلية تدرك الطابع املؤسسايت املنظم للعمل السياسي واحلزيب يف تركيا، 
إال أهنا ال تنكر دور أردوغان احلاسم يف حتديد املوقف من »إسرائيل«، ومما ال شك فيه أن أكثر 
املسؤولني اإلسرائيليني هتجًما على أردوغان هو وزير اخلارجية السابق أفيغدور ليربمان، الذي كان 
يتصدى ألي اقرتاح ُيعَرض يف احلكومة حملاولة حتسني العالقات مع أنقرة، وقد وصف ليربمان أردوغان 
بأنه »يواصل درب مهندس الدعاية النازية جوزيف جوبلز« )هاوزر، 2015(، وهناك من النخب 
الصهيونية من يعزو خطاب أردوغان املعادي هلم إىل توجهات »السامية أصيلة«، وعربَّ عن ذلك 
داين أيالون نائب وزير اخلارجية األسبق بقوله: »يتوجب علينا أال خنطئ يف تقييم موقف أردوغان.
مهامجته إلسرائيل ال ُتعرّب عن انتقاد شرعي، بل تنبع باألساس من خلفية السامية« )نري، 2015(.

وقد توقف أيالون مليًّا أمام وصف أردوغان الصهيونية بأهنا »جرمية ضد اإلنسانية«، عادًّا ذلك من 
أكثر احملاوالت خطورة للمس بشرعية »إسرائيل« الدولية وإحلاق الضرر مبسوغات قيامها بوصفها 
وطًنا قوميًّا للشعب اليهودي )نري، 2015(. ويف ذات السياق وصف البعض أيًضا أردوغان بأنه 
ماكينة دعاية سوداء تعمل ضد »إسرائيل«، فكل من راهن على أن تكون تركيا حليفة مركزية لـ 
»إسرائيل«، خاب ظنه عندما استحالت إىل حلقة مركزية يف حمور الشر بسبب صعود أردوغان 

للحكم )كاسبيت، 2010(. 
َتعترِب النخب اإلسرائيلية أن أردوغان له دور مركزي يف محالت نزع الشرعية عن »إسرائيل« يف 
الساحة الدولية، من خالل هتجمه املستمر عليها، فقد استبعد مركز أحباث األمن القومي حدوث 
أي تغيري على العالقات الثنائية مع تركيا طاملا بقي أردوغان على رأس الدولة، لذلك فقد أوصى 
بتجنب االحتكاك مع أنقرة حىت لو أدى ذلك إىل توقف حماوالت التوصل حللول للمشاكل القائمة 

بني الطرفني )لينداشرتاوس، 2014(.
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االعتقاد اإلسرائيلي السائد يرى بأن أردوغان لديه طموحات توسعية يف الشرق األوسط تتعارض 
العمايل السابق اجلنرال إفرامي سنيه، الذي اعترب  الوزير  مع املصاحل اإلسرائيلية، وهو ما عرّب عنه 
أن أردوغان ال يتطلع فقط إىل حتويل تركيا اىل قوة إسالمية عظمى، بل ويسعى بشكل أساسي 
ألن يكون زعيم العامل العريب واإلسالمي، وهذا ما سيدفعه لتبين مواقف متطرفة من »إسرائيل«، 
لـ »إسرائيل«، وأنه ليس إال أداة لتحقيق أهدافه اخلاصة، ويف  ووصف خطابه بالفظ واملناهض 
هذه احلالة فإن االعتذار اإلسرائيلي منوًطا باملصاحل املشرتكة ليس أكثر، ألن هناك اختالًفا يف 

اإلسرتاتيجيات )سنيه، 2013(.
وقد توقع اجلنرال سنيه أن »تركيا أردوغان« لن تكون شريًكا لـ »إسرائيل« يف أي موضوع إقليمي 
هام، بل ونشر ختوفاته من االستجابة لدعوات للتعاون مع تركيا يف جمال تسويق الغاز وتصديره عرب 
أنبوب يصل إىل تركيا ومنها إىل أوروبا مما يسهم يف حتسني العالقات معها، موضًحا أن »إسرائيل« 
من  أردوغان  ستمكن  ألهنا  اقتصاديًّا،  باالنتحار  نفسها  على  فستحكم  الفكرة  هذه  تبنت  إن 

الضغط على »إسرائيل« كلما رأى يف ذلك منفعة سياسية لرتكيا )ليفي، 2013(.
الشخصي  أردوغان  بعض دالالت سلوك  عند  توقف  اإلسرائيلية من  التفكري  مراكز  وهناك من 
والرمزي، ومنحها تأوياًل تارخييًّا، فقد استخلص »مركز يروشليم لدراسة اجملتمع والدولة«، األكثر 
ارتباًطا مبؤسسة احلكم، أن حرص أردوغان على تغيري زي حرس الشرف اخلاص مبؤسسة الرئاسة 
الرتكية، وإعادة تأهيل أحد القصور اليت كان يستخدمها السالطني العثمانيني يدلل على توجهه 

إلعادة االعتبار للماضي العثماين )عنباري، 2015(. 
ورغم كل ما ُذكر من بعض النخب اإلسرائيلية من انتقادات حادة ألردوغان، إال أهنا تقر يف الوقت 
ذاته بقدراته القيادية »اهلائلة«، واليت أسهمت يف تعزيز املنعة االقتصادية والسياسية للدولة الرتكية، 
وعربَّ عن ذلك جليًّا وكيل وزارة اخلارجية اإلسرائيلي األسبق ألون ليفني، بأن من أهم مزايا أردوغان 
قدراته الفائقة يف إدارة شؤون الدولة، وعلى وجه اخلصوص القضايا االقتصادية )شوفال، 2015(، 
إضافة إىل أن أردوغان جنح يف تعزيز القوة الناعمة لرتكيا من خالل تقدمي منوذج »النخب اإلسالمية 

.)Munirson, 2012( الدميوقراطية املعتدلة الناجحة والفعالة
ويف ذات السياق، هناك من أقر بأن الرئيس الرتكي تصرف وفق قواعد السلوك اليت تضبط سلوك 
قادة الدول واألمم اليت حترتم ذاهتا، وعربَّ عن ذلك الكاتب تسفي بارئيل املتخصص يف العالقة 
انتقاداته  بسبب  جاءت  اليت  أردوغان  شيطنة  اإلسرائيلية  النخب  حماولة  بأن  اإلسرائيلية  الرتكية 
لسياسات »إسرائيل«، »غري منطقية« على اعتبار أن ما يصدر عن أردوغان يصدر عن ماليني 
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األشخاص الذين يتظاهرون يف أرجاء العامل ضد السياسة اإلسرائيلية، حىت أن اإلسرائيليني أنفسهم 
االنتقادات ألردوغان  فتوجيه  الرتكي،  الزعيم  يوجهها  اليت  االنتقادات  نفس  يوجهون حلكومتهم 

بسبب أسطول احلرية أمر مبالغ فيه )بارئيل، 2010(.

ويرى هؤالء أن تركيا ليست الوحيدة اليت ساعدت وأرسلت أسطول احلرية، فإيرلندا شاركت بسفينة 
يف األسطول، يف حني مكنت اليونان وقربص سفن األسطول من اإلحبار من شواطئها، لذلك فإن 
مماطلة »إسرائيل« يف حل األزمة مع تركيا وحساسيتها املفرطة لالنتقادات الطبيعية ألردوغان ضد 
سلوك »إسرائيل« العنيف كدولة احتالل ضد الفلسطينيني، يرجع بشكل أساسي إىل االفرتاض 
الذي هيمن على عقلية صناع القرار يف تل أبيب، والقائل بأنه يتوجب على تركيا اخلضوع لنزوات 

وزالت »إسرائيل« دائًما )بارئيل، 2013(.

يف  التدهور  مسؤولية  أردوغان  حتميل  على  يوافقوا  مل  »إسرائيل«  يف  الرأي  أصحاب  من  عدد 
أسهم  ألنه  ُينتقد  أن  الذي جيب  هو  نتنياهو  فإن  نظرهم  فمن وجهة  أبيب،  تل  مع  العالقات 
يف تدهور العالقات مع أنقرة، بسبب إمهاله يف التعامل مع القضية الفلسطينية وقطاع غزة، مما 
فتح اجملال أمام الكثري من الالعبني األجانب للتدخل يف الصراع مع الفلسطينيني، ومن ضمنهم 

أردوغان )شيلح، 2012(.

وقد ذهبت بعض النخب اإلسرائيلية إىل حد القول إن أردوغان هو الزعيم الوحيد يف العامل الذي 
متكن من التعامل مع »إسرائيل« بالطريقة اليت تفهمها، ورمبا ما أشار إليه الصحايف اإلسرائيلي 
جدعون ليفي يوضح الصورة لدينا، بأن أردوغان ُيعترب مثااًل للزعماء الذين يتقنون كيفية التعامل 
مع »إسرائيل« بنجاعة، بعد إجبارها على االعتذار، وهو ما ال تواجهه كثريًا يف تعامالهتا الدولية، 
فلم يكن لدى »إسرائيل« خيار سوى االستجابة لطلب أردوغان، ألنه جيب االعرتاف بأن حاجة 

»إسرائيل« لرتكيا اليت ُتعترب قوة إقليمية كبرية، أكرب من حاجة تركيا هلا )ليفي، 2013(.

2.7  موقف النخب اإلسرائيلية من المعارضة التركية 
ميكننا القول بأن اجلمهورية الرتكية حتظى بأمهية إسرتاتيجية يف الفكر اإلسرائيلي، فاالهتمام يطال 
مجيع الشرائح وعلى عدة مستويات بتفاوت، وهو مل يقتصر على حزب العدالة والتنمية احلاكم أو 
رئيسه رجب طيب أردوغان، بل تعداه لُيظهر تركيزًا أيًضا على القوى الرتكية اليت ُتشّكل خصًما 
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حلزب »العدالة والتنمية« وأردوغان شخصيًّا، والسيما بعدما تعاظمت مستويات الشعور بإمكانية 
حتسني هذه العالقات. 

اإلعالم  وسائل  بعض  من  باهتمام خاص  غولن  اهلل  فتح  بقيادة  وقد حظيت حركة »حزمت« 
اإلسرائيلية ذات التوجهات اليمينية، ومت إبراز طابع العالقة اليت تربط هذه اجلماعة جبهات إسرائيلية 
ويهودية، وقد أظهر حتقيق صحايف نشرته صحيفة »ميكور ريشون«، أن حركة »حزمت« أقامت 
عالقات وثيقة مبؤسسات أكادميية يف تل أبيب وبوزارة اخلارجية اإلسرائيلية، إىل جانب أن قيادات 
أهم  أحد  أن  تبني  وقد  أبيب،  تل  للدراسة يف  توجه  من  ومنهم  »إسرائيل«،  يزورون  احلركة  يف 
الشخصيات احملسوبة على مجاعة غولن، كرمي باجلي، حمرر جملة »Turkish Review«، اليت 
ُتعترَب جملة حبثية مهمة يف جمال الدراسات االجتماعية يف تركيا، حيث أجرت معه »ميكور ريشون« 

مقابلة يف التحقيق الصحفي وركزت على أنه تلقى تعليمه يف »إسرائيل« )رابينا، 2014(. 
للتطور  وسيلة  التعليم  على  الرتكيز  هو  »إسرائيل«  و  جولن  بني  املشرتك  أن  إىل  ينظر  فالبعض 
الشخصي االجتماعي، كما أن الرجل ال خيفي إعجابه باليهود، وقد كتب على موقعه الشخصي 
العامل، ومع ذلك فقد  على اإلنرتنت: »اليهود ُيشّكلون جزًءا من واحد باملائة من السكان يف 
حصلوا على %32 من جوائز نوبل«، وتبني أن مجاعة غولن تقدمت لـ »إسرائيل« بطلب لفتح 
ثالث مدارس هلا يف الضفة الغربية يف فلسطني، حيث مل توافق »إسرائيل« إال بعد أن درست منط 
املناهج اليت تعتمدها شبكة املدارس اخلاصة باجلماعة يف الواليات املتحدة، وكانت نتيجة الفحص 
إجيابية ومت الرد باملوافقة على الطلب. وال تقتصر عالقات غولن بـ »إسرائيل« على ذلك، فقد تبني 
أنه يرتبط بعالقات مع كبار املرجعيات الدينية اليهودية، والتقى باحلاخام الرئيس الشرقي السابق 

باكشي دورون )رابينا، 2014(.
ميكن القول إنه ال خالف بني النخب اإلسرائيلية على أن هناك عوائد إجيابية يف العالقة مع مجاعة 
ا جتاه أردوغان  غولن، بسبب خط اجلماعة املعادي حلزب »العدالة والتنمية« وموقفها السليب جدًّ
)شوفال، 2015(، وال يفوت وكيل اخلارجية والسفري األسبق يف أنقرة ألون ليفني التنويه إىل حقيقة أن 
احلملة اليت شنتها مجاعة غولن على أردوغان مّثلت أهم هتديد جدي على حكم أردوغان، مستذكرًا 

أن سقوط حكم حزب العدالة والتنمية خيدم املصاحل اإلسرائيلية يف تركيا واملنطقة )شيلح، 2012(.
لقد حظيت قوى سياسية أخرى باهتمام النخبة السياسية والفكرية اإلسرائيلية، فقد أولت هذه 
برز  السنة األخرية، السيما حني  ا يف  اهتماًما خاصًّ الكردي  الدميقراطي  الشعوب  النخبة حزب 
كقوة سياسية مؤثرة يف املشهد السياسي الرتكي. وقد أحيت نتائج االنتخابات التشريعية الرتكية 
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»العدالة  التخلص من حكم  نقطة حتول حنو  متثل  بأن  اآلمال،   2015 مت يف حزيران  ُنظِّ اليت 
والتنمية«، بسبب الصعود الكبري حلزب »الشعوب« الكردي، وكان الفًتا احتفاء »مركز يروشليم 
لدراسة اجملتمع والدولة«، بشكل خاص بالنجاح الكبري الذي حققه حزب »الشعوب« الكردي، 
واعترب أنه »مينح فرصة لألقليات اإلثنية والدينية يف املنطقة للخروج من تأثري مظلة القومية العربية 
واإلسالم«، فالنتائج غري املتوقعة اليت حققها األكراد تساعد، من وجهة نظر املركز، يف املستقبل 
على منح »إسرائيل« شرعية وجود على اعتبار أنه يدلل على شرعية كل األقليات اليت تعيش يف 

أوساط العرب، ومن ضمنهم اليهود )عنباري، 2015(.

2.8  الرؤية اإلسرائيلية للقدرات العسكرية التركية
جمال  يف  الذاتية  تركيا  قدرات  لتطوير  أردوغان  توجه  من  إحباطها  اإلسرائيلية  النخب  ختفي  ال 
إقليمية إىل قوة عاملية، وترصد  العسكرية، وذلك يف إطار سعيه لتحويل تركيا من قوة  التقنيات 
بدون  طائرات  وأنتجت  العسكرية،  الصناعات  عززت  أردوغان  عهد  يف  تركيا  أن  النخب  هذه 
النخب اإلسرائيلية كالربفسور إفرامي  أثار حتليالت بعض  طيار، وطورت أقمارًا صناعية، وهو ما 
عنباري الذي رأى أن تركيا تتجه لتطوير قدراهتا العسكرية واكتشاف تقنيات مستقلة هتدف إىل 
تقليص ارتباطها بالغرب، فاألتراك حتوطوا لألمر جيًدا، فلم حيرصوا خالل عالقاهتم مع »إسرائيل« 
على شراء السالح والعتاد، بل اهتموا بشكل خاص بشراء التقنيات ذاهتا ملساعدهتم يف تطوير 
منظومات التسليح املختلفة لديهم، وهذه التوجهات حنو تعزيز القدرات العسكرية والسعي للتحول 
إىل قوة عاملية ُتعترب قامًسا مشرتًكا لكل األطياف السياسية واأليديولوجية يف تركيا وال ينحصر يف 

حزب »العدالة التنمية« )خبور ل.، 2013(.
وقد أبدت »إسرائيل« اهتماًما كبريًا بقرار تركيا تدشني حاملة طائرات خاصة هبا، وشراء 100 
طائرة من طراز »F35« اهلجومية، األكثر تطورًا يف العامل، مع العلم أن لدى األتراك حىت 2015 
ا بقرار األتراك تطوير طائرة مقاتلة من إنتاج  سًتا من هذه الطائرات، وتبدي تل أبيب اهتماًما خاصًّ

حملي، على أن تدخل يف إطار اخلدمة حبلول العام 2023 )نري، 2015(. 
ويشريون يف »إسرائيل« بشكل خاص إىل توجه تركيا لشراء منظومات دفاع جوي بالغة التطور 
»T-Loramids« واليت تنتجها الصني، فضاًل عن إعدادها إلطالق أقمار صناعية من إنتاجها 
احمللي، إىل جانب سعيها لشراء مدمرات لصاحل سالح البحرية من طراز »TF-2000«، عالوة 
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على زيادة كمية الناتج احمللي من السالح اخلفيف »MPT-76« إىل جانب تطوير نسخة جديدة 
من الطائرة بدون طيار »Anka-S« )نري، 2015(.

»إسرائيل« تشتبه بأن لدى تركيا توجهات للتحول إىل قوة نووية، مستندة يف توجساهتا هذه إىل 
توقيع تركيا اتفاقني مع كل من روسيا واليابان عام 2014 لبناء مفاعلني نوويني لألغراض املدنية، 
ويتخوف اإلسرائيليون من توجه األتراك لتطوير سالح نووي وتطوير منظومات صاروخية قادرة 
على محل رؤوس نووية، ويتم االستناد يف ذلك إىل تصرحيات الربفسور يوسال التنبساك، املدير 
السابق للمركز التكنلوجي الرتكي، الذي أكد فيها أن أردوغان أمر عام 2011 بتطوير خطة إلنتاج 

الصواريخ الباليستية يرتاوح مداها بني 2500 إىل 10000 كلم )نري، 2015(.

ا حبرص تركيا على تطوير برنامج فضاء خاص هبا،  املؤسسة األمنية اإلسرائيلية تبدي اهتماًما خاصًّ
على اعتبار أن هذا الربنامج بات ُيعد متطلًبا أساسيًّا قبل التحول لقوة نووية )دومبا، 2015(، 
ويشريون يف »إسرائيل« بشكل خاص إىل إطالق تركيا عام 2012 قمرًا صناعيًّا ألغراض التجسس 
باسم »غوكرتك«، يف حني افتتح أردوغان يف مايو 2015 مركزًا لتطوير األقمار الصناعية بإشراف 

الصناعات اجلوية الرتكية »TAL« )نري، 2015(.

وميكن اإلمجال بأن الرؤية اإلسرائيلية يف جانب التعاون العسكري مع تركيا تتلخص بأنه ميكن بناء 
تعاون وتطوير تقنيات وبيعها لرتكيا، إال أن »إسرائيل« لديها اعتقاد بأن تركيا قد تكون عدوًّا يف يوم 
ما، وقد تستخدم هذه التقنيات العسكرية ضدها، بل وختشى أن تتوصل تركيا إىل أسلحة فتاكة.

مع  األمان  خط  على  واحلفاظ  اإلسرائيلية  الردع  قوة  أن  من  دوًما  حُتذر  اإلسرائيلية  والنخب 
موازين  من  ُيغريِّ  قد  نووي  سالح  على  تركيا  فحصول  وملستقبلها،  هلا  مهم  تركيا  مثل  الدول 
وتكتالت القوى يف الشرق األوسط، وهو ما ُيعترب يف نظر »إسرائيل« هتديًدا ألمنها القومي 

البعيد. املدى  على 

2.9  آليات التحرك اإلسرائيلي لمواجهة تركيا
مل تكتف »إسرائيل« بتوصيف مظاهر التوتر بينها وبني تركيا، بل عمدت إىل صياغة إسرتاتيجية 

متكاملة ملواجهة أنقرة، قائمة على املركبات التالية:
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• تشويه صورة تركيا
نظرًا ليأس »إسرائيل« من إمكانية إقناع أردوغان بعدم ربط العالقة مع »إسرائيل« باملوقف الرتكي 
من الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي والقضايا العربية، فقد اختذ بنيامني نتنياهو يف أيلول 2014 قرارًا 

إسرتاتيجيًّا مبهامجة تركيا وعدم االستثمار يف العالقات بني اجلانبني  )هاوزر، 2015(. 
ويف إطار مشاورات ُعقدت يف ذلك الوقت داخل احلكومة واملؤسسة األمنية اإلسرائيلية، تقرر شن 
محلة ملهامجة تركيا وشيطنتها عرب اهتامها بدعم التنظيمات »اإلرهابية«، من خالل الرتكيز على 
شخص »أردوغان«، وقد جتسد هذا القرار يف احلملة اليت شنها وزير اجليش اإلسرائيلي موشيه 
التنظيمات  يساعد  إسالمي«،  »متطرف  بأنه  أردوغان  يصف  أخذ  فقد  أردوغان،  على  يعلون 
تساحًما مع  يبدي  »العامل  يعلون:  قال  مناسبة أخرى  تعمل ضد »إسرائيل«، ويف  اليت  اإلرهابية 
دول تدعم اإلرهاب، وعلى رأسها: إيران، تركيا، قطر، هذه الدول هي أكرب من يدعم اإلرهاب، 

والغريب أن إحداها عضو يف الناتو« )هاوزر، 2015(.
ا بتوظيف مظاهر الدعم  أبدت احلكومة اإلسرائيلية والدوائر اإلعالمية املرتبطة هبا اهتماًما خاصًّ
النخب  رّكزت  وقد  اإلسالمي«،  لإلرهاب  »دعم  أنه  على  وتقدميه  الفلسطينية  للقضية  الرتكي 
على  دلياًل  وتقدميها  محاس  وحركة  الرتكية  احلكومة  بني  العالقة  على  خاص  بشكل  اإلسرائيلية 
»التوجهات املتطرفة« لرتكيا يف ظل حكم »العدالة والتنمية«، فقد انتقدت احلكومة اإلسرائيلية 
م يف مدينة قونية الرتكية  بشكل خاص مشاركة رئيس احلكومة الرتكي أمحد داود أوغلو يف مؤمتر ُنظِّ
عام 2015، وشارك فيه رئيس املكتب السياسي حلركة محاس خالد مشعل، وزعمت أن مشعل 

دعا تركيا للمشاركة يف حترير القدس )نري، 2015(.
عمدت »إسرائيل« إىل اللعب على وتر التخوفات األوروبية من موضوع اهلجرة غري الشرعية 
الدول األوروبية، وحاولت استثمار ذلك لتشويه صورة تركيا  اليت تسبب أزمة كبرية يف معظم 
أراضيها  على  يعيشون  الذين  السوريني  الالجئني  ع  ُتشجِّ بأهنا  االدعاء  عرب  األوروبيني  عند 
املعلق اإلسرائيلي عراد نري بأن املسؤولني اإلسرائيليني  الدول األوروبية، وجيزم  على اهلجرة إىل 
أردوغان يسعى من خالل تشجيع  أن  األوروبية من  احلكومات  فرصة دون حتذير  يفّوتون  ال 
الدميوغرافية  التوازنات  على  والتأثري  باملسلمني  إلغراقها  أوروبا  إىل  للهجرة  السوريني  الالجئني 

والثقافية هناك )نري، 2015(.
ويتبىن »مركز يروشليم لدراسة اجملتمع والدولة«، األكثر ارتباًطا مبؤسسات احلكم يف تل أبيب هذا 
االهتام، أضف إىل ذلك حتريض الغرب على تركيا من خالل التشكيك يف موقفها من »تنظيم 
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الدولة« واالدعاء بأن أردوغان غري جاد يف حربه ضده )عنباري، 2015(. كما يزعم »مركز أحباث 
األمن القومي« أن انضمام تركيا للتحالف الدويل ضد التنظيم يهدف لتوفري غطاء للهجوم على 

اجلماعات الكردية يف مشال العراق )لينداشرتاوس، 2015(.
حياول اإلسرائيليون بني الفينة واألخرى إبراز املوضوع القربصي، ويروجون لفكرة أن الوجود الرتكي 
هناك هو مبثابة احتالل، ومل ترتدد النخب اإلسرائيلية يف حماولة شيطنة القبارصة األتراك بوصفهم 
حمتلني، من أجل إضعاف املوقف الرتكي من القضية الفلسطينية، وهو ما نادى به تسفي هاوزر، 
السكرتري السابق للحكومة اإلسرائيلية، مطالًبا بضرورة طرد القبارصة األتراك من قربص الشمالية 

بوصفهم »غزاة« )هاوزر، 2015(.
• تدشين تحالفات إقليمية لمحاصرة تركيا

شكلت أحداث أسطول احلرية »مايف مرمرة« يف مطلع يونيو 2010 نقطة حتول فارقة يف العالقة 
املزايا  للتعويض عن  إقليمية  بناء حتالفات  أبيب  تل  القرار يف  تركيا، فقدحاولت دوائر صنع  مع 
اإلسرتاتيجية اليت فقدهتا بسبب تدهور العالقات مع تركيا من جانب، ولتحسني قدرة »إسرائيل« 
لبناء  إسرائيلية  اإلسرائيليون حماوالت  املعلقون  وقد رصد  آخر،  لرتكيا من جانب  التصدي  على 
حتالفات جديدة، حتديًدا مع الدول اليت تعيش يف حالة توتر مع تركيا بسبب إرث التاريخ والثقافة 

وتعارض املصاحل.
 ويعرتف السفري اإلسرائيلي السابق يف بلغاريا حنجال جالنر، الذي لعب دورًا يف إحداث نقلة نوعية 
على العالقة بني تل أبيب وصوفيا، بأن »إسرائيل« باتت ُترّكز، إىل جانب توظيف »اإلسالموفوبيا 
Islamophobia«1 يف أوروبا، على اإلرث التارخيي والثقايف يف حتفيز دول البلقان بشكل عام 
للتعاون مع »إسرائيل«، يف حماولة لبناء عالقات على أسس جديدة مع هذه الدول، للتعويض عما 

ُفِقد بعد تدهور العالقات مع أنقرة )بوحبوط، 2013(.
البلقان، وبعد ذلك حرص  ثنائية مع دول  وقد جتسدت اإلسرتاتيجية اجلديدة يف بناء حتالفات 
صناع القرار يف تل أبيب على بناء حتالفات إقليمية تضم إىل جانب دول البلقان مصر، وحتديًدا 
ا  اهتماًما خاصًّ نتنياهو  أبدى  السيسي، وقد  الفتاح  الرئيس حممد مرسي وصعود عبد  بعد عزل 
رومانيا،  صربيا،  األسود،  اجلبل  بلغاريا،  قربص،  )اليونان،  البلقان:  دول  مع  العالقات  بتطوير 

1 اإلسالموفوبيا: هي أحد أشكال العنصرية، وتعين اخلوف والكراهية املوجهة ضد اإلسالم، كقوة سياسية حتديًدا، والتحامل 
والتمييز ضد املسلمني. استخدم املصطلح ألول مرة يف العام 1997 إلدانة مشاعر الكراهية واحلكم املسبق على املسلمني.
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مقدونيا، وكرواتيا(، مع احلرص على بناء حتالفات مع الدول األكثر عداًء لرتكيا، وهي: اليونان 
وبلغاريا وقربص )بوحبوط، 2013(. 

العالقات مع »إسرائيل« واستعدادها  بلغاريا على تطوير  يعزو بعض اخلرباء اإلسرائيليني حرص 
للتعاون ضد تركيا إىل »املشاعر السلبية« اليت خلفتها 500 عام من العيش حتت احلكم العثماين، 
وأن هذه املشاعر السلبية جتاه تركيا ساعدت يف حتسني العالقات مع »إسرائيل«1، وقد جتسد أول 
»تعويض« عما فقدته »إسرائيل« بعد تدهور عالقاهتا مع أنقرة يف موافقة بلغاريا على استخدام 
سالح اجلو اإلسرائيلي لألجواء البلغارية يف عمليات التدريب، وال خالف يف تل أبيب على أن 
تطور العالقات مع اليونان، خصم تركيا اللدود، كان أهم نتائج التدهور يف العالقات مع أنقرة، 
ويرى وكيل اخلارجية اإلسرائيلي األسبق ألون ليفني أن تعميق مظاهر التعاون مع الدول اليت هي يف 
حالة خصومة إسرتاتيجية مع تركيا، السيما اليونان، كان نتاًجا طبيعيًّا لتدهور العالقات مع تركيا 

)خبور ل.، 2013(.

ويذهب ليفني بعيًدا عندما يدعو صراحة إىل عدم تردد »إسرائيل« يف إيذاء تركيا عرب تكديس 
مزيد من التحديات اليت تواجهها، وعلى رأس ذلك مد حزب العمال الكردستاين بالسالح واملال 
من أجل متكينه من إهناك تركيا، وذلك ملنع حكومة أردوغان من التفرغ للعمل ضد »إسرائيل« يف 
املنطقة، وينصح ليفني صناع القرار يف تل أبيب بعدم االستثمار يف اجلهود اهلادفة إلصالح ذات 
البني مع حكومة أردوغان، والرتكيز على اخلطوات اليت بإمكاهنا أن تبني لألتراك أن »إسرائيل« 

قادرة أيًضا على إحلاق أكرب الضرر هبم.  

وجتسدت هذه الرؤية أيًضا يف حديث رئيس جملس األمن القومي اإلسرائيلي األسبق عوزي ديان، 
بأن اليونان شرعت يف عهد رئيس الوزراء اليوناين السابق يورغوس بباندريو يف تغيري منط تصويتها 
يف احملافل الدولية مبا ال يتعارض مع املصاحل اإلسرائيلية، بعد أن كانت يف املاضي تصوت بشكل 
تلقائي لصاحل الفلسطينيني، وقد استحوذ التباحث حول سبل حماصرة تركيا على مساحة كبرية يف 

االجتماعات اليت يعقدها قادة كل من »إسرائيل« واليونان )بوحبوط، 2013(. 

1 أشارت »هآرتس« إىل أن العالقات مع بلغاريا تطورت إىل حد أن الصحف البلغارية قد نشرت يف آب 2010 صورة نادرة 
يظهر فيها رئيس احلكومة البلغارية بويكو بوريسوف وهو يلتقي رئيس املوساد يف ذلك الوقت مئري دغان، حيث نقلت الصحف 
عن مسؤولني بلغاريني قوهلم إن بوريسوف و دغان حبثا التعاون األمين وتبادل املعلومات االستخبارية والعمليات املشرتكة اليت ُينّفذها 

الطرفان مًعا، حيث مت الرتكيز على دور الرتاجع يف العالقات مع تركيا كمحفز لتطور العالقات مع صوفيا.
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َمّثل عزل الرئيس املصري حممد مرسي وصعود اجلنرال عبد الفتاح السيسي لسدة احلكم نقطة حتول 
فارقة يف بناء حتالف إقليمي جديد ملواجهة تركيا، وهو ما أثاره معلق الشؤون السياسية يف موقع 
»ولال« اإلخباري أمري تيفون، بأن التحالف اجلديد ضم باإلضافة إىل »إسرائيل« ومصر، كاًل من 

قربص واليونان )بوحبوط، 2013(.

القاسم املشرتك لدول التحالف الرباعي هو الرغبة يف حماصرة تركيا وتقليص نفوذها، حيث ُينَظر 
إليها من قبل الدول األربعة على أهنا »دولة غري صديقة«، فـ »إسرائيل« شاركت يف وضع جدول 
أعمال لقاء القمة الثالثي الذي عقد يف أبريل 2015 يف قربص اجلنوبية »اليونانية«، ومجع الرئيس 
املصري عبد الفتاح السيسي والرئيس القربصي نيكوس أنستسياديس ورئيس الوزراء اليوناين إليكس 

تشيفارس، على الرغم من عدم مشاركة تركيا فيه )بوحبوط، 2013(.

على الرغم من احتفاء الكثري من النخب اإلسرائيلية بالشراكة مع اليونان، إال أن بعضها اآلخر 
َحّذر من أن العالقة مع اليونان أضعف من أن متثِّل بدياًل عن العالقة مع تركيا اليت كانت مثمرة 
ا قبل توتر العالقات بني اجلانبني. فعلى الرغم من حجم اجلهود اليت تستثمرها »إسرائيل« يف  جدًّ
تعزيز عالقاهتا مع دول البلقان واليونان حتديًدا، فما زالت خنب احلكم يف تل أبيب تقر بأن هذ 
الدول ال ميكنها أن متنح »إسرائيل« ما فقدته بعد تدهور العالقات مع تركيا )نري، 2015(. من 
العسكرية  املناورات  جهة أخرى يقر اجليش اإلسرائيلي بأن اجليش الرتكي أكثر أهلية يف تنظيم 

املشرتكة من اجليوش األوروبية )بوحبوط، 2013(.

واملسِّ مبصاحلها،  برتكيا  لإلضرار  فرصة  أي  تفويت  يتوجب  أنه ال  ترى  اإلسرائيلية  الرؤية  ولكن 
على اعتبار أن هذه اإلسرتاتيجية قد تنجح يف إقناع أنقرة بالتصاحل مع »إسرائيل«، والتنازل عن 
شروطها، وهو ما حث عليه خرباء إسرائيليون يف الشأن الرتكي، والذين أشاروا إىل أن كل ضرر 
مبصاحل تركيا اإلسرتاتيجية خيدم بالضرورة املصاحل اإلسرتاتيجية لـ »إسرائيل«، ففي أسوأ حاالته قد 

ُيقنع القيادة الرتكية بالعودة لتطبيع العالقات بني البلدين )خبور ل.، 2013(.

هذه الرؤية تنطبق من وجهة النظر اإلسرائيلية على العالقات الرتكية اإليرانية، فأي توتر يف العالقة 
بني تركيا وإيران خيدم املصاحل اإلسرائيلية، على اعتبار أنه قد يقلص هامش املناورة أمام القيادة 
الرتكية، ويدفعها إلعادة النظر يف مواقفها من »إسرائيل«، فهذا التوتر املتوقع بسبب املوقف الرتكي 
من مستقبل نظام األسد يف سوريا، قد يعيد حسابات تركيا يف املنطقة، وهو ما راهن عليه أيًضا 

السفري اإلسرائيلي األسبق يف واشنطن زملان شوفال )شوفال، 2015(.
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• دعم قيام دولة كردية
عمدت احلكومة اإلسرائيلية إىل اختاذ قرار إسرتاتيجي يدعم تدشني دولة كردية، تضم كل مناطق 
وجود األكراد، على اعتبار أن مثل هذه اخلطوة متثِّل هتديًدا إسرتاتيجيًّا لرتكيا، وقد دعا نتنياهو 
ووزير خارجيته السابق أفيغدور ليربمان اجملتمع الدويل صراحة ملساعدة األكراد يف إقامة دولتهم 
املستقلة، وترى خنبة إسرائيلية عريضة بأن تأسيس دولة كردية سيسهم يف إرساء دعائم نظام أمين 
الدولة  هذه  أن  اعتبار  على  »إسرائيل«،  لـ  اإلسرتاتيجية  املكانة  وُيعزز  االستقرار،  ُيعزز  إقليمي 

ستكون يف حتالف مع »إسرائيل« والغرب )ميخال، 2015(.
 ويف الوقت ذاته، هناك خنبة تطالب »إسرائيل« بإجياد حلول لألزمة يف سوريا بشكل يفضي إىل 
ضرب املصاحل الرتكية، كوزير الداخلية السابق جدعون ساعر واجلنرال جايب سيبوين الباحث يف 
مركز أحباث األمن القومي اإلسرائيلي، حيث يقرتحون تقسيم سوريا إىل 4 دويالت من بينها دويلة 
كردية ميكن أن تتحد مع نظريهتا يف مشال العراق، على اعتبار أن هذا احلل سيقلص هامش املناورة 
أمام تركيا )ساعر، 2015(. فاإلجنازات اليت حققها األكراد يف مواجهة تنظيم الدولة »داعش« 

سواء يف العراق أو سوريا قد تؤهلهم للحصول على دولة )رابينا، 2014(.
 كما أن الدعوات تتعاظم يف تل أبيب لالعرتاف بـ »كارثة الشعب األرمين«، اليت ظلت النخب 
اإلسرائيلية تتجاهلها عندما كانت العالقات مع تركيا تسري بشكل جيد، وقد دعا الوزير يوسي 
بيلني الرئيس األسبق حلركة »مرييتس« -أقصى اليسار- وآخرون من اليسار والوسط اإلسرائيلي 
بالشعب األرمين على  اليت حلت  بـ »الكارثة  إىل استغالل األزمة مع تركيا واملبادرة باالعرتاف 
الربملان  تدعو  قوانني  مشاريع  قدموا  حركته  نواب  أن  لألذهان  بيلني  وأعاد  األتراك«،  أيدي 

لالعرتاف بـ »الكارثة« )شيلح، 2012(.

2.10 الخاتمة
ستظل »إسرائيل« ترى يف تركيا دولة مؤثرة والعًبا أساسيًّا إقليميًّا ودوليًّا، وأن العالقة معها ذات 
أمهية إسرتاتيجية، ويتوقف مستقبل العالقات بني اجلانبني على طابع التحوالت الداخلية يف كل من 
»إسرائيل« وتركيا إىل جانب التغيريات اليت تطرأ بوترية عالية يف البيئة اإلقليمية والنظام العاملي، ومما 
ال شك فيه أن وجود حزب العدالة والتنمية يف احلكم يف أنقرة، وحتالف اليمني الديين والعلماين يف 
إدارة شؤون احلكم يف تل أبيب سيقلص إىل حد كبري فرص التحوالت اإلجيابية على طابع العالقة 
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بني البلدين، فرغم أن التوترات الكبرية واملتالحقة اليت شهدهتا العالقة مع أنقرة مل تؤّثر على مكانة 
تركيا اإلسرتاتيجية لدى صناع القرار يف تل أبيب، وهو ما قاد اىل تطبيع العالقات من جديد، 
ر أن حدوث حتسن على العالقة بني اجلانبني  إال أن دوائر احلكم والنخب الثقافية اإلسرائيلية ُتقدِّ
خيضع للمصاحل فقط، ألن االختالف يف األيديولوجيا واإلرث الثقايف والتارخيي لقيادة البلدين ال 

ميكن إذابته. 
الوسطية  املتعاقبة  اإلسرائيلية  احلكومات  دور  اإلسرائيلية  والنخب  احلكم  أوساط  وتتجاهل 
واليمينية منها يف الدفع حنو تدهور العالقات مع تركيا يف عهد العدالة والتنمية، سواًء من خالل 
تعاطيها العدائي مع تركيا ومواطنيها، كما حدث يف مدامهة أسطول احلرية، أومن خالل مواقفها 
بشكل  اليمني  حنو  اإلسرائيلي  اجملتمع  لتطرف  نظرًا  وقضيته،  الفلسطيين  الشعب  جتاه  املتطرفة 

متواصل ورتيب. 



الفصل الثالث

الرؤية الجيوسياسية اإلسرائيلية 
لتركيا

د. مأمون أبو عامر
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الرؤية الجيوسياسية اإلسرائيلية لتركيا

3.1  مقدمة
من الثابت تارخييًّا أن املوقع اجلغرايف واملوارد الطبيعية ألي بلد يشكالن مركز قوة أو مركز ضعف 
سياسي واقتصادي، وحاولت اإلمرباطوريات القدمية واحلديثة أن تبحث دوًما عن مواقع جغرافية 
كنقطة انطالق هلا يف احلكم والسيطرة واالستفادة من مواردها املتاحة، وقرهبا من خطوط النقل 
العامل  املتميز يف قلب  واملواصالت، وكان لفلسطني تارخييًّا مكانة مهمة بسبب موقعها اجلغرايف 
القدمي وقلب الشرق األوسط احلديث، فرغم التطور التكنولوجي والصناعي والعسكري إال أن أمهية 

املوقع اجلغرايف بقيت حمافظة على نفسها إىل الوقت احلايل.
ويتشابه يف ذلك املوقع اجلغرايف واملوارد الطبيعية للجمهورية الرتكية احلالية، وهو أيًضا ما جعلها 
حمّط أنظار لكثري من الدول واإلمرباطوريات قدميًا وحديًثا، فإن مل يكن اهلدف السيطرة عليها، فإنه 
يكون من أجل احلفاظ على عالقات وطيدة معها، لالستفادة من موقعها اجلغرايف ومواردها والتقاء 

خطوط النقل فيها وخاصة يف جمال النفط والغاز، كوهنا تربط آسيا بأوروبا. 
العالقة اإلسرائيلية الرتكية ولكن من منظور اجلغرافيا  الدراسة حتاول أن تسلط الضوء على  هذه 
السياسية، وكيف تنظر »إسرائيل« وبعض قوى العامل إىل تركيا وموقعها اجلغرايف وأمهية ذلك، يف 
ظل التطورات الدولية واإلقليمية واحمللية يف املنطقة، وما حاجة كل من »إسرائيل« وتركيا لبعضهما 
البعض، خاصة بعد موجة التوتر السياسي بني البلدين واحلديث عن إمكانية التصاحل هناية العام 
2015، هبدف استغالل املصاحل املشرتكة بني البلدين ورمبا أمهها قضية الغاز اإلسرائيلي والنفوذ 

الرتكي يف املنطقة بشكل عام.

3.2  مكانة فلسطين التاريخية »إسرائيل« الجيوسياسية
تكمن أمهية الشرق األوسط مبكانته اجليوسياسية1 بالنسبة للعامل، فاملنطقة مفرتق طرق بني القارات 
الثالث، هذه املكانة اجلغرافية أعطت منطقة الشرق األوسط قيمة إسرتاتيجية عرب التاريخ البشري، 

1 اجلـيوبوليتيك أو اجليوسياسـة Geopolitics : هو علم دراسة تأثرياألرض )برها وحبرها ومرتفعاهتا وجوفها وثرواهتا وموقعها( 
على السـياسة يف مقابل مسعى السياسة لالستفادة من هذه املميزات وفق منظور مستقبليي، ويشري املصطلح تقليديًّا إىل الروابط 

والعالقات السببية بني السلطة السياسية واحليز اجلغرايف.
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وتقع بالد الشام يف قلب الشرق األوسط يف اجلهة الغربية من آسيا، يف حني أن فلسطني تقع يف 
قلب بالد الشام من الناحية اجلغرافية، وهي تشكل حلقة وصل بني أوروبا وأفريقيا، وألجل ذلك 
لت ممرًّا جليوش اإلمرباطوريات اليت كانت تسعى إىل احتالل أراض يف املنطقة لتوسيع حدودها  شكَّ
)برجنسكي، 1999(. وحازت منطقة الشام مبوقع مهم لكل اإلمرباطوريات اليت نشأت يف الشرق 
إضافة إىل حوض دجلة والفرات وبالد فارس، فأي إمرباطورية نشأت مشال أو جنوب فلسطني 

اعتربت بالد الشام معربها للقارات )سلطان، 2013(.
أو  املتوسط  البحر  السيطرة على  بالنسبة ألي قوة أوروبية حتاول  املنطقة ذات أمهية  وُتعترب هذه 
التوسع شرًقا، وللقوى الشرقية اليت حتاول السيطرة على الفضاء بني البحر املتوسط وسلسلة جبال 
والقوى  الشرق،  باجتاه  التوسع  حتاول  اليت  األفريقية  القوى  وكذلك  آسيا،  وسط  يف  اهلندكوش 
على  التاريخ  َمرِّ  على  القوى  هذه  بني  إمجاع  هناك  لذلك  اجلنوب،  حنو  تتجه  اليت  الشمالية 
منطقة شرقي البحر املتوسط وأرض فلسطني، لتأمني وجودها وخطوط إمدادها وطرق نقلها الربي 

.)Starfor, 2011( والبحري
فالسيطرة على فلسطني يف نظر القوى العاملية ستفتح الباب أمام نشوء قوة كبرية يف الشرق تسيطر 
على موانئ الشام، وحتافظ على تواصل القوى الدولية، فهذا املكان اجلغرايف أكسب املنطقة قدرة 
سياسية يف السيطرة على ما حوهلا من بلدان، وأدرك ذلك الغرب مبكرًا إذ عمل على إجياد كيان 

حيفظ تواصل الغرب مع هذه املنطقة وحيفظ مصاحله اإلسرتاتيجية )سلطان، 2013(.
مث جاء القرار الربيطاين إلقامة كيان يضمن مصاحل أوروبا يف هذه املنطقة، للسيطرة على املمرات 
هذه  على  السيطرة  متت  ما  فإذا  الشرق،  من  قادمة  حمتملة  قوة  أي  من  أوروبا  وتأمني  احليوية 
العريب واإلسالمي،  الشرق  الشرق وخاصة قوى  الوقوف يف وجه قوى  السهل  فإنه من  املنطقة 
كما أنه ال ميكن تأمني أوروبا إال من خالل إقامة كيان يف املنطقة، فقد مت غزو أوروبا مرتني 
قناة  احليوي يف  السيطرة على مصر وممرها  أيدي قوى إسالمية ولذلك كانت حباجة إىل  على 

السويس )سلطان، 2013(.
الواصل  املائي  اجملرى  من  بالقرب  املتوسط  البحر  شرق  على  العثمانية  الدولة  سيطرة  لت  وشكَّ
العثماين  الوجود  التخلص من  العظمى، لذلك عملت على  إىل اهلند مصدر حتد كبري لربيطانيا 
بالقوة  ممكًنا  هذا  يكن  ومل  املنطقة،  الغربية يف  للمصاحل  مبثابة حارس  تكون  دولة  وإنشاء  هناك 
املباشرة، لذلك عمدت إىل إنشاء حتالفات مع سكان حمليني من أجل خلخلة القوة الرتكية، وكان 
بإقامة دولة »إسرائيل« على أرض فلسطني هو الضمان الوحيدة لتحقيق هذه احلاجات  القرار 
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اإلسرتاتيجية، لذلك فإن هذه املكانة هي اليت تدفع الغرب وليس فقط بريطانيا لالهتمام بأمن 
»إسرائيل« واحملافظة عليها ذخرًا إسرتاتيجيًّا يؤّمن املصاحل الغربية يف املنطقة، وبعد احلرب العاملية 
الثانية سعت كل من الواليات املتحدة واالحتاد السوفييت لتأمني احلضور يف هذه املنطقة من خالل 

.)Starfor, 2011( »العالقات اخلاصة مع »إسرائيل
• الحدود الجيوسياسية ومخاوف »إسرائيل« اإلستراتيجية

تنقسم جغرافيا »إسرائيل« إىل ثالث مناطق، األوىل منطقة جبلية يف الشمال وهي متتد من سفوح 
جبل الشيخ جنوًبا إىل القدس، الثانية املنطقة الساحلية على امتداد البحر األبيض املتوسط، والثالثة 
النقب الشمايل  منطقة الوسط »القدس« ومتتد حىت حدود هنر األردن وهي تتحكم يف منطقة 

.)Starfor, 2011(

وترى »إسرائيل« أن التهديدات اإلسرتاتيجية من جرياهنا سواء مصر وسوريا أو األردن ولبنان وحىت 
الفلسطينيني هي هتديدات حمدودة، فمن الناحية الواقعية وحبكم توقيع اتفاقات السالم واالرتباطات 
القوة يف مواجهة  الدول اجملاورة هلا فإن املوقع اجلغرايف مينحها مزيًدا من  العلنية مع  العلنية وغري 
التحديات اخلارجية يف حال تعرضت هلا )Inbar, 2014(. وُيالحظ أن »إسرائيل« حماطة بثالث 

مناطق عازلة:
احلدود اجلنوبية الغربية مع سيناء.. 1
املنطقة الشرقية اجلنوبية من األردن، وبالتايل فإن املنطقة اجلنوبية لـ »إسرائيل« حممية وال . 2

توجد من طرفها هتديدات حقيقة فعلية.
فيها كثافة سكانية، وبالتايل من املستبعد أن ُتشّكل قوة هتديد، إال إذا جاءت قوة خارجية.. 3

وُتعترب اجلبهة الشمالية اجلبهة األضعف بالنسبة لـ »إسرائيل« حيث ال يوجد منطقة عازلة نتيجة 
لوجود كثافة سكانية قريبة على احلدود من اجلانبني اللبناين واإلسرائيلي، لذلك فإن أهم خط دفاع 
لـ »إسرائيل« هو حدود هنر الليطاين. أما املنطقة الشمالية الشرقية يف اجلوالن السوري، فإن نتائج 
حرب 1967 أدت إىل تفريغ سكان املنطقة ومل يبقى إال عدد قليل من السكان الدروز والذين ال 

.)Starfor, 2011( »ُيشّكلون هتديًدا إسرتاتيجيًّا على »إسرائيل
وختشى »إسرائيل« إسرتاتيجيًّا من تطور قوة إمرباطورية كبرية يف منطقة الشرق األوسط، ومؤخرًا 
فإن هناك قوتني حمتملتني ختشى »إسرائيل« من تطورمها ونفوذمها، ومها إيران وتركيا، أما إيران فإن 
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قدراهتا على حشد املنطقة ستكون حمدودة بسبب التناقضات املوجودة مع قطاعات واسعة من 
سكان املنطقة احمليطة بـ »إسرائيل«، لذلك فاملخاطر حمدودة وميكن مواجهتها.

تارخيية عميقة مع سكان  تركيا بعالقات  تتمتع  تركيا، حيث  قادم من  التهديد األكرب فهو  أما 
املنطقة من خالل تارخيها القدمي الذي استمر أكثر من أربعة قرون، ومايزال يشكل جزًءا من 
أصول  من  هم  آسيا  وسط  سكان  معظم  أن  على  عالوة  املنطقة،  سكان  مع  تركيا  عالقات 
ل تغريًا  تركية )برجنسكي، 1999(. ولذلك فإن إمكانية إقامة إمرباطورية تركية قائمة، وقد ُيشكِّ
أساسيًّا يف شكل املنطقة ويدفع األتراك إىل اجلنوب للسيطرة على ساحل شرق البحر املتوسط 

)أريه، 1996(.

3.3  أهمية تركيا الجيوسياسية لـ »إسرائيل«
تقع تركيا يف املنطقة احمليطية ملنطقة قلب أوراسيا مما يعطيها أمهية كبرية بالنسبة لغريها من الدول 
كوهنا تربط آسيا بأوروبا وُتعدُّ مركز اهتمام السياسة الدولية، ويوفر موقع تركيا الفريد رافعة لتعزيز 
السياسية  الدولية  القوى  العديد من  فيها  ترتكز  اليت  أوروبا  تركيا بني  تقع  الدويل. حيث  نفوذها 
واالقتصادية، وآسيا اليت حتولت مؤخرًا إىل مركز للنمو االقتصادي، وتزايد النفوذ السياسي. ومتارس 
القوقاز، وصواًل إىل دول  الدول يف حميطها اإلقليمي، خاصة منطقة  تأثريًا قويًّا على مجيع  تركيا 
وسط آسيا، حيث متتد العالقات اإلثنية واللغوية الرتكية إىل سكان هذه الدول حىت احلدود الشرقية 

)CAKAR, 1998(.للصني
وُيشّكل املوقع اجلغرايف لرتكيا أمهية كبرية كوهنا تسيطر على مضيقي البسفور والدردنيل بني البحر 
املتوسط والبحر األسود، كما ُتعدُّ مرساة املنطقة اجلنوبية الشرقية حللف الناتو، وقوة تعادل للنفوذ 
ا يف استقرار منطقة البحر األسود  الروسي يف منطقة القوقاز ووسط آسيا، بل وتلعب دورًا مهمًّ
باعتبارها جسرًا للطاقة واملوارد الطبيعية بني حوض حبر قزوين وآسيا الوسطى وأوروبا الغربية، وهذا 
عزز دورها اجليوسرتاتيجي يف املنطقة، وأصبح هلا تأثري يف الشؤون اجليوسرتاتيجية للدول املضطربة، 
وصارت دولة حمورية يف شؤون الشرق األوسط والبلقان، إضافة إىل أهنا ُتعترَب بوابة للتواصل مع 

ا للدول املستقلة حديًثا عن تركيا )ليندنشرتاوس، 2010(. العامل الغريب ومنوذًجا مهمًّ
ُتعدُّ تركيا دولة إسرتاتيجية بالنسبة لـ »إسرائيل« سواء بالنسبة ملوقعها ومساحتها اجلغرافية من جهة، 
وقوهتا السياسية والتارخيية من جهة أخرى. فـ »إسرائيل« ترى أن العالقات القوية مع دولة إسالمية 
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كبرية غالبية سكاهنا من املسلمني مثل تركيا؛ هي طريقها األفضل لكسر العزلة اليت تعاين منها يف 
اإلقليم، يف ظل حالة العداء اليت تعيشها مع العديد من الدول العربية واإلسالمية، كما أهنا بذلك 

)Huber & Tocci, 2013( خُتفف من ِحّدة البعد الديين يف الصراع مع الدول العربية

ا بالنسبة لـ »إسرائيل«، فهي  فمجرد وجود عالقات مع تركيا حىت ولو مل تكن قوية ُيعدُّ أمرًا مهمًّ
َتعترِب أن ذلك يضفي عليها مزيًدا من الشرعية لتعاملها مع دولة إسالمية، وميكن هنا اإلشارة إىل  
تصرحيات وزير اجليش اإلسرائيلي إيهود باراك عن أمهية تركيا اإلسرتاتيجية بالنسبة إىل »إسرائيل« 
يف معرض حديثه عن ضرورة احلفاظ على العالقات بني البلدين يف أعقاب حادثة اهلجوم على 
يف  األوسط  الشرق  منطقة  يف  قويتان  أمتان  وتركيا  »إسرائيل  بالقول:  »مرمرة«  الرتكية  السفينة 
كثري من النواحي، حنن على خالف مع تركيا  لكن علينا أن نكون عقالنيني، وال نتصرف طبًقا 

.)Taskiris, 2014( »للعواطف لتحقيق االستقرار اإلقليمي يف املنطقة

ويؤكد ذلك ما ذهب إليه الباحث يف مركز دراسات األمن القومي يوئال غدنسكس بالقول »ال 
ميكن إلسرائيل أن تضع املعايري الدولية يف عالقاهتا مع تركيا كمقياس يف توازن العالقات بينها وبني 
أي دولة أخرى، فأمهية تركيا اجليوسياسية ختتلف بالنسبة إلسرائيل وهي اليت تعطيها هذا الوزن يف 
العالقات، فإسرائيل يف حاجة إىل تركيا أكثر من حاجة تركيا إىل إسرائيل، ولذلك ليس من السهل 

على احلكومة اإلسرائيلية أن تتغاضى عن تراجع العالقات مع تركيا« )ليندنشرتاوس، 2010(.

وجتدر اإلشارة إىل أن تركيا أول دولة مسلمة تعرتف بـ »إسرائيل« عام 1949، وكانت عالقات 
 ،1992 عام  يف  إال  تعلن  مل  الكاملة  اإلسرائيلية  العالقات  لكن  بداياهتا،  يف  متدنية  البلدين 
من  العديد  أزيلت  فقد  و«إسرائيل«،  العرب  بني  مدريد  مفاوضات  بدء  بعد  جاءت  واليت 
أمام  الطريق  وفتحت  »إسرائيل«،  مع  الدبلوماسية  عالقاهتا  لتحسني  تركيا  أمام  من  العوائق 
تعاون إسرتاتيجي بني البلدين، حيث تدرك »إسرائيل« أنه ليس من السهل على األتراك -وال 
سيما أن تركيا دولة إسالمية- االندفاع إلقامة عالقات قوية مع »إسرائيل«، لذلك فإن إقامة 
هذه العالقة سيكون له مثن سياسي ألي مسؤول تركي يرغب يف هذه العالقات أو يعمل على 

.)Cohen & DeCorla Souza, 2011( تعزيزها
وهنا يشري أفرامي عنباري الباحث يف مركز بيغن- السادات إىل أن العوامل اإلسرتاتيجية هي اليت 
تلعب دورًا كبريًا يف تشكيل العالقات بني البلدين، فأمهية كل بلد بالنسبة لآلخر هو حمدد العالقة 
وتطورها، فرتكيا بإمكاهنا أن تكون عامل استقرار إقليمي، وهناك حاجة إسرائيلية ماسة للحفاظ 
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على عالقات معها )أريه، 1996(، وألن تركيا تعيش حالة تنافس مع إيران على النفوذ يف منطقة 
التنافس يف ظل  لـ »إسرائيل« أن تستفيد من هذا  فيمكن  الشرق األوسط ومنطقة حبر قزوين، 

ضعف عالقات تركيا مع الغرب )برجنسكي، 1999(.

3.4  أهداف »إسرائيل« الجيوسياسية من العالقات مع تركيا
ميكن  اإلسرائيلي،  املنظور  حسب  تركيا  مع  للعالقات  جيوسياسية  أهداف  عدة  »إسرائيل«  لـ 

تقسيمها إىل عدة مستويات، من أبرزها املستوى السياسي، واألمين، واالقتصادي.

• على المستوى السياسي
1. السعي إلى ضم تركيا إلى حلف ُمعاٍد للعرب

لت حاجة »إسرائيل« إىل حلفاء إقليمني َأحَد أهم قواعد األمن القومي اإلسرائيلي، لكنها  شكَّ
عندما فشلت يف إجياد نظام عريب يكون حليًفا هلا يف املنطقة فإهنا اجتهت إىل البحث عن حلفاء 
إقليمني خارج اإلطار العريب املعادي، فتحركت باجتاه دول قريبة من احمليط العريب وهو ما ُيعرف 
ولذلك  وأثيوبيا،  وإيران  تركيا  الدول خاصة  هذه  مع  التعاون  مدِّ جسور  احمليط، هبدف  بنظرية 
وحبكم  فلسطني،  أرض  على  الصهيوين  الكيان  س  ُأسِّ أن  منذ  مهمة  الرتكية  العالقات  كانت 
لذلك  »إسرائيل«.  بـ  تعرتف  إسالمية  دولة  أول  تركيا  والغرب كانت  تركيا  بني  الوثيق  االرتباط 
عندما تدهورت العالقات الرتكية اإلسرائيلية يف أعقاب حرب 2009 اجتهت »إسرائيل« إلجياد 
العالقات مع تركيا فعملت على تعزيز عالقاهتا مع كل من قربص واليونان  عالقات بديلة عن 
كبديل إقليمي لرتكيا، لكن هذه العالقات مل حتقق اهلدف املرجو منها يف معادلة التوتر مع تركيا 

)منتس و شاي، 2014(.
2. توظيف مكانة تركيا إلقامة عالقات مع الدول العربية

العربية،  الدول  إهناء حالة احلرب مع  أو  دبلوماسية  إقامة عالقات  إىل  دائًما  سعت »إسرائيل« 
التأثري على األطراف العربية وممارسة الضغوط هبدف حتقيق املنافع  عرب وسطاء هلم القدرة على 
على  للتأثري  تركيا  قدرات  من  االستفادة  »إسرائيل«  والسياسة، وحاولت  االقتصادية  واملكاسب 
للتوصل  السوري  املوقف  على  التأثري  تركيا  حماولة  ذلك  على  مثال  وخري  اجملاورة،  العربية  الدول 
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إىل اتفاق سالم مع »إسرائيل« )أريه، 1996(. فــ »إسرائيل« ترى أهنا ال تستطيع التخلي عن 
مياه حبرية طربيا كوهنا مصدرًا رئيًسا للمياه فيها بعد االستيالء على البحرية وحرمان سوريا من 
االنتفاع منها يف أعقاب حرب 1967، وتعرض على تركيا تعويض هذه الكمية من املياه عرب 
هذه  حول  تركيا  يف  الطرفني  بني  مفاوضات  وجرت  الفرات،  هنر  إضافية خالل  ضخ كميات 

القضية )دوكر، 2004(.
3. تعزيز العالقات والتعاون األمني مع تركيا

سعت »إسرائيل« من خالل عالقاهتا مع تركيا إىل حتقيق مكاسب أمنية، فقد جنحت يف ذلك 
يف عهد احلكومات السابقة للعدالة والتنمية، وكما وصفها أفرامي عنباري، الباحث اإلسرائيلي يف 
الشأن الرتكي، بالقول »املخفي منها أكثر من الظاهر«. فقبل صعود حزب العدالة والتنمية إىل 
السلطة يف عام 2002 كانت »إسرائيل« وتركيا تتقامسان عالقات خاصة يف اجملاالت الدبلوماسية 
واالقتصادية والعسكرية، مما دفع البعض للحديث عن وجود حتالف إسرتاتيجي. هذه العالقات 
كانت، بالنسبة لـ »إسرائيل«، مؤشرًا إلمكانية إقامة عالقات محيمة مع الُقطر اإلسالمي، وإمكانية 
دت على طابعها كدولة دميقراطية  التكامل املستقبلي يف املنطقة، أما بالنسبة لرتكيا يف حينها فأكَّ

 .)Inbar, 2001(علمانية

• على المستوى األمني
غالًبا ما هتدف »إسرائيل« يف ختطيطها اإلسرتاتيجي، من أي عالقات تقيمها مع دول املنطقة، 
إىل احلفاظ على أمنها القومي، وميكن إمجال أبرز مصاحل »إسرائيل« اجليوسياسية األمنية يف اآليت: 

1. التجسس على البلدان العربية واإلسالمية المجاورة لتركيا
سعت »إسرائيل« إىل استغالل عالقتها مع تركيا من أجل التجسس على الدول العربية اجملاورة 
اإلسرائيلي   االستخباري  النشاط  مع  معينة  فرتات  يف  الرتكية  احلكومات  تساهلت  وقد  لرتكيا، 
العراق وسوريا  التوتر بني  العربية، وقد استغلت »إسرائيل« حالة  الدول  الرتكية مع  على احلدود 
وتركيا، وجنحت يف ذلك من خالل إقناع احلكومات الرتكية السابقة بأن التعاون يف االستخبارات 
ل أحد أهم عناصر الردع، األمر الذي يقلل من فرص خصومهم  والتجسس على الدول العربية ُيشكِّ
يف شن هجمات معادية، فاملكانة اجلغرافية لرتكيا وامتالك »إسرائيل« منظومة جتسس حديثة ميكن 
أن يوفر منظومة معلوماتية قادرة على ردع األعداء من التفكري يف شن هجمات ضد »إسرائيل« أو 
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ضد تركيا، وقد سبق وأن بنت »إسرائيل« منظومات للتجسس على كل من سوريا والعراق وإيران 
 .)Inbar, 2001( يف تركيا

2. تعزيز قدرة الردع اإلسرائيلية
تسعى »إسرائيل« إلقامة عالقات قوية مع تركيا القريبة من الدول اليت ُتعدُّ يف حالة مواجهة مع 
»إسرائيل«، أو ختشى »إسرائيل« من أن تضطر ملواجهتها إما مببادرة منها أو باحلاجة إىل الدفاع 
ن قدرة »إسرائيل«  عن نفسها، وتأمل يف استخدام األراضي الرتكية هلذا الغرض، األمر الذي حُيسِّ
يدفع  وما  اجلوالن،  »إسرائيل« الستعادة هضبة  على  بشنِّ حرب  التفكري  من  ردع سوريا  على 
بالسماح  تركيا  لذلك سعت »إسرائيل« إلقناع  أفضل،  القبول حبلول سياسية بصورة  إىل  سوريا 
هلا باستخدام األجواء الرتكية، لعدة أغراض من أبرزها إجراء تدريبات عسكرية حبجة أن املساحة 

.)S. Cohen & Charles, 2014( اجلغرافية واألجواء اإلسرائيلية صغرية
ل السماح للطائرات اإلسرائيلية بالطريان على احلدود الرتكية لكل من إيران وسوريا تعزيزًا  كما ُيشكِّ
لقدرة »إسرائيل« على مواجهة هجمات صاروخية حمتملة من هذه البالد، ألن فرصة سالح اجلو 
قريبة. كذلك ميكن لسالح  املسافات  التعامل مع هذه األسلحة تكون أفضل عندما تكون  يف 
اجلو يف األزمات، إذا ما مُسح له، أن يستخدم األجواء الرتكية من أجل التزود بالوقود أو اختاذها 
قواعد عسكرية للقيام بشن هجمات على العراق أو إيران مما يوفر الوقت لضرب األهداف يف هذه 

.)S. Cohen & Charles, 2014( املناطق
ويشار إىل أنه يف شباط 1998، وخالل األزمة بني الواليات املتحدة األمريكية والعراق، صرَّح 
السفري الرتكي يف الواليات املتحدة بأن تركيا تضع يف حسباهنا السماح لـ »إسرائيل« باستخدام 
األجواء الرتكية للرد على أي هجمات صاروخية عراقية ضد »إسرائيل«. كما أن الوصول إىل 
األراضي الرتكية قد يكون مفيًدا إلنقاذ حياة الطيارين يف حالة إسقاط طائرات إسرائيلية أو يف 
نشر قوات كومندوز إسرائيلية عرب األراضي الرتكية، إال أن أغلب هذه االتفاقيات والشراكات 
العالقات مع  2009، يف حني تطمح »إسرائيل« إلعادهتا مرة أخرى وترميم  توقفت بعد عام 

.)Inbar, 2001( تركيا
بأنه  طوقان،  اهلل  عبد  الدولية  اإلسرتاتيجية  الدراسات  مبركز  اإليرانية  الشؤون  يف  الباحث  ويرى 
يف حال قررت »إسرائيل« استخدام  القوة اجلوية لضرب املفاعل النووي اإليراين -وهو سيناريو 
الطائرات  على  سيكون  مسارات  أربعة  هناك  فإنَّ  النووي-  االتفاق  إىل  التوصل  ْبل  قـَ طرحه  مت 
اإلسرائيلية عبور واحد منها، سيكون أحد أمهها هو املسار ) السوري-الرتكي(، وبالرغم من أنه 
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أطول املسارات )2400-2900 كم( إال أنه األرجح، وقد استخدمته »إسرائيل« يف قصف املنشأة 
النووية السورية املزعومة قرب دير الزور يف أيلول 2007، فقدجنحت طائرات F-15s ،  F-16s يف 
اخرتاق األجواء السورية دون أن تكشفها الرادارات، وهذا ناتج عن أنَّ هذه الطائرات متتلك نظاًما 
هجوميًّا مشاهًبا للنظام األمريكي، لكن املشكلة يف هذا املسار هو اجلانب الرتكي حيث العالقات 
اإلسرائيلية الرتكية غري مستقرة، واكتشاف هذه الطائرات بالقرب من احلدود الرتكية من دون موافقة 

.)Toukan, 2009( تركيا سيؤدي إىل مزيد من تدهور العالقات

قدرات  »إسرائيل«  لـ  تعطي  تركيا  مع  العالقات  أن  عنباري  يرى  البحرية  القوة  صعيد  على  أما 
عسكرية حبرية قوية، فالتعاون البحري بني تركيا و »إسرائيل« سيكون على املستوى اإلسرتاتيجي، 
َعدُّساحة ثانوية بالنسبة لـ »إسرائيل«، إال أنه يف اآلونة األخرية  فبالرغم من أن الساحة البحرية تـُ
بدأ سالح البحرية يأخذ دورًا أكرب يف تطوير مفهوم األمن اإلسرائيلي عّما كانت عليه يف املاضي، 
فالبحر ميكن أن يكون مالًذا لتوجيه ضربة إسرائيلية إسرتاتيجية بعيدة املدى، وعليه فإن املياه الرتكية 
ميكن أن تكون مالًذا آمًنا لقيام »إسرائيل« بتوجيه ضربة إسرتاتيجية ثانية يف حالة تعرضها هلجمات 

.)Inbar, 2001( نووية
3. مواجهة التحدي النووي اإليراني

فرض العقوبات االقتصادية: ترى »إسرائيل« أنه بدون تركيا لن يكون مبقدور اجملتمع الدويل . 1
األمن،  جملس  يف  دائًما  عضوًا  ليست  تركيا  أن  علًما  النووي،  برناجمها  وكبح  إيران  احتواء 
إال أهنا رفضت دعم عقوبات على إيران يف مارس 2010، وقد صوتت ضد العقوبات يف 
حزيران من نفس العام. وبسبب احلدود املشرتكة بني تركيا وإيران، فإن غياب التعاون الرتكي 
هلذه  الرافض  تركيا  موقف  وجعل  فاعلية،  أقل  جعلها  إيران  االقتصادية ضد  العقوبات  مع 
العقوبات إيران أكثر حصانة يف مواجهة الضغوط االقتصادية من خالل استمرار العالقات 
االقتصادية بني إيران وتركيا، وعزز قوة إيران يف املنطقة وقدرهتا على الصمود أمام الضغوط 

.)Inbar, 2001( الغربية

املواجهة العسكرية: تطمح »إسرائيل« ألن تكون تركيا بوابة هلجوم عسكري من حلف الناتو . 2
ضد إيران، بسبب موقعها اجلغرايف وكوهنا عضوًا يف حلف الناتو، وهذا أعطى أمهية لرتكيا بأهنا 
كانت طرًفا حمتماًل يف أي هجوم تشنُّه الواليات املتحدة األمريكية ضد إيران، ولذلك فهي 

تسعى بكل قوة من أجل إحياء التعاون العسكري مع تركيا.
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ل . 3 ُيَشكِّ قد  الغرب  عن  فابتعادها  إقليمي،  ووزن  مبكانة  تركيا  تتمتع  اإليراين:  النفوذ  مواجهة 
عواقب وخيمة على ميزان القوى يف الشرق األوسط والسياسة العاملية، نظرًا ألن منطقة الشرق 
األوسط منقسمة بني إيران والقوى املوالية هلا، والتيار املوايل للغرب من الدول العربية واليت 
ل حالة التنافس املستمر بني إيران وتركيا على  تشرتك مع تركيا يف مواقفها من الغرب. وُتَشكِّ
التطلعات  يساعدها يف كبح  لـ »إسرائيل«  األوسط مكسًبا  الشرق  إقليم  نفوذمها يف  بسط 
اإليرانية اإلمرباطورية يف اهليمنة على اإلقليم، يف ِظلِّ وجود قوة منافسة هلا ممَّا يعطي »إسرائيل« 
جمااًل للمناورة يف املنطقة، وقد كانت قبل توقيع االتفاق النووي اإليراين َتعترِب أن لرتكيا دورًا 
ا يف الضغط على إيران، وبدون تركيا ال ميكن أن يكون هناك حصار اقتصادي على إيران  مهمًّ

)برجينسكي، 2012(.

• على المستوى االقتصادي
سعت »إسرائيل« إىل جانب حتقيق املكاسب السياسية واألمنية إىل حتقيق مكاسب اقتصادية من 
خالل تعزيز عالقاهتا مع تركيا مستفيدة من موقع تركيا اجلغرايف وقدراهتا االقتصادية الكبرية، وكان 
االهتمام اإلسرائيلي االقتصادي برتكيا بارزًا يف جمال الطاقة سواء النفط أو الغاز، حيث متثل تركيا قوة 
مستهلكة وقريبة من مصادر الطاقة املهمة لـ »إسرائيل«، خاصة يف منطقة القفقاز »القوقاز«، وموقعها 
املهم كمركز ملرور خطوط الغاز والنفط عرب أراضيها إىل األسواق العاملية، من خالل الطرق اآلتية:  

1. منطقة القوقاز
القوقاز، ومن يسيطر على هذا  َعدُّ سوق الطاقة املركب األساسي للنمو االقتصادي يف منطقة  يـُ
السوق فإنه يسيطر على النمو االقتصادي، وبإمكانه حتديد توجهات النمو هلذه املنطقة، وهذا 
يفتح اجملال له للسيطرة على التطور اجليوسياسي يف منطقة القوقاز كلها )عيدان، 2005(. وتسعى 
القوى الدولية واإلقليمية إىل تعزيز دورها وفرض توجهاهتا على املنطقة لالستفادة من املخزون النفطي 
املوجود فيها. التنافس الدويل يرتكز على إجياد ممر للنفط من هذه املنطقة املغلقة إىل الغرب باجتاه 
أوروبا، للحدِّ من قدرة روسيا يف التحكم مبصادر الطاقة يف منطقة حوض حبر قزوين وتعزيز التكامل 

بني هذه املنطقة وبني دول غرب أوروبا اخلاضعة للهيمنة األمريكية )برجينسكي، 2012(.
وتسعى »إسرائيل« ألن تكون قوة فاعلة يف منطقة جنوب القوقاز، وال ميكنها ذلك يف هذه املنطقة 
ا يف املصاحل االقتصادية وخاصة يف جماالت الطاقة، إال من خالل  املغلقة، واليت تلعب دورًا مهمًّ
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عالقاهتا مع تركيا األقرب هلا جغرافيًّا )عيدان، 2005(. حبيث تضمن مرور البرتول من أذربيجان 
إليها، حيث تعتمد »إسرائيل« على أذربيجان بنسبة %13 من احتياجاهتا من النفط واليت مُترُّ عرب 

األراضي الرتكية )بار إيلي، 2014(. 
2. منطقة البحر المتوسط

كان لالكتشافات الكبرية من الغاز يف املنطقة االقتصادية اإلسرائيلية اخلالصة، دور مهم يف إعادة 
ترتيب األولويات يف عالقات »إسرائيل« يف املنطقة، وتوسيع عالقاهتا مع كل من قربص واليونان 
على اعتبار أن قربص اليونانية شريكة لـ »إسرائيل« يف حقول الغاز املشرتكة بني البلدين يف منطقة 
 Arbell,( املتوسط  البحر  املطل على  )إسرائيل حاليًّا(  الفلسطيين  الساحل  قبالة  ليفتان  حوض 
وكميته  الغاز  موضوع  يف  »إسرائيل«  تواجهها  اليت  والواقعية  احملتملة  الصعوبات  أن  2014(.إال 
تقييم  إعادة  اجلانب اإلسرائيلي إىل  يدفع  املنطقة  اكتشافه يف  يتم  أن  وتصديره، وما هو حمتمل 

املوقف بصورة أكثر واقعية يف التعامل مع تركيا حتديًدا.

وتستهلك »إسرائيل« يف املرحلة احلالية فقط، حوايل %43,5 من الكمية املنتجة من الغاز، أما 
الباقي فهي حتتاج إىل تصديره إىل اخلارج، لذلك فهي تواجه حتديات كبرية للتحول إىل قوة دولية 
يف جمال تصدير الطاقة، وهناك حتديات مرتبطة مبشاكل تقنية وسياسية ميكن لرتكيا أن تلعب دورًا 

كبريًا يف إجياد حلول هلا.
وميكن القول إن احلاجة اإلسرائيلية لرتكيا يف هذا الطريق تتلخص يف اآليت: 

الذي . 1 األمر  اإلسرائيلي،  الشاطئ  100 كم من  أكثر من  بعد  اإلسرائيلي على  الغاز  وجود 
يتطلب إنشاء خطوط للغاز من أجل نقله إىل »إسرائيل« نفسها أو إىل أسواق خارجية، وال 
توجد سوق هلذا الغاز بالقرب من الشواطئ اإلسرائيلية إال السوق األردنية والفلسطينية وهذه 

األسواق ذات قدرات حمدودة.
عدم وجود منشآت إسرائيلية لتصدير الغاز -فهي موجودة للنفط والفحم فقط- مّما سيكلف . 2

»إسرائيل« بناء منشآت للغاز، وألعمال التصدير على الشواطئ اإلسرائيلية، وهذا سيتطلب 
مساحات كبرية ال يوجد هلا متسع على الشواطئ اإلسرائيلية، عدا عن املخاطر البيئية احملتملة 

)Olson, 2013(
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ل ضمانة يف مواجهة . 3 إجياد خطوط متَُرُّ باملنطقة االقتصادية الرتكية والقربصية إىل أوروبا ُيَشكِّ
حتديات تسميها »إسرائيل« إرهابية ميكن أن تستهدف خطوط الغاز اإلسرائيلية، وهذا يستدعي 
توفري قوات حبرية مسلحة مبنظومات الصواريخ آلالف الساعات، إضافة إىل مصروفات أخرى 

.)Taskiris, 2014( ل تكلفة إضافية حَتُدُّمن االستفادة من الغاز املنتج ممَّا سُيَشكِّ
هذا الواقع يدفع »إسرائيل« إىل البحث عن سوق أكرب، قادر على استيعاب الكميات الكبرية 
املنتجة بكلفة أقل، لذلك فإن أفضل الطرق هو التعاون مع تركيا، لتفتح الطريق لألسواق األخرى 
الكبرية مثل السوق األوروبية وتضمن حراستها )Natal, 2012(. كما حتاول »إسرائيل« جتنب 
إنشاء حمطة تسييل للغاز عائمة ألن هذا سيكلفها قرابة 10 مليار دوالر، كما أهنا أيًضا حتاول 
جتنب إنشاء خطوط أنابيب عرب قربص اليونانية ومن مث إىل اليونان واليت ستكون كلفتها مضاعفة، 

.)Olson, 2013( إضافة إىل تأثريه على العالقات الرتكية اإلسرائيلية سلًبا
من جهة أخرى، فإن تصدير الغاز إىل تركيا سيعطي »إسرائيل« ميزة اقتصادية، وهي أن تركيا من 
أكرب املستوردين للغاز يف العامل والثانية بعد الصني يف آسيا، ومن املتوقع أن يصل حجم االسترياد 
الرتكي للغاز من »إسرائيل« ما يعادل %40 من حاجة تركيا للغاز حىت عام 2020، األمر الذي 

.)Taskiris, 2014( حُيوِّل تركيا إىل أكرب زبون للغاز اإلسرائيلي
لـ »إسرائيل« مصلحة كبرية يف التعامل مع تركيا وإقامة خط لنقل الغاز من حقل ليفتان الذي َيبُعد 
عن ميناء جيهان الرتكي حوايل 600 كم، والذي حيتاج إنشاؤه إىل حوايل 3 مليار دوالر، وميكن 
بواسطة هذه األنابيب نقل حوايل 7 - 8 بليون مرت مكعب من الغاز سنويًّا، وهي تساوي نصف 
ما ينتجه حقل لفتان، وال سيما أن تركيا ستستفيد من تنوع مصادر الغاز الذي تستورده من الدول 
األخرى مثل روسيا اليت تستورد منها حوايل %58، وإيران قرابة %19، ممَّا ُيعطي »إسرائيل« فرصة 

كبرية يف تعزيز عالقاهتا مع تركيا )بار إيلي، 2014(.

3.5 انعكاس المصالح األمريكية على العالقة اإلسرائيلية-التركية
ترى الواليات املتحدة األمريكية أمهية كبرية لوجود عالقات مستقرة بني تركيا و »إسرائيل« ووقف 
حالة التوتر بني حليفني مهمني هلا، خاصة بعد االكتشافات الكبرية للغاز يف منطقة شرق البحر 
املتوسط من جهة، وتوفري مصادر من الغاز حللفائها يف أوروبا وحلف الناتو بعيًدا عن روسيا من 

 .)Arbell, 2014( جهة أخرى
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األمريكية  الشركات  متتلك  حيث  املنطقة،  يف  شركاهتا  مصاحل  على  احلفاظ  إىل  أمريكا  وتسعى 
حصًصا كبرية هناك، فمثاًل متلك شركة نوبل األمريكية %39 من أسهم حقل ليفتان للغاز، ومتلك 
%70 من أسهم حقل أفروديت القربصي، هذه االستثمارات الكبرية تواجه عوائق اخلالفات الرتكية 
اإلسرائيلية حول حقوق التنقيب عن الغاز بني الدول املشرفة على ما يسمى بـ »املنطقة االقتصادية 
اخلالصة«، وخاصة  الرفض الرتكي لتفرد قربص اجلنوبية )اليونانية( حبقوق التنقيب بعيًدا عن قربص 
الشمالية  املوالية لرتكيا، ممَّا سيؤثر بشكل كبري على عمليات احلفر، وال سيما أن شركات النفط 
ال ميكنها أن تقوم بعمليات التنقيب عن النفط أو الغاز يف ظل خالفات على احلقوق االقتصادية 

يف تلك املناطق.
وتسعي أمريكيا لتأمني خطوط تصدير الغاز إىل األسواق الدولية حىت ال يسبب اخلالف ضررًا 
كبريًا للضرائب األمريكية من عملية بيع الغاز )Olson, 2013(. وتعمل واشنطن على إجياد خمرج 
للنفط عرب تركيا بعيًدا عن اهليمنة الروسية يف املنطقة َيُشقُّ طريقه مباشرة إىل الغرب، للحدِّ من قدرة 
روسيا على التحكم مبصادر الطاقة اليت تسيطر عليها يف املنطقة منذ فرتة طويلة )عيدان، 2005(.

3.6  القلق اإلسرائيلي من التغيرات في تركيا
1. المخاوف السياسية

نتيجة لتغري الظروف الدولية وإعادة تعريف املصاحل الوطنية، واألولويات احمللية اجلديدة، اليت أدت 
إىل برود يف العالقات مع »إسرائيل«، بقيت »إسرائيل« ثابتة يف رغبتها يف احملافظة على عالقتها 
مع تركيا، الالعب اإلقليمي املهم  يف ظل التغري املستمر يف البيئة احمللية واإلقليمية والدولية، والسعي 
 Taskiris,( الرتكي لتعزيز العالقات مع الدول اإلسالمية، واحلصول على دور دويل فعال يف املنطقة

.)2014

ما يقلق »إسرائيل« أنه منذ وصول حزب العدالة والتنمية إىل السلطة عام 2002، فإن عالقات 
الدول  قيادة  حنو  طموحاهتا  تطورت  أردوغان  وبقيادة  الشرق،  حنو  أكثر  تتجه  أصبحت  تركيا 
اإلسالمية، ودعم احلركات اإلسالمية وحركة محاس، وقد صعَّدت موقفها من »إسرائيل« بشكل 

.)Huber & Tocci, 2013( عدائي يف حادثة سفينة مرمرة
مث خضعت العالقات بني تركيا و »إسرائيل« لرتاجع حادٍّ يف اجملال الدبلوماسي والعسكري، أما 
االقتصادي فبقي كما هو تقريًبا، ويرجع هذا الرتاجع إىل دوافع داخلية وخارجية، فعلى املستوى 
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التضامن  من  قدر ممكن  أكرب  إثبات  أجل  من  والتنمية  العدالة  لدى حزب  نية  الداخلي وجود 
اإلسالمي، عالوة على املوقف الشخصي لزعيم احلزب رجب طيب أردوغان من »إسرائيل«. أما 
م احلزب صورة على أنه حيافظ على التضامن  َقدِّ على الصعيد اخلارجي فقد كان من الصعب أن يـُ
 Cohen &( اإلسالمي يف ظل عالقات متميزة مع »إسرائيل« ومع الدول العربية يف ذات الوقت

.)DeCorla Souza, 2011

وزاد األمر سوًءا بعد إصدار وثيقة األمن القومي الرتكية املعروفة بالكتاب األمحر يف )31 تشرين 
الثاين 2010(، فقد وصفت السياسة اإلسرائيلية بأهنا تؤدي إىل حالة من عدم االستقرار يف املنطقة 
وإىل سباق التسلح، وبالتايل هتديد املصاحل اإلسرتاتيجية لرتكيا، مث َصنـََّفت »إسرائيل« دولة معادية 

لرتكيا )كاتب، 2012(.
لكن من الناحية العملية، وبالرغم من السلوك الرتكي وتَوّجه تركيا حنو الشرق ومتتني عالقتها مع 
روسيا من خالل حتفظها يف ذلك الوقت على نشر الدرع الصاروخي على أراضيها يف مواجهة 
روسيا يف نوفمرب 2010، وحماوالهتا إجياد خمرج إليران يف برناجمها النووي بالتعاون مع الربازيل يف 
حزيران Inber, 2011( 2010(. إال أن تركيا دولة مزدهرة ودميقراطية قريبة من الغرب بقيت وما 
زالت ملتزمة بدعم مسرية السالم يف الشرق األوسط، وسعيها املستمر يف اللعب بدور الوسيط بني 
»إسرائيل« والفلسطينيني والسوريني، جيعل من الصعب على »إسرائيل« جتاهل هذه املواقف إزاء 

دولة مثل تركيا )ربنوبتش، 2010(.
2. دعم القضية الفلسطينية

تشعر »إسرائيل« بالقلق من أي متدد تركي يف املنطقة، وخاصة ما قد يؤثر على القضية الفلسطينية، 
فهي تسعى للتأثري على تركيا من خالل التشكيك يف أي جهود تركية لدعم الفلسطينيني، وشنِّ 
محالت معادية على أي دور تركي هبذا االجتاه، كما أن عدم استجابة تركيا للمعايري اإلسرائيلية يف 
التعامل مع القوى الفلسطينية، ومعاملة كل من فتح ومحاس بنفس الوزن من حيث الشرعية أثار 

غضب »إسرائيل« من تركيا.
وترى األوساط اإلسرائيلية أن العالقة بني محاس وحزب العدالة والتنمية تأخذ طابًعا إيديولوجيًّا 
إسالميًّا، أكثر من كوهنا التزاًما يف أطر عمل سياسي، وهذا ما يزيد من غضب »إسرائيل«، ولذلك 
فإن »إسرائيل« ترى يف ذلك ضررًا على مصاحلها يف املنطقة خيدم ما تسميه »اإلرهاب« على 
اعتبار أن حركة محاس حركة إرهابية، والسيما أن أردوغان استقبل قيادة محاس يف تركيا وتعاون 
مع حكومة محاس العاشرة اليت كانت »إسرائيل« حتاصرها بدعم كامل من الواليات املتحدة وحىت 
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من معظم الدول العربية.  لدرجة اهتام أردوغان بفتح اجملال أمام احلمالت املعادية للسامية بسب 
تأثري  لـ »إسرائيل« )Olson, 2013(. وهنا تكمن اخلشية اإلسرائيلية من زيادة  املعادي  موقفه 

ونفوذ تركيا على الفلسطينيني. 
3. تضارب المصالح في المنطقة

البلدين  إىل جانب اخلالف يف املوضوع الفلسطيين فإن هناك جمموعة من القضايا اخلالفية بني 
كاملوقف من األزمة السورية، فـ »إسرائيل« لديها مصاحل متناقضة يف التعامل مع تركيا يف املوضوع 
السوري، فهي من جهة ترغب يف التعاون االستخباري مع تركيا من أجل منع سقوط سوريا يف 
أيدي منظمات إسالمية متشددة »إرهابية«، لكنها يف الوقت نفسه ترفض موقف تركيا الداعم 
لقوى إسالمية حتارب النظام السوري )Taskiris, 2014(. وبالرغم من اخلالف اإلسرائيلي مع 
نظام بشار األسد يف سوريا، إال أهنا تعترب أن وجود بشار هو أفضل من وجود نظام حتكمه نزعة 

.)Olson, 2013( »إسالمية حتت قاعدة »شيطان تعرفه خري من شيطان ال تعرفه

3.7  تعاظم قوة تركيا وسبل مواجهتها إسرائيليًّا
املخاوف اإلسرائيلية ذهبت بعيًدا خوًفا من انتقام تركيا ملقتل تسعة من مواطنيها يف حادثة سفينة 
مرمرة عام 2010، وقد أثبتت جتربة إسقاط الطائرة الروسية على احلدود السورية نتيجة الخرتاقها 
األجواء الرتكية جدية تركيا يف الرد على االعتداءات على سيادهتا، وعليه فقد حذر عاموس يدلني 
رئيس جهاز االستخبارات العسكرية »أمان« سابًقا ورئيس  مركز دراسات األمن القومي حاليًّا 
من أن تركيا ال ينقصها اجلدية يف تنفيذ هتديداهتا  بتوجيه ضربة للسفن اإلسرائيلية يف حال تصاعد 

.)Deke & Einav, 2016( التوتر مع تركيا، ردًّا على اهلجوم الذي تعرضت له سفينة مرمرة

قوية  تطلعات  هلا  تركيا  أن  املنطقة، السيما  الرتكية يف  القوة  تتعاظم  أن  من  »إسرائيل«  وختشى 
الدولية بشكل عام واإلقليمية بشكل خاص )برجينسكي،  للحصول على دور ونفوذ يف احللبة 
املتحدة  والواليات  الغرب  أكثر عن  بعيًدا  قرارات سياسية  إىل  تركيا  يدفع  قد  ما  2012(. وهو 
وحلف الناتو من جهة، لكن األخطر من وجهة النظر اإلسرائيلية هي قيام تركيا ببناء قوة عسكرية 
ت »إسرائيل« عن خشيتها أكثر من مرة من سعي تركيا لتطوير  مستقلة يف شىت اجملاالت، وقد عربَّ
منظومات التسليح الرتكية، خاصة منظومات الطائرات بدون طيار، األمر الذي أدى إىل خالفات 
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بني الطرفني، وتسبب يف إلغاء صفقات من الطائرات بدون طيار بسبب إصرار تركيا على املشاركة 
.)Sariibrahimoglu, 2009(يف جتهيز الطائرات بتجهيزات تركية

والواليات  الغرب  قلق  الصني  مع  بالتعاون  صواريخ  منظومة  تطوير  يف  تركيا  رغبة  أثارت  كما 
املتحدة من جهة، و»إسرائيل« من جهة أخرى، ألن »إسرائيل« ختشى من تطوير منظومات 
ضغًطا  األمريكية  الواليات  مارست  وقد  اجلوي،  للدفاع  الصينية  املنظومات  وخاصة  صاروخية 
كبريًا إللغائها خشية أن ُتسَتخَدم ضدها يف املستقبل، يف ظل التوجهات اجلديدة للدولة الرتكية 

.)Inbar, Efraim, 2015(
ل سعي تركيا إىل بناء حاملة طائرات مثار قلق بالنسبة لإلسرائيليني، ألن بناء هذه  كذلك َشكَّ
ل حتّدًيا خطريًا بالنسبة  احلاملة يف ظل أن تركيا لديها أكرب قوة حبرية يف منطقة البحر املتوسط ُيشكِّ
هلا، وقد عّلق الكاتب اإلسرائيلي »مايكل تانشوم« يف مقالة له يف صحيفة »جريوساليم بوست« 
بالقول: »اختذت تركيا خطوة كبرية يف تغيري التوازن البحري يف شرق البحر األبيض املتوسط من 
خالل توقيع عقد بناء سفينة هجومية برمائية ميكنها أن تعمل كحاملة للطائرات، وميكنها تزويد 
تركيا بقدر غري مسبوق من السيطرة البحرية يف املنطقة«. وأوضح تانشوم أن التحرك الرتكي سيؤثر 
على قرار »إسرائيل« واليونان وقربص اليونانية يف التعاون الستخراج وتصدير الغاز الطبيعي من 

.)Tanchum, 2014(.شرق البحر األبيض املتوسط
حادثة  بعد  خاصة  الفلسطينية  للحقوق  املؤيدة  الرتكية  واملواقف  اإلسرائيلية  للتخوفات  ونتيجة 
»مرمرة«، وتزايد القلق اإلسرائيلي من تعاظم القوة الرتكية، فقد جلأ اإلسرائيليون إىل عدة حتركات 

ملواجهة ذلك متثلت يف اآليت:
ت اجلهات املوالية لـ »إسرائيل« عن رفضها للموقف الرتكي الذي . 1 التحريض ضد تركيا: فقد عربَّ

مت محالت تشويه للموقف الرتكي، واهتمت  اعتربته موقًفا معادًيا لـ »إسرائيل« من أصله، ونظَّ
تركيا مبعاداة السامية، بالرغم من العالقات اجليدة اليت يتمتع هبا رئيس الوزراء أردوغان مع 
اجلالية اليهودية يف تركيا. إال أن األوساط اإلسرائيلية تنظر إىل أردوغان وحزبه من زاوية موقفهم 
من القضية الفلسطينية، يف حني يرى جين وايت أحد الكتاب املروجني للدعاية الصهيونية 
ولفكرة معاداة السامية أن هناك قلًقا يف اجلانب اإلسرائيلي من مواقف أردوغان، يف نفس 
الوقت فإن معدالت معاداة السامية يف تركيا ارتفعت يف ظل حكم حزب العدالة والتنمية، 

.)Olson, 2013( وهذا مرتبط مبساحة احلرية اليت تعطى لإلعالم يف هذا اجملال
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تشكيل حتالفات معادية لرتكيا : سعت »إسرائيل« إلقامة حتالفات إقليمية للضغط على تركيا . 2
يف حميطها اإلقليمي من خالل إجياد حتالفات إسرتاتيجية مع كل من اليونان وقربص مستغلة 
القيمة اجليوسياسية لرتكيا يف  لتعويض  اليونان، يف حماولة  التارخيية بني تركيا وجارهتا  العداوة 
حال  بأي  لليونان  ميكن  وال  اليونانية،  القدرات  بكثري  تفوق  الرتكية  القدرات  ألن  املنطقة، 
التأثري  على  قدرهتا  الرتكية، ال من حيث  القدرات  تعوض »إسرائيل« عن  أن  األحوال  من 
العسكرية  القدرات  ناحية  االقتصادية، وال من  الناحية  من  املنطقة، وال  األحداث يف  على 

.)Amanda, 2013(

3.8  الخاتمة
جعلها  قوية  جذب  نقاط  هلا  ل  شكَّ قد  تركيا  تعيشه  الذي  اجليوسياسي  الواقع  أن  جليًّا  َيظهر 
ظل  ويف  واالقتصادية،  السياسية  الصعد  مجيع  وعلى  والسياسات،  الدول  من  أنظار كثري  حمط 
النظام السياسي القائم يف تركيا بقيادة حزب العدالة والتنمية الذي يتبىن سياسات غري صديقة 
لـ »إسرائيل« يف الغالب، فإن األخرية جمربة من زاوية اجلغرافيا السياسية أن حتافظ على عالقات 

سياسية طيبة مع تركيا، ويف أسوء حاالهتا أال تصل إىل قطيعة مستمرة. 
كما أن »إسرائيل« جتد نفسها يف حاجة إىل حتسني العالقات مع تركيا لعدم توفر البديل، وهذا 
ما يفسر التحركات األخرية من أجل حتسني العالقات بني البلدين واليت قادت اىل اتفاق تطبيع 
العالقات عام 2016، والسيما بعد أن لبَّت »إسرائيل« جزئيا املطالب الرتكية بالنسبة لالعتداء 

على سفينة مرمرة.



الفصل الرابع

الموقف اإلسرائيلي من قضايا ذات 
أهمية خاصة للجمهورية التركية

أ. صالح الدين العواودة
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الرؤية الجيوسياسية اإلسرائيلية لتركيا

4.1  مقدمة
خمتلف  من  اإلسرائيلي  املوقف  نفهم  أن  اإلسرائيلية  الرتكية  العالقات  يف  الكتابة  عند  املهم  من 
القضايا يف املنطقة، وخاصة القضايا ذات األمهية اخلاصة بالنسبة للدولة الرتكية، واليت تتأثر وتؤّثر 
يف عالقات تركيا اخلارجية إىل حّد كبري. ويف حالة العالقة مع »إسرائيل« فإن موقف »إسرائيل« 
رًا أكثر من غريها من الدول نتيجًة ملوقع »إسرائيل«  ا وعاماًل مؤثـّ من هذه القضايا يشّكل حمورًا مهمًّ
اجليوسياسي ودورها وثقلها يف السياسة الغربية بشكل عام واألمريكية حتديًدا، من خالل نفوذها 

ولوبّياهتا اليت ُتعترَب األنشط واألكثر فاعليًة عامليًّا.

حتتكم »إسرائيل« يف عالقاهتا الدولية منذ نشأهتا إىل مصاحلها األمنية والسياسية، يف ظل األوضاع 
اإلقليمية والدولية املتغرية، حيث ميّكنها ذلك من التنقل بني املعسكرات وتبديل احللفاء مبا يتوافق 
مع مصاحلها؛ فال صديق دائم وال حليف دائم وإمنا مصاحل، وإن كانت تشبه الكثري من الدول يف 
هذا إال أن الظروف اجليوسياسية اخلاصة بـ »إسرائيل« جتعلها مثرية لالهتمام وذات ميزات خاصة.

ميكن وضع العالقة مع تركيا يف هذا السياق؛ حيث تشهد صعوًدا وهبوًطا، تنافرًا وتقارًبا، اتفاًقا 
العداوة كما وصفها خرباء  العالقة من احلليف اإلسرتاتيجي إىل  هنا واختالًفا هناك، فتتذبذب 
إسرائيليون يف السنوات اليت تلت عملية الرصاص املصبوب 2008-2009 يف غزة، واهلجوم على 
العالقات  أثره على  2010، حيث ترك هذا اهلجوم  الرتكية(  أسطول احلرية )سفينة مايف مرمرة 

بني البلدين.

يف هذا السياق سنناقش املوقف اإلسرائيلي من أربع قضايا حّساسة لرتكيا، وهي مسألة األكراد 
القضايا  اللدود« ومن مث قربص وقضية األرمن، ولفهم هذه  اليونان »اجلارة  العالقة مع  ومسألة 
وموقف »إسرائيل« وتطوراته ال بد من الغوص يف فكر التحالفات لدى »إسرائيل«ونظرهتا حللفائها 
وملصاحلها، وعليه سنناقش موضوع حلف الريف أو ما يسمى بالعربية »بريت هربيبرييا« والذي 
سيوضح لنا متاًما ما ميكن لـ »إسرائيل«أن تفعله يف ظّل موجة االضطرابات اليت تضرب املنطقة، 
لـ  بالنسبة  تركيا  يؤّثر على مكانة  مبا  وبناء حتالفاهتا من جديد  تعيد »إسرائيل« متوضعها  حيث 

»إسرائيل« يف املنطقة.
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4.2  حلف الريف اإلسرائيلي »بريت هبريبيريا« وموقع تركيا منه
عن  نسبيا  بعيدة  دول  مع  عالقاهتا  تقوية  إىل  نشأهتا  منذ  اإلسرائيلية  اخلارجية  السياسة  سعت 
فلسطني كرتكيا، وذلك بسبب القطيعة يف العالقة مع الدول العربية احمليطة بفلسطني والعزلة النسبية 
اليت ُفرضت على »إسرائيل« يف بعض الساحات، وقد عملت »إسرائيل« مبكرًا على بناء منظومة 
واليونان وقربص  الشرق األوسط وهي: )تركيا وإيران وإثيوبيا  عالقات مع دول ما يسمى ريف 
تعاوًنا استخباراتيًّا وتدريبات عسكرية  السودان(، وقد مشلت  العراق وإريترييا وجنوب  وكردستان 

وعالقات سياسية واقتصادية متقدمة.
 تفاوتت العالقات بني هذه الدول و »إسرائيل« وتبّدلت من التحالف إىل العداء كما حصل يف 
العالقة مع إيران اليت كانت ُتعترَب حليًفا يف عهد نظام الشاه، وانتقلت للعداء بعد ثورة اخلميين  
1979م. واالنتقال من املقاطعة إىل نوع من التحالف كما يف حالة العالقات مع اليونان وقربص 
وأذربيجان وجنوب السودان، وحتديًدا يف اجلانب األمين واالستخبارايت مث السياسي واالقتصادي.

هذه العالقة تستقى من فكرة حلف الريف يف العقلية اإلسرائيلية القدمية )فكرة إيغال ألون(، وقد 
تضاعفت األمهية هلذه العالقة بسبب حالة االضطراب اليت تعيشها املنطقة يف ظل ارتفاع شأن 
التيار اإلسالمي حيث الثورات العربية وفوز اإلخوان املسلمني يف االنتخابات يف أكثر من بلد، 
من  أكثر  الثورات يف  على هذه  االنقالب  لـ »إسرائيل«، ورغم  تقليديًا  أنظمة صديقة  وسقوط 
بلد، إال أن األمور يف املنطقة مل تستقر بعد مما جيعل حالة االضطراب والقلق اإلسرائيلي قائمة. 

)جوزنسكي و لندنشرتاوس، 2012(
برزت فكرة حلف الريف يف السياسة الصهيونية يف العقد األول بعد نشوء »إسرائيل« عام 1948، 
هبدف كسر العزلة العربية من خالل عالقات مع احمليط األبعد وغري العريب وعلى رأس هذا احمليط 
)الريف( تركيا، ومل تنجح »إسرائيل« ببناء هذا احللف لكنها بنت عالقات ثنائية، وكان دافع بناء 
هذه العالقات هو برود العالقة آنذاك مع الواليات املتحدة،خصوًصا بعد حرب 1956، ومل تكن 
الواليات املتحدة قد تعهدت بضمان »إسرائيل« وأمنها بعد، اعتبارًا لعالقات األوىل مع العرب، 
وأقامت »إسرائيل« عالقات مع إيران وتركيا وإثيوبيا واألكراد يف العراق واملسيحيني يف السودان 

)ارشيف الدولة، 2001(.
هذه الدول كانت هلا مصاحل مشرتكة مع »إسرائيل« ضد أعداء إقليميني، وكانت كلها مرتبطة 
توىل  لكن عمليًّا   .)2012 لندنشرتاوس،  و  السوفيييت )جوزنسكي  االحتاد  بالغرب حلمايتها من 
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التعاون االستخباري من خالل لقاءات متعددة  رئيس املوساد بداية اخلمسينيات روبني شيلوح 
األطراف مع رؤساء أجهزة االستخبارات يف الدول املذكورة )مرحب، 2006(. من جهة أخرى 
كانت هناك مصلحة اقتصادية خصوًصامع إيران اليت ورّدت النفط لـ »إسرائيل« ومنها ألوروبا 
باإلضافة للشركات اإلسرائيلية اليت عملت يف إيران. أما على الصعيد العسكري فتوثقت العالقة 
إيران رمسيًّابـ  اعرتاف  بدون  اإلسرائيلي، حىت  العسكري  التصدير  وترّكزت على  وإثيوبيا  إيران  مع 

»إسرائيل« )غلعاد، 2002(.
بعدم  اليت رغبت  تلك األطراف  بناء على طلب  العالقات سرية إىل حد كبري  وقد ظلت هذه 
رمسية العالقة رغم الزيارات املتتالية للمسؤولني اإلسرائيليني لتلك الدول، وبشكل عام مل تستفد 
»إسرائيل« من هذه العالقات يف التصويت يف مؤسسات األمم املتحدة، وُأطيح بالقيصر اإلثيويب 
هيال سيالسي، وبالشاه اإليراين، وبقيت تركيا وحدها يف حلف الريف اإلسرائيلي، ولكن العالقة 
ا وجزرًا ومل تتحول إىل حلف حقيقي رغم الفوائد اليت جنتها  مع تركيا شهدت هي األخرى مدًّ
»إسرائيل«، ومل يؤّثر  احللف على العالقة مع الدول العربية والواليات املتحدة )يوسف، 2010(.

تعتمد »إسرائيل« على مقولة »عدو عدوي صديقي« أو »جار عدوي صديقي«، وهتتم بالدول 
اجملاورة لدول معادية هلا، فالفائدة االستخبارية يف هذه العالقات متكن يف االنطالق من أراضيها جلمع 
املعلومات عن الدول املعادية. ورغم أن كلمة حلف تعين دفاًعا مشرتًكا إال أن املفهوم اإلسرائيلي ال 

يعين ذلك، وإن كانت الطموحات والتوقعات كذلك )جوزنسكي و لندنشرتاوس، 2012(.
ويف هذا اإلطار تأيت فكرة الضغط على تركيا للتلطيف من مواقفها ضد »إسرائيل« وفق خطة 
ليربمان اليت أعدهتا وزارة اخلارجية عام 2011، واليت مشلت حتذيرًا من السفر إىل تركيا وخصوًصا 
اجلنود املسرحني ومن قاتلوا يف غزة أو نّفذوا عمليات ضد الفصائل الفلسطينية، إضافة إىل التعاون 

مع األرمن ودعم حزب العمال الكردستاين )يديعوت احرونوت، 2011(.
من جهة أخرى فالدول اليت تبين »إسرائيل« عالقات معها تشرتك مع »إسرائيل« يف قلقها من 
العناصر )اجلهادية( إليها، كما تالحظ هذه  التغريات يف تركيا ومن )الربيع العريب(، ومن تسلل 
بينما ال جتد  التعاون األمين واالقتصادي والتكنولوجي مع »إسرائيل«  الدول وجود مصلحة يف 
كفايتها يف مواقف الدول الغربية، ويف السنوات األخرية شهدت عالقة »إسرائيل« مع بعض الدول 
دفًئا مثل اليونان وقربص، وكذلك بلغاريا وصربيا ورومانيا وغريها، واليت بدأت التعاون معها يف 
بعض اجملاالت االقتصادية والعسكرية قبل َتوّتر العالقات مع تركيا )جوزنسكي و لندنشرتاوس، 

.)2012
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ال يعين احلديث عن حلف الريف أن ما تقوم به »إسرائيل« اآلن هو استنساخ ملا قامت به يف 
اخلمسينيات من القرن املاضي، وإمنا املقصود هو املنهج والطريقة اليت تتعامل هبا »إسرائيل« يف 
عالقاهتا اخلارجية، فالقيادة اإلسرائيلية والظروف الدولية واإلقليمية متغرية، والعالقة مع الواليات 
املتحدة أخذت شكاًل آخر، حيث كانت التحالفات هتدف للتقرب من الواليات املتحدة وخاصة 

يف العالقة مع إيران وتركيا، لكن اليوم أصبحت الواليات املتحدة احلليف األقوى لـ »إسرائيل«.
كما أن الظروف االقتصادية واالجتماعية والتهديدات األمنية اليت تعيشها »إسرائيل« اليوم ختتلف 
عن تلك قبل 50 عاًما؛ فـ »إسرائيل« ال ختشى من حرب تقليدية تقوم هبا جمموعة من الدول 
العربية، وإمنا ختشى من اهنيار الدول اجملاورة هلا، فدخوهلا يف مرحلة عزلة جديدة وصراع غري متكافئ 
مع عدة تنظيمات مسلحة بداًل من اجليوش العربية النظامية يقلقها، وهذا ما ُيبقي احلاجة حللف 
مع الريف يعطي »إسرائيل« ُحرية حركة أكرب يف معاركها، ولكن الدول املستهدفة هبذا احللف 
ضعيفة وتعاين من مشاكل اقتصادية وسياسية كاليونان اليت قد يتم استبعادها من االحتاد األورويب. 

)جوزنسكي و لندنشرتاوس، 2012(
ولكن حلف الريف اإلسرائيلي أيًضا ال يقتصر على الدول، وإمنا يضم أطراًفا أخرى؛ مثل األقليات 
 Hersh,( القومية مبا يف ذلك أكراد تركيا واملسيحيون يف جنوب السودان ولبنان، وأكراد العراق
2004(، فسيناريوهات تفكك دول يف املنطقة يزيد من حاجة »إسرائيل« للتحالف مع جمموعات 
عرقية وطائفية، خصوًصا اجملموعات البعيدة عن السلطة اآلن كالدروز، باإلضافة إىل جمموعات قد 

ُتزاح عن السلطة كالعلويني يف سوريا )جوزنسكي و لندنشرتاوس، 2012(.
وبناء على ما ذكر فإن خيارات التحالف البادية أمام »إسرائيل« ال تستثين األقلية الكردية يف تركيا بل 
واألرمن أيًضا، كما صرح ليربمان بعد أزمة أسطول )مايف مرمرة(، وبناء على هذه اخللفية التارخيية من 
التحالفات وموقع حلف الريف من السياسة اخلارجية لـ »إسرائيل« فإن أغلب الظن أن »إسرائيل« 

ذاهبة باجتاه التحالف مع خصوم تركيا التقليديني وأبرزهم األكراد وحزب العمال الكردستاين.

4.3 حلف الريف في ظل تفكك منظومة دول »سايكس بيكو«
ترى »إسرائيل« أنه على الرغم من أن خريطة حدود الشرق األوسط مل تتغري رمسيًّا حىت اآلن منذ 
بداية أحداث )الربيع العريب(، إال أن اخلرائط القدمية ال ُتعربِّ عن الواقع يف املنطقة، فاهلويات العرقية 
والطائفية ُشحذت كنتيجة لالضطرابات اإلقليمية، األمر الذي قد يؤدي يف املستقبل لتغيري احلدود 
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اليت رمستها قوى االستعمار األورويب قبل حوايل قرن فيما عرف باتفاقية »سايكس بيكو 1916«، 
كما أن تفكك الدول واجليوش النظامية يف املنطقة سيزيل عائًقا وقف دائًما أمام بناء »إسرائيل« 
عالقات مع األقليات املختلفة، اليت من احملتمل أن تنشئ حكومات مستقلة مستقباًل، وعلى رأس 

هذه األقليات األكراد يف تركيا وسوريا والعراق )جوزنسكي و سرتمي، 2013(.
ويرى ساسة إسرائيليون مثل موشيه آرنس وهو وزير سابق للجيش، أّن الدول املصطنعة اليت أقامتها 
القوى العظمى بعد احلرب العاملية األوىل آخذة يف االختفاء مثل ما حيدث لسوريا والعراق، ومع 
ويرى  أخرى.  عربية  الرمسية، ورمبا ستنهار دول  القومية  األيديولوجيات  أيًضا  اختفائها ستختفي 
مستشرقون إسرائيليون من أمثال مردخاي كيدار أن التحالف بني »إسرائيل« ودول ُسّنية كمصر 
لـ  حتتاج  ال  الدول  تلك  األقليات، كون  مع  التحالف  من  أضعف  سيكون  والسعودية  واألردن 
»إسرائيل« يف احلقيقة، بينما حتتاج هذه األقليات -وعلى رأسها األكراد- لتل أبيب للقضاء على 

ما يوصف بالعدو الواحد )كيدار، 2015(.
فعلى »إسرائيل« أن تفكر من جديد يف مسارها اإلسرتاتيجي، فيما يتعلق بالتحالف مع األقليات، 
على أن تبدأ مبساعدة الدروز يف سوريا على الصمود أمام قوى إسالمية كتنظيم الدولة »داعش« 
وجبهة النصرة. ورمبا تعمل »إسرائيل« على إنشاء »حتالف أقليات يف الشرق األوسط« والذي 
سيجمع األقليات يف املنطقة حتته مظلة واحدة، ورمبا يضم أقليات ُتعترَب عدوة لـ »إسرائيل«؛ لذلك 
مساه املستشرق مردخاي كيدار »حلف من نسج اخليال«، لكن املنطق الذي ُيلزم كل األقليات 

التعاون يف ذلك رمبا شعورها بأهنا بقيت وحيدة بعد تفكك بعض األنظمة )كيدار، 2015(.
ويرى مفكرون إسرائيليون آخرون من أمثال مردخاي نيسان، أن اليهود استطاعوا بناء عالقات 
وأبناء  منه، كالدروز  أو خرجوا  اإلسالم  انبثقوا عن  ممن  والطوائف  األديان  من  مع عدد  إجيابية 
الطائفة البهائية1 ، أو ممن حافظوا على عالقة هشة باإلسالم كالبدو والشركس2 ، وهذا االبتعاد 
»إسرائيل«  مع  أقليات  حلف  ُوِلد  وبالتايل  »إسرائيل«  مع  للتقارب  الظرف  هيأ  اإلسالم  عن 
)نيسان، 2010(. وبناء على ذلك فالتحالف مع األقليات ويف مقدمتهم األكراد يف املنطقة هو 

1 البهائية: هي إحدى الديانات التوحيدية، نشأت يف إيران  منتصف القرن التاسع عشر )بداية من 1844(،وقد أسسها 
حسني علي النوري املعروف باسم هباء اهلل يف أثناء وجوده باملنفى ببغداد مث إسطنبول مث أدرنه مث عكا، يف النصف الثاين من القرن 
التاسع عشر، ومن مبادئ البهائية التأكيد على الوحدة الروحية بني البشر، ويوجد اليوم من مخسة إىل سبعة ماليني معتنق للديانة 

البهائية، يتوزعون يف معظم دول العامل .
العثمانيةنتيجة للحروب  الدولة  القوقاز قدموا إىل الشرق األوسط وأراضي  2 الشركس: جمموعة شعوب تشمل سكان مشال 

التوسعية اليت شنتها اإلمرباطورية الروسية.



79

الجمهورية التركية في المنظور السياسي اإلسرائيلي

ثابت من ثوابت السياسة اخلارجية اإلسرائيلية حيث إن هناك من حيّذر مما مسي مشروع »إسرائيل« 
املنسي لتفتيت العامل العريب )هويدي، 2015(

السابق  املصري  اخلارجية  وزير  فهمي  نبيل  مثل  العرب  السياسيني  بعض  يرى  أخرى،  من جهة 
2013-2014، أن القلق على املصري العريب يف حمله متاًما، وأّن من اخلطأ حصر التحديات يف 
النفوذ اإليراين وخماطر اإلرهاب، وجتاهل دور »إسرائيل« يف خمطط التفتيت الذي تنّفذه منذ نصف 
قرن، فـ »إسرائيل« َتعترِب أن املنطقة ليست إال جمموعة من األقليات اليت ال يوجد تاريخ جيمعها. 
ووفق هذا التصور تضم املنطقة خليًطا من القوميات والشـعوب واللغات، فقيام وحدة بينها هو 
ضرب من الوهم واخليال، والنتيجة املنطقية لذلك أن يكون لكل قومية يف املنطقة كياهنا اخلاص، 

وبذلك تكتسب »إسرائيل« شرعيتها باعتبارها إحدى الدول القومية )فهمي، 2015(.
هذا التوجه يف التفكري اإلسرائيلي دفع »إسرائيل« إىل تبين إسرتاتيجية تشجيع األقليات يف املنطقة، 
لتكون  أو مارونية على حدود »إسرائيل«  إقامة دويالت درزية  لفكرة  وطرحها بني حني وآخر 
مبثابة مناطق أمن ُتكسب »إسرائيل« االطمئنان وتشّكل حاجزًا ماديًّا ومعنويًّا يفصل بينها وبني 
الدول العربية. وهو ما من شأنه أن يشجع األقليات األخرى على السري على ذات الدرب؛ فليس 
صحيًحا أن الشرق األوسط ميّثل وحدة ثقافية، وأن على »إسرائيل« أن تتكامل مع تلك الوحدة. 

ومت اختبار هذا التوجه يف ثالث جتارب معلنة حىت اآلن وهي:
إقامة »إسرائيل« عالقات وثيقة مع قيادات املوارنة يف لبنان. وإقامة جيش لبنان اجلنويب.. 1
التجربة اإلسرائيلية الثانية كانت مع املتمردين يف جنوب السودان، واليت استهدفت دعم التمرد . 2

اجلنويب وإضعاف السودان، األمر الذي انتهى بانفصال اجلنوب وإعالن استقالله يف العام 2011.
الثالثة مع األكراد يف مشال العراق، وذلك أن زعماء األكراد يف نضاهلم ضد نظام . 3 التجربة 

صدام حسني وضد شاه إيران قبل الثورة استعانوا بـ »إسرائيل« )هويدي، 2015(.
سيعيد تفكك املنطقة ومرياث سايكس بيكو، من وجهة نظر »إسرائيل«، تقسيم املنطقة بني دول 
وكيانات تؤّثر فيها عدد من القوى االقليمية مثل إيران وقطر وتركيا ومجاعات إسالمية سنية وحىت 
فلسطينية وهو ما يدفع »إسرائيل« للتفكري بتبين إسرتاتيجية السور الدفاعية »إسرتاتيجية هحوماة«. 
وهو ما يعين بناء حتالفات على قاعدة حلف الريف مع عدد من األقليات والدول املعادية هلؤالء 
الالعبني، ويف احلالة الرتكية فإن احلليف احملتمل هم األكراد بالطبع، ويف ظل سيناريوهات التفكك 
والتشكل جمدًدا سيحصل شيء مشابه ملا حصل يف وسط آسيا مطلع القرن التاسع عشر؛ منافسة 
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مفتوحة للسيطرة على أكرب حجم من املساحة، وَعْقُد أكرب عدد من التحالفات بني عدد من القوى 
املتنافسة، وهنا يعود حلف الريف اإلسرائيلي الذي ظهر يف اخلمسينيات للظهور جمدًدا )تريا، 2015(.

هذه اإلسرتاتيجية اإلسرائيلية ال تستبعد سيناريوهات مستقبلية مثل حلف إسرائيلي ُسيّن ضد 
الثورة  قبل  اإليرانية  هبلوي  ساللة  مع  السنة كما حصل  ضد  إيراين  إسرائيلي  حلف  أو  ايران، 
اإلسالمية، أو حلف مع تركيا كما كان عليه احلال بني 1992 و 2002. ويف ظل هذه الفوضى 
فإن أكثر اجلماعات قدرة على بلورة هوية متماسكة هم األكراد، مث بدرجة أقل الدروز والشيعة 
األمريكي  الدور  تراجع  اإلسرائيلية يف ظل  للتحالفات  بدائل حمتملة  يشّكلون  والعلويون، وهم 
للواليات  الرتاجع  وهذا  أعدائها،  مع  متوازنة  عالقات  بناء  إىل  حللفائها  الكامل  الدعم  من 
لـ »إسرائيل«، حيث مل تكن  بالنسبة  املاضي  القرن  الوضع يف اخلمسينيات من  يْشِبه  املتحدة 
الريف  لبناء حلف  للتوجه  دفعها  ما  ثقلها يف دعم ومحاية »إسرائيل«  تضع  املتحدة  الواليات 

)تريا، 2015(.

التهديدات اليت تواجه »إسرائيل« يف ظل تفكك منظومة سايكس بيكو واليت تبين حتالفاهتا بناء عليها:

»إسرائيل« تعترب نفسها دولة الوضع الراهن وال ترغب بتغيري الوضع إال مبا يوافق مصاحلها وتعمل 
على منع ظهور أي هتديد لوجودها ومن هنا فأمامها نوعان من التحديات:

املباشرة؛ 	  املباشرة أو غري  بالقوة  يتمثل يف العبني يريدون فرض واقع جديد  التحدي األول 
وهؤالء منهم دول قومية كإيران وتركيا، والعبون ليسوا دواًل مثل حزب اهلل وداعش وحركات 

إسالمية ُسّنية أخرى.

التحدي الثاين هو إمكانية اهنيار الدول العربية القائمة.	 

هذه التحديات ختلق نوًعا من املصاحل، اليت قد ترتقي إىل املصري املشرتك، مثل بعض األنظمة اليت 
ختشى على وجودها أو استقرارها، وهؤالء يشرتكون مع »إسرائيل« يف احلرص على بقاء الوضع 
الراهن كما هو حيث يتهددهم خطر الثورات )الربيع العريب(. يف هذا اجلو من عدم االستقرار 
مل تعد »إسرائيل« ترى أي طرف عريب خصًما باستثناء الفلسطينيني أو بعضهم، فحىت النظام 
السوري الذي كان ُيعترَب خصًما لـ »إسرائيل« التقت مصلحته معها يف احلرص على احلفاظ على 

الوضع الراهن )لندنشرتاوس وعريان، 2014(.
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رمبا »إسرائيل« ال تستطيع أن تكون العًبا قويًّا لتسيطر على أكرب مساحة ممكنة يف املنطقة، ولكنها 
ال تستطيع أن تغمض عينيها عّما جيري فيها، لذلك فهي تعمل ملنع تعاظم هتديدات إقليمية من 
خالل التعاون ولو مؤقًتا وسرًّامع أكرب عدد ممكن من الالعبني؛ وهو ما ُيفّسر استمرار التعاون 
مع النظام املصري بشأن سيناء وغزة وحتديات مشرتكة أخرى وكذلك مع األردن، وكذلك هناك 
إمكانية لتمويل وتسليح جمموعات عرقية كاألكراد والدروز وآخرين جيب استغالهلا من وجهة نظر 

»إسرائيل« )لندنشرتاوس و عريان، 2014(.

يف ظل إمكانية اهنيار دول ونشوء أخرى وتذبذب العالقة بني »إسرائيل« وتركيا، فإن »إسرائيل« 
ستسعى حتًما للتحالف مع األكراد على حساب تركيا بناء على الثابت يف السياسة اإلسرائيلية 
من جهة، واملتغريات يف العالقات واحللفاء. فقدرة وسرعة »إسرائيل« على تغيري حلفائها واالنتقال 
أفكارًا  فقد طرحت  السورية،  األزمة  أثناء  أثبتتها »إسرائيل«  العدو وبالعكس،  إىل  احلليف  من 
للتعاون مع جبهة النصرة ضد حزب اهلل وإيران ومن مث التعاون مع حزب اهلل ضد داعش، ويف 
حال أصبح هتديد داعش على حدود اجلوالن احملتل فـ »إسرائيل« ُتفّضل حزب اهلل جارًا هلا على 

داعش )تريا، 2015(.

يف املقابل طرحت »إسرائيل« حزب اهلل حليًفا حمتماًل ضد هتديد العامل السين وضمن رؤيتها حللف 
األقليات غري السنية يف الشرق األوسط )كيدار، 2015(. وعليه فإن »إسرائيل« قد تنحو منحى 
آخر يف عالقتها برتكيا حبيث تنتقل من احلليف إىل العدو اللدود ويصبح أعداء تركيا مجيًعاحلفاء لـ 
»إسرائيل« وعلى رأسهم حزب العمال الكردستاين مث قربص واليونان. فنموذج العالقة مع اليونان 
امتاز بسرعة انتقال الفتة، حيث تبادلت »إسرائيل« زيارات رؤساء الوزارات للبلدين خالل أقل من 
شهر وهو ما مل يسبق أن حصل يف الدبلوماسية اإلسرائيلية، وكان ذلك فورًا بعد حادثة أسطول 

مرمرة )عريان ع.، 2010(. 

ويدّل على ذلك أيًضا تصرحيات ليربمان اليت أشرنا هلا يف أعقاب االعتداء على سفينة مايف مرمرة، 
وقال فيها إنه على »إسرائيل« أن تتحالف فورًا مع حزب العمال الكردستاين واألرمن )يديعوت 
احرونوت، 2011(. وُيعترَب مبدأ التحالف مع األقليات ضّد اخلصوم واالنتقال من حالة احللف إىل 
حالة العداء مبدًأ أصياًل ومعهوًدا يف السياسة اإلسرائيلية، وهو ما يؤشر على أن »إسرائيل« جتد يف 

ا حسب نظرية حلف الريف. خصوم تركيا وعلى رأسهم األكراد حليًفا مهمًّ
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4.4 المسألة الكردية )حزب العمال الكردستاني(
بتعاطف  بارز حيظى  تنظيم سياسي  فهو  الكردية،  املسألة  الكردستاين حمور  العمال  ُيعترَب حزب 
كبري من أكراد تركيا، يساري التوجه كردي القومية، يقود عماًل مسلًحا مدعوًما من أكراد تركيا 
وسوريا وإيران والعراق ويسمى يف تركيا: »يب كا كا )PKK(«، وقد تشّكل ِسريًّا يف 27 تشرين 
ثاين 1978، على يد طالب أكراد من بينهم عبد اهلل أوجالن الذي اختري أول رئيس للحزب، 
وتبنوا الفكر املاركسي اللينيين وأخذوا يطالبون بإقامة دولة كردية مستقلة يف املناطق ذات األغلبية 
الكردية يف كل من تركيا والعراق وسوريا وإيران، ومن أجل ذلك  خاض  احلزب نزاًعا مسلًحا مع 
تركيا منذ مثانينيات القرن املاضي، أودى حبياة أكثر من 40  ألف شخص، لكنه حىت اليوم مل حيقق 
ما يريد، بل تنازل لتصبح مطالبه احلصول على املزيد من احلقوق لألكراد وبعًضامن احلكم الذايت 

جنوب شرقي تركيا )عوف، 2015(.
بعد مالحقة استمرت 15 عاًما، متكنت احلكومة الرتكية من اعتقال عبد اهلل أوجالن مؤسس وزعيم 
احلزب، وكان ذلك يف مطار العاصمة الكينية نريويب يف 15 شباط 1999، وأدين أوجالن خبيانة 
البالد، وُحِكم عليه باإلعدام يف ذات العام، مث خفف احلكم من اإلعدام إىل السجن املؤبد جبزيرة 

صغرية يف حبر مرمرة )عوف، 2015(
ومقابل حتسني حقوق األكراد يف تركيا، وافق حزب العمل الكردستاين على توقيع مصاحلة مع 
احلكومة الرتكية عام 2013، وذلك مقابل أن يسحب احلزب مقاتليه من تركيا إىل مشال العراق، ويف 
آذار 2013 أعلن حزب العمال الكردستاين رمسيًّا وقف إطالق النار مع تركيا، وذلك يف أعقاب 
الدعوة اليت وجهها عبد اهلل أوجالن إلهناء النزاع املسلح الذي استمر عقوًدا، لكن جمرى األحداث 
تغري مؤخرًا بعدما نقض احلزب االتفاق، حيث تتهمه تركيا بتنفيذ عشرات العمليات العسكرية 

ضدها يف الفرتة األخرية )عوف، 2015(.
• العالقات الكردية مع »إسرائيل«

تؤكد احلكومة الرتكية أن هناك عالقة بني »إسرائيل« وأكراد العراق تعود إىل عام 1967، وتؤكد 
مصادر إعالمية على وجود عالقة مباشرة بني تصاعد التفجريات اليت ينّفذها حزب العمال خالل 
العام 2015 واملوقف الرتكي األخري من حصار االحتالل لقطاع غزة، فقد شّن األكراد تفجريات 
يف إسطنبول واملناطق احلدودية راح ضحيتها 12 جنديًّا تركيًّا يف حينه. وكانت احلكومة الرتكية 
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قد استنكرت قبل سنوات قيام ضباط إسرائيليني بتدريب عناصر من حزب العمال الكردستاين، 
وكشفت تركيا وجود مكاتب ومقرات للموساد اإلسرائيلي مشايل العراق )عوف، 2015(.

ترى »إسرائيل« أن إقامة دويالت أو دولة كردية مصلحة هلا على أمل أن تكون حليفة هلا، ال جمرد 
صديقة، لذلك حىت الباحثني اإلسرائيليني يرجحون أن عالقة ما ربطت »إسرائيل« باألكراد على 
َمّرِ السنني، وهذه العالقات توطدت مع تشّكل احلكم الذايت الكردي مشايل العراق، لكن مصلحة 
»إسرائيل« ومصلحة األكراد أنفسهم تقتضي احلفاظ على ِسرّية هذه العالقات يف الوقت الراهن 
لعدم إثارة اجلريان العرب وإيران وتركيا ضد األكراد، وهذا يعين استمرار »إسرائيل« ببناء أرضية 
للعالقات ميكن تطويرها عندما تسمح الظروف، يف حني أن »إسرائيل« قادرة على التأثري على 
الواليات املتحدة لدعم هذا اخليار، كون األكراد أثبتوا أن وجهتهم غربية وأن الواليات املتحدة 

بإمكاهنا االعتماد عليهم يف املنطقة )لندنشرتاوس و عريان، 2014(.
العراق وأنه ليس  الدعم فقط لألكراد يف  إقناع تركيا بأن  من جهة أخرى، تأمل »إسرائيل« يف 
موجًها ضدها، وهو األمر الذي َيْصُعب على تركيا قبوله يف ظل اعتقادها بأن »إسرائيل« تدعم 
األكراد، وخصوًصابعد تدهور العالقات يف السنوات األخرية يف أعقاب اهلجوم على أسطول مايف 
مرمرة، وإذا ما استمر التوتر يف العالقة بني تركيا واألكراد شرق البالد. إال أن املصاحل االقتصادية 
لرتكيا املرتبطة بالطاقة ممكن أن تشّكل داعًما إجيابيًّا لتليني تركيا ملواقفها كما حصل فعاًل يف عملية 
السالم مع األكراد وعلى األقل ستمنع هذه احلقائق الصدام بني »إسرائيل« وتركيا. )لندنشرتاوس 

و عريان، 2014(
تارخييًّا سامهت ثالثة عوامل مؤّثرة يف تأخري تطور العالقة بني »إسرائيل« واألكراد، وهي على النحو اآليت:

األخذ بعني االعتبار العالقات مع الدولة الرتكية.. 1
مراعاة موقف الواليات املتحدة من هذه العالقة.. 2
خوف األكراد أنفسهم.. 3

لكن يف العقدين األخريين حصلت تغريات عدة أصبحت »إسرائيل« معها ترى أنه ال بد من إعادة 
النظر يف العالقة مع األكراد يف املناطق الكردية املختلفة، ومن أهم هذه املتغريات:

1. بنت تركيا عالقة وثيقة مع أكراد العراق وبدأت عملية سالم مع حزب العمال الكردستاين، 
واستقطبت أكراًدا من خارج احلزب، وطّورت عالقة محيمة مع حركة محاس اليت تعتربها »إسرائيل« 
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تنظيًما إرهابيًّا. وبالتايل مل تعد »إسرائيل« مضطرة ملراعاة مشاعر تركيا يف هذا املوضوع )بنجو، 
.)2015

أبرز  وكان  السياسي،  الفراغ  مللء  يتصارعان  وظهور خصمني  وسوريا،  العراق  دوليت  اهنيار   .2
املرشحني لذلك اإلسالميون واألكراد. وبالتايل أصبح األكراد كما ترى »إسرائيل« رأًسا للحربة يف 

حرهبا ضد التنظيمات اإلسالمية )بنجو، 2015(.
3. صعود اإلسالميني، وال سيما احلركات املتطرفة مثل داعش، غرّي من موقف الواليات املتحدة 
أيًضا جتاه األكراد، فبدأت مبساعدهتم ليس اعرتاًفا هبم وإمنا بصفتهم طرًفا فاعاًل ميكنه املسامهة 
يف وقف تقدم داعش، ومن أمثلة هذه املساعدة الدعم العسكري الالحمدود، والقيام بـ 700 غارة 

جوية على داعش يف معركة عني العرب كوباين عام 2015. 

الذي أعلنه األكراد يف سوريا،  الذايت  املتحدة ما زالت ترفض االعرتاف باحلكم  الواليات  لكن 
يف حني يرى األكراد ضرورة عمل »إسرائيل« على إقناع الواليات املتحدة لتغيري موقفها منهم، 
ولذلك أصبحت بعض القيادات الكردية يف املهجر تغازل »إسرائيل« هبدف احلصول على الدعم 
العسكري اإلسرائيلي ودعم اللويب الصهيوين يف الغرب والواليات املتحدة، فقد كانت أمريكا تصّر 
على مساعدة أكراد العراق فقط من خالل احلكومة العراقية، واليت اهنار جيشها كربج من ورق يف 
حلظة احلقيقة، وترى »إسرائيل« أن متسك أمريكا بوحدة األراضي العراقية أصبح شيًئا من املاضي، 

لذلك حترص على نوع من االستقاللية عن الواليات املتحدة يف هذه املسألة )بنجو، 2015(.

على الصعيد الشعيب هناك رغبة كردية بتوثيق العالقة مع »إسرائيل« لكن أيًضا هناك خشية من 
الدول اجملاورة مثل إيران وتركيا، وميكن القول إن لـ »إسرائيل« والغرب مصلحة واضحة بانتصار 
األكراد على اإلسالميني كون األكراد علمانيني وأثبتوا قدرة على إدارة مؤسسات دولة، باإلضافة إىل 
أهنم شعب ودود جتاه »إسرائيل« وليس كباقي شعوب املنطقة، كما يرى بعضهم أن هناك مصريًا 
مشرتًكا يربط الشعب الكردي باليهودي يف ظل عدم االعرتاف هبم من الشعوب األخرى )بنجو، 

.)2015

اجملال  العراق، وخاصة يف  أكراد  مع  للتعاون  فرصة  هناك  أن  ترى »إسرائيل«  أخرى،  من جهة 
التجاري والعسكري. ويف ذات السياق، حتاول »إسرائيل« تقدمي مساعدات إنسانية جلميع األكراد 
املالحقني من قبل الدول يف مجيع أماكن وجودهم، وهو ما يؤشر إىل أن النشاط اإلسرائيلي من 

وراء الكواليس هو أفضل الطرق إلقامة عالقات مع األكراد يف الوقت احلايل )بنجو، 2015(.
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وأعرب السفري اإلسرائيلي لدى الواليات املتحدة رون درمر، يف حديث مع التلفزيون الكردي، 
عن دعم »إسرائيل« لطموحات الشعب الكردي يف الشرق األوسط ومشيًدا حبرهبم ضّد داعش، 
وأضاف »إىل جانب إسرائيل، هنالك شعب آخر حيب احلرية ويناضل من أجل االستقالل؛ إنه 
الشعب الكردي، هنالك عالقات قوية بني اليهود واألكراد وبني إسرائيل وكردستان«. وأشاد السفري 
املسيحيني  يهدد  الذي  الدولة اإلسالمية »داعش«  تنظيم  األكراد يف وجه  لدى  القتالية  بالروح 
واألكراد. وقد أبدا سياسيون إسرائيليون خشيتهم من أن تؤدي تصرحيات السفري هذه إىل تعكري 

أجواء املصاحلة اإلسرائيلية-الرتكية )درمر، 2016(.

هذا يدلل على أن أي دولة كردية تقوم يف املنطقة ستكون صديقة لـ »إسرائيل«، لذلك إذا مت 
اإلعالن عن دولة من هذا النوع فيجب أن تكون »إسرائيل« من أوائل الدول اليت تعرتف هبا، 
نادت هبا »إسرائيل« يف  الذي  الريف )مدينيوت هربيفرييا(  أو حلف  الضاحية  امتداًدا لسياسة 
هناية اخلمسينيات، لذلك ساعدت »إسرائيل« أكراد العراق بالتسليح مبضادات الطريان والدروع 
إيران يف  اإليرانية ومبساعدة  احلدود  ميّر عرب  املساعدات  والتدريب وغريها، وكان قسم من هذه 
حينه، فقد استطاعت »إسرائيل« هتريب 5000 يهودي عراقي من مشال العراق يف السبعينيات 

)لندنشرتاوس و عريان، 2014(.

ويف التسعينيات منعت العالقات اإلسرائيلية اجليدة مع تركيا تطوير العالقات مع األكراد، لكن 
اليوم ترى »إسرائيل« أن استقالل األكراد شيء مبارك، وأن ودولتهم ستكون حليًفا ضد خصومها 
بعد أن ساءت العالقة مع تركيا، فقد أصبحت أكثر حريًة يف عالقتها مع األكراد، وخصوًصا أن 
تركيا نفسها تقيم عالقات مع األكراد مشايل العراق حلاجتها للطاقة وأماًل بأن تقوم حكومة أكراد 
العراق بلجم حزب العمال الكردستاين. ويرى املراقبون أن »إسرائيل« ستكون من أوائل املعرتفني 
بالدولة الكردية إذا ما قامت كما فعلت مع جنوب السودان، وعموًما إذا مل يؤّد توطيد العالقة مع 

األكراد اىل إغضاب أنقرة فإن الواليات املتحدة لن متنعه )لندنشرتاوس و عريان، 2014(. 

مع ذلك تعمل »إسرائيل« حساًبا ملوقف األكراد نفسه والذي يعاين من عقدة االهتام باخليانة من 
حميطه بسبب العالقة مع »إسرائيل«، وكذلك لن ينسى األكراد ما ُنشر عن دور »إسرائيل« يف 
اعتقال عبد اهلل أوجالن، وسيظل الشك بكل أجنيب مسيطرًا عليهم، حىت أهنم فقدوا الثقة بكل 
من حوهلم تصديًقا ملقولتهم »ال صديق لألكراد سوى اجلبال«، وميكن اإلشارة إىل العوامل الفاعلة 

  : )Bengio, 2012( يف العالقة اإلسرائيلية الكردية على النحو اآليت
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1. الرواية التارخيية املشاهبة بني الشعب اليهودي والكردي.
2. وجود جالية يهودية كردية يف »إسرائيل« يبلغ عددها مئة ومخسني ألف نسمة.

3. التوجه الغريب واألمريكي لدى القيادات الكردية.
من الناحية األمنية فإن دولة كردية ستشكل لـ »إسرائيل« قاعدة متقدمة يف أي مواجهة حمتملة مع 
إيران، كما تفعل مع أذربيجان اليوم، وبدياًل ألذربيجان يف حال ساءت العالقة معها، وبالنسبة 
ألكراد سوريا فإن سيناريو تقسيم سوريا قائم؛ وعليه ستسعى »إسرائيل« لبناء عالقة مع األكراد 
السوريني، ويف ظل هتديد داعش ستستفيد »إسرائيل« من التعاون االستخباري، حيث ستلتقي 
مصلحة األكراد و »إسرائيل« ضد عدو مشرتك، رغم احتمال أن تتحول هذه املنطقة ملنطقة نفوذ 
تركي مما قد يقيد »إسرائيل« بقدٍر ما، ومن املتوقع أن تسعى إيران أيًضا لعالقة جيدة مع أكراد 
سوريا والعراق جتنًبا لثورة كردية داخل حدودها )لندنشرتاوس و عريان، 2014(.من جهة أخرى، 
حتاول »إسرائيل« استغالل عالقتها مع األكراد للتأثري يف السياسة الداخلية لرتكيا، وتتطور العالقات 

إجياًبا أو سلًبا بناء على الوضع السياسي الرتكي الداخلي )عريان و لندنشرتاوس، 2014(.

4.5 العالقات اليونانية التركية وتطور الموقف اإلسرائيلي منها
• العداء اليوناني التركي

يعود الصراع بني البلدين للقرن اخلامس عشر امليالدي منذ السيطرة العثمانية على اليونان وحبر 
إجية بعد فتح القسطنطينية، فقد أصبح حبر إجية حبرًا عثمانيًّا خالًصا، وبعد استقالل اليونان عام 
1832 عن اإلمرباطورية العثمانية بدأت مبحاوالت التوسع شرًقا على حساب تركيا واستمر الصراع 
حىت  هناية احلرب العاملية األوىل، فقد احتلت اليونان منطقة إزمري غرب آسيا الصغرى يف 15 أيار 
1919، واستمرت احلرب ثالث سنوات وانتهت عام 1922 بتحرير إزمري وإخراج اليونانيني من 
آسيا الصغرى ومن تراقيا، وهي اجلزء األورويب من تركيا حيث انتصرت تركيا يف هذه احلرب ومت 

توقيع اتفاقية لوزان يف 24 متوز عام 1923 لتبادل السكان بني الدولتني.

ولكن اخلالفات بني البلدين استمرت حول املياه يف حبر إجية وبعض اجلزر فيه، وتصاعد التوتر بني 
البلدين عام 1974 حول التنقيب عن النفط يف حبر إجية وحول أزمة قربص، كما اختلف البلدان 
حول حّق املالحة اجلوية يف مساء حبر إجية، واستمر التوتر بني البلدين بسبب عدد من القضايا؛ مثل 
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حقوق األقلية الرتكية يف اليونان، وقضية تعيني بطريرك الكنيسة األرثوذكسية اليونانية، إىل أحنصل 
تقدم حنو السالم عام 1997 برعاية أمريكية وعلى هامش اجتماع حلف مشال األطلسي، حيث 

اتفق الطرفان على حتقيق السالم واألمن )موسوعة مقاتل من الصحراء، 2000(.

وتقع اليونان وقربص ضمن ما تعتربه »إسرائيل« الريف، ومن الدول اليت ميكن هلا أن تكون جزًءا 
التعاون األمين  من حلف الريف، ومثلها رومانيا أيًضا. وبعد تدهور العالقات مع تركيا وجتميد 
واالستخباري معها وتقليص السياحة يف أعقاب اهلجوم على سفينة مايف مرمرة 2010، ارتأت 

»إسرائيل« أن تبحث عن بديل كاليونان اخلصم التقليدي لرتكيا )بن ييشاي، 2011(.

ومن اجلدير ذكره أن اليونان مل ُتطّبع، ومل ُتِقم عالقات دبلوماسية مع »إسرائيل« إال بعد انتهاء 
احلرب الباردة، ومنذ ذلك احلني سعت لتقوية التعاون مع »إسرائيل« خصوًصا يف اجملال األمين 
بدأت   2010 عام  منذ  وفقط  تركيا،  مع  عالقتها  بسبب  امتنعت  »إسرائيل«  أن  إال  واجلوي، 
العالقات تبدو أكثر دفًئا، حيث تبادلت قيادات البلدين الزيارات الرمسية )عريان ع.، 2010(. 
أمنيًّا  التعاون  بدأ  مث  املتحدة،  األمم  مؤسسات  يف  »إسرائيل«  لصاحل  تصوت  اليونان  وبدأت 
وعسكريًّا واستخباراتيًّا وحىت يف جمال السياحة. واليوم أصبحت مترينات سالح البحرية وسالح 
اجلو للبلدين أمرًا اعتياديًّا )ربيد، 2010(، وأصبحت اليونان هي البديل عن تركيا لتدريبات سالح 

اجلو اإلسرائيلي كما أصبحت شريًكا يف تدريبات مع الواليات املتحدة أيًضا )ربيد، 2012(.

ومن شواهد حتسن العالقة اإلسرائيلية مع اليونان حترك اليونان لنجدة »إسرائيل« إّبان حريق الكرمل 
2010، مث وقف اليونان لألسطول الثاين لغزة عام 2011 )جوزنسكي و لندنشرتاوس، 2012(. 
ومع هناية عام 2015 وبالتزامن مع احملادثات اإلسرائيلية الرتكية إلعادة رأب الصدع بني البلدين 
سعت »إسرائيل« لتعزيز البديل اليوناين القربصي خشية من فشل احملادثات مع األتراك، وعقدت 
لقاءات بني مسؤولني كبار مبستوى مدراء عامني لوزارات اخلارجية للدول الثالث ولقاءات قمة بني 

الرئيس اليوناين ورؤساء حكوميت »إسرائيل« وقربص )وزارة اخلارجية، 2015(.

ودارت النقاشات خالل اللقاءات حول التعاون االقتصادي واألمين ومواجهة التحديات املشرتكة 
النامجة عن التغريات اإلقليمية وتأثريها على الدول الثالث مثل اإلرهاب وموجات اهلجرة وعدم 
قضية  ذلك  القضايا ومشل  هذه  جتاه  الثالثي  للتعاون  تصورًا  »إسرائيل«  أعّدت  وقد  االستقرار، 
الطاقة، وحاالت الطوارئ والكوارث البيئية، والزراعة واإلعالم وقضايا أخرى، ووّقع اجملتمعون على 

مذكرة تعاون مشرتك )وزارة اخلارجية، 2015(.
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ومن اجلدير ذكره أيًضا أن »إسرائيل« رأت حتسًنا واضًحا يف امليزان اإلسرتاتيجي يف املنطقة لصاحلها 
سياسيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا، يف ظل موجة الثورات يف املنطقة العربية مؤخرًا وخصوًصا يف مصر.

فمع زيادة االهتمام بالبحر أمنيًّا واقتصاديًّا ارتفع شأن قربص، ونشطت اللقاءات بني اجلانبني 
حىت أن الرئيس اليوناين زار »إسرائيل«، ومع ذلك تدرك »إسرائيل« أمهية تركيا وترى أن تقوية 
العالقة  الذي يواجه تركيا ومع قربص واليونان لن تكون بقدر أمهية  النظام املصري  العالقة مع 
مع تركيا اليت ُتعترَب العًبا مركزيًّا يف الساحة الدولية القريبة من »إسرائيل« وخصوًصا يف القضية 

السورية )عريان ع.، 2015(.
وعلى ضوء ما تقدم فإن »إسرائيل« ترى يف اليونان كما يف األكراد حليًفا غري إسالمي وينتمي 
على  احلليف  هذا  مع  التعاون  لتعزيز  وستسعى  اإلسرائيلي،  الريف  ويقع ضمن  الغربية،  للثقافة 
حساب العالقة مع تركيا بل وبدياًل عنها، وإن مل تكن اليونان كاألكراد من حيث العداء، فاليونان 

دولة مستقرة وخالفاهتا مع تركيا تارخيية. 

4.6 القضية القبرصية وعالقة »إسرائيل« بقبرص
َحَكَمها  استمرت حىت  اليت  القربصية  التمرد  العثماين وحماوالت  العهد  إىل  يعود اخلالف  تارخييًّا 
الربيطانيون عام 1878، تال ذلك خالف قربصي داخلي بني القبارصة األتراك والقبارصة اليونانيني 
حول العالقة مع اليونان، ويف عام  1931 اندلعت اضطرابات  حاول خالهلا القبارصة اليونانيون 
إعالن انضمامهم لليونان، ولكن احلاكم الربيطاين حظر التحركات القومية واستمر احلال حىت هناية 
احلرب العاملية الثانية عام 1945، حيث عاد زعماء التمرد املنفيون من اليونان، وأجرت الكنيسة 
استفتاء على االنضمام لليونان، صّوت لصاحله أكثر من %95 من القبارصة اليونانيني عام 1950، 
مث بدأ اليونانيون مترًدا مسلًحا عام 1955 قادته حركة »ايوكا« اليت قادها جنرال يوناين من مواليد 

قربص )موسوعة مقاتل من الصحراء، 2000(.
ورد القبارصة األتراك عام 1957 بإنشاء تنظيم عسكري خاٍص هبم للدفاع عن أنفسهم، ورفعوا 
شعار التقسيم بدياًل عن الوحدة مع اليونان، واستمرت احلرب األهلية واليت انعكست أيًضا على 
العالقة بني تركيا واليونان لدرجة تسمية احلالة باحلرب غري املعلنة، واستمرت األحداث حىت إعالن 
اجلمهورية عام 1959 من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة، وبعد جهود مكثفة لربيطانيا احلاكم 
الفعلي لقربص، ورغم االتفاقيات الدولية عاد القبارصة اليونانيون للمطالبة باالنضمام لليونان عامي 
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1963 و 1964، ويف أواسط تشرين الثاين من عام 1967 شّن اليونانيون هجوًما على قرية تركية 
هبدف إخضاع األتراك، وشّكل اهلجوم حتديًّا لرتكيا، وأعاد التوتر بينها وبني اليونان، ورّد القبارصة 

األتراك بإنشاء إدارة خاصة هبم )موسوعة مقاتل من الصحراء، 2000(

وبعد انقالب عسكري يف اليونان على السلطة املنتخبة قاده جنرال يوناين معاٍد لألتراك، ورافض 
للحماية الرتكية للقبارصة األتراك، اضطرت تركيا للتدخل واحتالل قربص الرتكية يف الثاين والعشرين 
القيادة  إلجبار  وأمريكا  بريطانيا  مع  الدبلوماسية  احملاوالت  فشل كل  بعد   1974 عام  متوز  من 
العسكرية اليونانية على الرتاجع عن االنقالب، ومنذ ذلك احلني وقربص مقسمة إىل قسمني يوناين 

وتركي )موسوعة مقاتل من الصحراء، 2016(.

بسبب  محيمة  قربص  مع  »إسرائيل«  عالقات  تكن  مل  اإلسرائيلية،  الرتكية  العالقات  توتر  قبل 
تضامن قربص تقليديًّا مع الفلسطينيني، كما كانت قربص اليونانية تكره احللف اإلسرائيلي الرتكي، 
خصوًصا يف ظل ضغوط تركيا على »إسرائيل« لالعرتاف بدولة مشال قربص. ولكن هناك سبًبا 
آخر أدى إىل حتسن العالقة مع قربص اليونانية وهو اكتشاف حقول الغاز شرق البحر املتوسط، 
ولكن قبل هذه وتلك تعاونت قربص مع »إسرائيل« ملنع أسطول مايف مرمرة من التوجه إىل غزة مث 

سامهت مبنع تكراره عام 2011 )جوزنسكي و لندنشرتاوس، 2012(. 

اتفاقيات الغاز وسخونة العالقات أزعجت تركيا اليت هددت بإرسال سفن حربية لشواطئ قربص 
تقديرات بشأن  انتشرت   2012 نتنياهو لقربص عام  2011(. وبعد زيارة  )يديعوت أحرونوت، 
مرابطة قوات إسرائيلية يف قربص بشكل دائم أو على األقل يف وقت األزمات، ويف أيار 2012 
حتدثت أنباء عن اخرتاق طائرات إسرائيلية للمجال اجلوي لقربص الرتكية وتصدي طائرات تركية 

هلا. )جوزنسكي و لندنشرتاوس، 2012(

فيها  ونكاية  تركيا  بدياًلعن  واليونان  قربص  مع  تنفيذها  »إسرائيل« يف  تفكر  اليت  املشاريع  من 
لكن  الغاز،  لتكثيف  حمطات  أو  أنابيب  عرب  سواء  أوروبا  إىل  أراضيها  عرب  الغاز  تصدير  هي 
توقيع  مت   2012 آذار  ويف  العسكري،  للتعاون  اجملال  يفتح  مما  محاية  تتطلب  مشاريع كهذه 
البحر  حتت  َمّد كابل كهرباء  إمكانية  لفحص  واليونان  وقربص  »إسرائيل«  بني  تفاهم  مذكرة 
يوصل »إسرائيل« بأوروبا، وميّكن »إسرائيل« من تصدير الكهرباء ألوروبا، وهو ما قد تفضله 
على تصدير الغاز الطبيعي، وهو املشروع األكرب من نوعه يف العامل لو سار خمططه كما رغب 

.)Udasin, 2012( اإلسرائيليون
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أمهية قربص يف مسألة الغاز تنبع من عالقتها اجليدة مع غالبية أطراف الشرق األوسط وأوروبا، 
وكان االحتاد األورويب قد وافق عام 2013 على إقامة خط كهرباء يوصل »إسرائيل« بقربص مث 
اليونان بطول 1580 كم حتت البحر. كما أن خطط االحتاد األورويب االقتصادية تشمل خط غاز 
بني قربص واليونان. ويتزامن التعاون االقتصادي مع يف تطور العالقات العسكرية واألمنية؛ ففي 
السنوات األخرية تضاعف التعاون العسكري بني »إسرائيل« واليونان، ففي عام 2015 أقام سالح 
اجلو اإلسرائيلي مترينني يف مساء اليونان بالتعاون مع سالح اجلو اليوناين. كما صرح وزير الدفاع 
اليوناين بأن مناورات ستشارك فيها »إسرائيل« ومصر وقربص واليونان ستتم قريًبا، ويف هناية عام 

2015 مت االتفاق على تعاون ثالثي )عريان ع.، 2015(.

ورغم أن اليونان وقربص عضوان غري مركزيني يف االحتاد األورويب، إال أن ضرورة اإلمجاع يف قرارات 
االحتاد األورويب يعطيهما وزًنا مساويًّا للدول الكبرية، مما جيعل ملوقفهما أثرًا على العالقات الرتكية 
األوروبية. ونظرًا لرتدي العالقة بني »إسرائيل« وتركيا منذ عام 2009 سارعت »إسرائيل« إىل تقوية 
العالقة بينها وبني قربص واليونان، سعًيامنها الستخدام هذه العالقة وسيلة ضغط على تركيا )عريان 

ع.، 2015(.

ترى قربص واليونان وإىل حٍد ما »إسرائيل« تطور عالقة تركيا باالحتاد األورويب بالشيء املقلق، 
خصوًصا يف ظل ما تعلقه أوروبا من آمال على دور تركيا يف الصراع الدائر يف سوريا ويف ضبط 
تدفق الالجئني باجتاه أوروبا، وقد شهد لقاء قادة االحتاد األورويب وتركيا يف 29 تشرين ثاين 2015 
قرارًا أوروبيًّا مبساعدة تركيا ماديًّا للقيام هبذه املهمة، مع تعجيل احملادثات النضمام تركيا لالحتاد 

رمسًيا )عريان ع.، 2015(.

مع ذلك، ترى »إسرائيل« أنه جيب أن تستمر يف حماوالهتا إلعادة ترميم العالقة مع تركيا كوهنا العًبا 
ا يف املنطقة، وبسبب عالقاهتا مع أطراف إسالمية صاحبة مواقف عدائية مع »إسرائيل«،  مهمًّ
ودورها اهلام يف صياغة النظام القادم يف سوريا، ويف ظل أمهيتها االقتصادية والتجارية، وألهنا مَمَّر 
للنفط القادم لـ »إسرائيل« من آسيا، وزبون ممكن للغاز اإلسرائيلي،كما أهنا ستظل حاجزًا أمام 
التقدم الروسي جتاه املنطقة، فرغم العالقة الوثيقة بني »إسرائيل« وروسيا إال أن »إسرائيل« معنية 
بتقليص الوجود الروسي يف املنطقة، انسجاًما مع املوقف األمريكي واألورويب، ومعنية باحلفاظ على 

عالقات جيدة مع قربص واليونان )عريان ع.، 2015(.
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4.7 الموقف اإلسرائيلي من قضية األرمن
للعالقات  ارهتن  اخلاصة،  األمهية  ذات  القضايا  األرمن كغريها من  قضية  موقف »إسرائيل« من 
سرية  أمنية  مبصاحل  تتعلق  ال  هنا  املسألة  أن  ااّل  وتركيا(،  )»إسرائيل«  البلدين  بني  اإلسرتاتيجية 
كما هو احلال مع األكراد أو قربص واليونان، وإمنا تتعلق مبوقف يراه قسم من اإلسرائيليني قضية 
إنسانية؛ ففي »إسرائيل« فئة سياسية تطلق وصف احملرقة على قضية األرمن يف حماولة لتشبيهها 

باحملرقة اليت تعّرض هلا اليهود على أيدي النازية )يفرح، 2011(.
هذه الفئة السياسية -واليت دعا ليربمان، وزير اخلارجية السابق، لتبين موقفها ردًّا على املوقف الرتكي 
من قطاع غزة واهلجوم اإلعالمي الرتكي على »إسرائيل«- )يديعوت احرونوت، 2011(، تتبىن 
الرواية األرمنية حول قضية األرمن منذ زمن طويل وحىت قبل تدهور العالقات اإلسرائيلية الرتكية، 
وتّدعي أن الدولة العثمانية، بقيادة مجاعة تركيا الفتاة بني عامي 1915 و 1918 قامت بإبادة 
مجاعية ضد األقلية األرمنية من مواطين الدولة العثمانية، حيث ُقتل مليون ونصف مليون أرمين وفًقا 

للرواية األرمنية  )يفرح، 2011(.

وتنّص الرواية على أن هذه »اجملزرة« حصلت بعد أن ثار األرمن ضد السلطة العثمانية وانضم 
مقاتلون أرمن للجيش الروسي أثناء غزوه لألناضول مع بداية احلرب العاملية األوىل، حيث اعتربت 
اعتقلت  األرمنية  للرواية  ووفًقا  منهم،  التخلص  يتوجب  خامًسا  طابورًا  األرمن  العثمانية  الدولة 
السلطات العثمانية بتاريخ 24 نيسان 1915 مئتني ومخسني مثقًفا أرمنيًّا وقامت بإعدامهم، ويتم 
إحياء ذكرى »اإلبادة األرمنية« يف هذا التاريخ سنويًّا يف عدة أحناء من العامل، ومع بداية حزيران 
من عام 1915 بدأت السلطات العثمانية برتحيل األرمن من املناطق اليت تعتربها إسرتاتيجية للجيش 
العثماين، وأثناء ذلك تعّرض األرمن هلجمات من مجاعات حملية قتلت كثريين منهم )يفرح، 2011(.

مصطلح احملرقة أو اهلولوكوست مت اخرتاعه عام 1944 على يد احملامي اليهودي األمريكي من أصل 
بولندي رفائيل ملكني، هبدف وصف ما فعله النازيون يف اليهود يف أوروبا، ويف العام 1948 أقرت 
العامة لألمم املتحدة ميثاًقا ملنع اإلبادة اجلماعية والذي مت تفعيله عام 1951، وحينها  اجلمعية 

وصف ملكني قضية األرمن بأهنا حمرقة قامت هبا احلكومة الرتكية )يفرح، 2011(.

من جهتها، ترفض احلكومة الرتكية هذه الرواية مجلًة وتفصياًل وتنفي )احملرقة( قطعيًّا، وتبذل جهوًدا 
حول العامل لتفنيد هذا االدعاء، لعدم وجود أي وثيقة تثبت نية احلكومة العثمانية إبادة األرمن كما 
حصل يف أوروبا مع اليهود، وإمنا كان هناك قرار بالتهجري، وال جمال للمقارنة بني املصطلحني. إال 
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أن الفئة السياسية اإلسرائيلية اليت أشرنا إليها وتتبىن ادعاء إبادة األرمن، تستند لبند من ميثاق األمم 
املتحدة يعرف اإلبادة، من بني عدة تعريفات، بأهنا: )التسبب بأذى جلماعة من خالل جعل هذه 

اجلماعة تواجه ظروًفا فيزيائية صعبة تؤدي ملوهتا( )يفرح، 2011(.
املوقف الرمسي للحكومة اإلسرائيلية ما زال ممتنًعا عن اعتبار ما حصل لألرمن إبادة، واكتفى بتسميته 
الوزير وعضو  منهم  يسارية  فأشخاص ومجاعات  األرمن  يتضامن مع  وأما من  أو مذحبة،  مأساة 
الكنيست السابق ورئيس حزب مريتس اليساري السابق يوسي سريد، الذي شارك يف إحياء الذكرى 
األرمنية اخلامسة والثمانني يف الكنيسة األرمنية شرقي القدس عندما كان وزيرًا للتعليم عام 2000، 
حيث دعا احلكومة برئاسة إيهود باراك يف حينه لالعرتاف مبا أمساه )إبادة الشعب األرمين(، ولكن 
احلكومة تنصلت من دعوته، مث حاول إدخال مواد تعليمية للمدارس حول القضية، إال أن الوزيرة اليت 
أعقبته على وزارة التعليم أحبطت احملاولة، كما شارك أيًضا عام 2005 مرة أخرى يف الذكرى التسعني 

بينما كان عضوًا يف الكنيست، وهذه املرة يف أرمينيا نفسها يف العاصمة يرفان )يفرح، 2011(.
وحاول عضو الكنيست اليساري حاييم أورون أيًضا أن ميرر نقاًشا يف جلنة التعليم يف الكنيست حول 
قضية األرمن عام 2007، لكن الكنيست رفضت بناء على طلب احلكومة بقيادة أوملرت ووزيرة اخلارجية 
ليفين )يفرح، 2011(. وعند حماولة يوسي سريد إدخال رواية األرمن للمناهج الدراسية احتجت تركيا 
رمسيًّا وأرسلت للسفارة اإلسرائيلية يف أنقرة وإىل وزارة اخلارجية واصفة قرار سريد باملستغرب، واستدعت 
وزارة اخلارجية الرتكية القائم بأعمال السفري يف السفارة اإلسرائيلية لالستفسار، وأبلغته احتجاج تركيا 

على قرار سريد وطالبت بأن تعلن »إسرائيل« توضيًحا ملوقفها حول املوضوع )والال، 2000(.
ومما قاله يوسي سريد يف مراسم إحياء الذكرى الـ 90 لـ »حمرقة األرمن« يف العاصمة األرمنية بتاريخ 
21 نيسان 2005 : »إن أملانيا النازية ليست وحدها من ارتكب جرائم ضد اإلنسانية، واليهود 
إسرائيل  حكومة  نقنع  أن  وجيب  نتعب  أال  علينا  اجلماعية،  لإلبادة  تعرضوا  من  وحدهم  ليسوا 
كي تعرتف بذلك«، ووفًقا ملا يعتقد يوسي سريد فقد ُقتل من األرمن مليون ومثامنائة ألف على 
أيدي األتراك، لكن من الطريف أن نعرف أن سريد قال يف كلمته إن السبب وراء عدم اعرتاف 
»إسرائيل« رمسيًّا مبا أمساه إبادة األرمن مل يكن الرغبة بعدم إثارة غضب تركيا فحسب، وإمنا خشية 

من أن خُيفف ذلك من أمهية حمرقة اليهود على أيدي أملانيا النازية )كرمون، 2005(.
هتتم تركيا بكل سلوك حول هذه القضية، ومثال ذلك االحتجاج شديد اللهجة الذي قدمه السفري 
الرتكي عندما مت استدعاء امرأة أرمنية إليقاد شعلة يوم االستقالل عام 2003 يف »إسرائيل«، حيث 
كتب اإلسرائيليون عنها بأهنا جيل ثالث للناجني من اإلبادة األرمنية، وكان ذلك قبل االحتفال 
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بثالثة أيام؛ مما جعل احلكومة ووزارة اخلارجية اإلسرائيلية يسحبون النسخة املطبوعة اليت مت توزيعها 
وإعادة صياغتها من جديد، فقد ذكرت النسخة املعدلة معاناة الشعب األرمين دون ذكر كلمة 
إبادة أو حمرقة )كرمون، 2005(. أيًضا سعى اللويب اليهودي يف الواليات املتحدة إلقناع اإلدارة 
األمريكية على َمّر السنني، بعدم االعرتاف بـ )اإلبادة( األرمنية، لكنه غري موقفه لصاحل األرمن بعد 

أزمة أسطول مايف مرمرة عام 2010 )يفرح، 2011(. 
لكن إذا كانت املدارس اإلسرائيلية ختضع لسياسة احلكومة، ومل ُتدّرس )حمرقة األرمن( فاجلامعات 
العربية  اجلامعة  يف  »اجلينوسايد«1  مساق  مثل  النازية  احملرقة  إبراز  إطار  يف  ُتدرّسها  اإلسرائيلية 
املفتوحة، حيث يتم عرض املسألة األرمنية بقوة، ضمن ما تعتربه اجلامعة توعية اجملتمع اإلسرائيلي 

بـ )إبادة الشعب األرمين( )اورون، 2007(.
إضافًة للحديث عن »إبادة شعب« وتبين رواية األرمن، يتضمن الكتاب اجلامعي خرائط تظهر موطن 
األرمن التارخيي حتت اسم أرمينيا، ويضم عدًدا من الواليات الرتكية من وسط البالد وحىت مشاهلا 
الشرقي مثل أرزروم، أرزجنان، سيواس، توجنايل، بنغول، آغري، وكارس، أرداهان، أرتفني، وواليات 
أرزروم،  مثل  أرمنية  تركية كواليات  واليات  ستة  ذكرت  أخرى  خريطة  ويف  جماورة،  شرقية  أخرى 
دياربكر، فان، سيواس، وذلك على أساس ما فرضته الدول الغربية وروسيا على الدولة العثمانية بعد 

حرب القرم بني روسيا والدولة العثمانية عام 1855-1856 )اورون، 2007، صفحة 29(.

 الخارطة التي تحدد منطقة أرمينيا، الخط األسود العريض هو حدود أرمينيا.
 )caedes(ومعناها عرق و )genos(مصطلح أصله يوناين ومركب من كلمتني: جينوس :)Genocide( 1 جينوسايد
القتل  أنه يعين  أقلية أوطائفة، كما  القتل اجلماعي أو اإلبادة اجلماعية لشعب أو  ومعناها مذحبة، والـ«جينوسايد« مفهوم يعين 

والتطهري العرقي والفناء اجلماعي.
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خارطة تبين الواليات التركية التي يعتبرها الكتاب واليات أرمنية.

ويتحدث الكتاب عن عدد من املذابح اليت يّدعي بأن العثمانيني نّفذوها ضد األرمن، على خلفية 
ثوراهتم وعملياهتم ضد الدولة كاالستيالء على البنك العثماين يف إسطنبول واقتحام الباب العايل 
يف السادس والعشرين من آب 1896. وعلى خلفية تلك األحداث طلبت بريطانيا وفرنسا التدخل 
العسكري لصاحل األرمن يف األناضول، إال أن روسيا اعرتضت على الوجود الربيطاين والفرنسي قريًبا 

منح دودها اجلنوبية )اورون، 2007، صفحة 30(. 
ونتيجة هلذه األحداث قّدر األرمن خسائرهم بـ 200 ألف قتيٍل، وذكروا عدًدا مشابه من الالجئني، 
بينما املصادر الرتكية تتحدث عن أرقام أقل بكثري. ويف إطار احلديث عن املذابح َيذكر الكتاب، الذي 
ُيدرس يف اجلامعة العربية املفتوحة، »أن السلطان عبد احلميد الثاين الذي حكم بني عام 1876 وعام 
1908 مسي السلطان األمحر لكثرة املذابح يف عصره«، ويضيف بأن الفرتة التالية لالنقالب عليه مل 
تكن أفضل، ففي عام 1909 ُقتل من األرمن 20 ألًفا، وُحرقت مدهنم وقراهم، مث يف عام 1915 بعد 

اهلزمية أمام الروس حتولوا لكبش فداء على يد وزير احلرب أنور باشا )اورون، 2007، صفحة 31(.
ومل يكتف الكتاب هبذا احلد، وأضاف أن اجليش العثماين أباد 250 ألًفا من جنوده األرمن خالل 
احلرب، ويف متوز 1915 مت هتجري األرمن من ستة واليات شرقية، وقد ُقتل أغلبهم خالل عملية 
التهجري، وحىت أيلول من نفس العام أبيد ما يقارب 800 ألف أرمين، ويرّجح الكتاب أن يكون 

العدد وصل إىل مليون ونصف املليون )اورون، 2007(.
ويبدو أن التحالف بني الدولة العثمانية وأملانيا أثناء احلرب العاملية األوىل سّهل على »إسرائيل« 
لضباط  دور  هنالك  بأنه كان  واالدعاء  روايتهم  لتعزيز  ذلك  اإلسرائيليون  استخدم  فقد  االهتام، 
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عملية  العثماين يف  اجليش  قادوا  إهنم  بل   .)N.Dadrian, 1996( األرمن  إبادة  يف  أملان كبار 
اإلبادة وهم من بادروا إليها، ويصّر الكثريون يف »إسرائيل« على تأكيد التشابه بني احلالة األرمنية 
واليهودية يف مسألة احملرقة لدرجة اعتبار أملانيا النازية هي العقل املدبر يف احلالتني )اورون، 2007، 
صفحة 50(. كل قارئ للكتاب سيصل إىل نتيجة بأن تركيا )العثمانية( ارتكبت إبادة مجاعية ضد 

األرمن بأوامر عسكرية واضحة يف تلك الفرتة )هكول هحفريت، 2015(.
لكن، وكما أشرنا سابًقا، ورغم التعاطف مع األرمن وتضرر العالقة بني البلدين ما زالت »إسرائيل« 
يف  األرمنية  اجلالية  توقعت  فمثاًل  لرتكيا،  وُمعاٍد  لألرمن  مؤيد  علين  موقف  اختاذ  تتجنب  الرمسية 
»إسرائيل -واليت تتكون من بضعة آالف- من رئيس الدولة رؤوفني ريفلني واملعهود عنه تعاطفه مع 
قضيتهم، أن يؤّثر يف تغيري املوقف الرمسي لـ »إسرائيل« بعد أن أصبح رئيًسا للدولة، لكنه مل يفعل، 
علًما أنه من طالب احلكومة مرارًا باالعرتاف بـ)إبادة األرمن( عندما كان رئيًسا للكنيست، وكانت 
اخلارجية اإلسرائيلية حتبط كل حماوالته دائًما، هبدف عدم استفزاز تركيا  )هكول هحفريت، 2015(.
يف ذات السياق، وإذا كانت »إسرائيل« غري مهتمة مبوقف تركيا بسبب األزمة احلالية يف العالقة، 
إال أن العالقة مع أذربيجان ال تقل أمهية؛ وهي دولة هلا صراع طويل مع األرمن، لذا حرصت 
»إسرائيل« على أن ال تثري حفيظتها، وظل الرئيس اإلسرائيلي ريفلني ملتزًما باملوقف الرمسي املعلن 
ذكر  فقد  بشكل شخصي،  األرمن  لدعم  مساعيه  استمر يف  أيًضا  لكنه  اإلسرائيلية،  للحكومة 
قضيتهم يف خطابه على منرب األمم املتحدة يف شباط 2015، واستضاف ممثلني عن األرمن يف 

منزله، لكنه جتنب ذكر كلمة إبادة أو حمرقة )هكول هحفريت، 2015(.
تكررت هذه احلالة مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو، الذي تبىن -هو أيًضا- موقًفا 
مؤيًدا لألرمن وروايتهم عندما كان نائًبا لوزير اخلارجية، وهو ما ُيعرّب عن موقفه الشخصي، لكنه يف 
منصب رئيس احلكومة ال يستطيع التعبري عن هذا املوقف عالنية، هبدف احلفاظ على العالقات 
األرمنية،  القضية  مع  متعاطفون  اإلسرائيليني  القادة  من  فإن كثريًا  وعليه  وتركيا،  أذربيجان  مع 
لكن املوقف املعلن والرمسي يراعي، باإلضافة للعالقات مع تركيا، املصاحل التجارية والسياسية مع 
أذربيجان اليت ُتصّدر هلا »إسرائيل« السالح وتستورد منها النفط عرب تركيا ، كما أن السالح الذي 
تبيعه »إسرائيل« ألذربيجان اسُتخِدم جزء منه يف حرهبا ضد األرمن يف حرب ناجورنو قرة باغ1  

)هكول هحفريت، 2015(.

1 حرب ناجورنو قرة باغ: صراع مسلح حصل يف الفرتة الواقعة بني شباط 1988 إىل أيار 1994، يف ناجورنو قرة باغ، 
األذربيجانية  األرمينية ملواجهة احلكومة  أرمنية مدعومة عن طريق احلكومة  يد مجاعات عرقية  أذربيجان، على  يف جنوب غرب 

واالنفصال عنها.
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4.8 الخاتمة
عالقات  شبكة  ولديها  حتالفاهتا،  الثبات يف  بعدم  متتاز  التقليدية  اإلسرائيلية  اخلارجية  السياسة 
املصاحل اإلسرائيلية، ومن  الريف، هتدف من جهة إىل محاية  تعتمد على نظرية حلف  خارجية 
جهة أخرى تستخدمها للضغط على أطراف وقوى دولية عند الضرورة، ومع ذلك ستبقى تركيا 
تتمتع بكوهنا أحد العناصر الرئيسة اليت هتتم هبا السياسة اخلارجية اإلسرائيلية، بسبب دور ومكانة 

تركيا يف الشرق األوسط.
بارزون  زعماء  به  يصرح  ما  وحسب  ومصاحلها  اخلارجية  سياستها  حملددات  ووفًقا  »إسرائيل« 
مع  التحالف  من خالل  يكون  وقد  لرتكيا،  املناهضة  حتالفاهتا  على  سُتبقي  إسرائيليون،  وخرباء 
األكراد ودعم قيام دولة هلم لتكون حليًفا لـ »إسرائيل«، أو عرب تطوير العالقة مع قربص واليونان 
لتصل إىل درجة حلف، وستبقى »إسرائيل« تراهن باستمرار على حلفاء جدد يكونون خصوًما 
لرتكيا بالضرورة، يف ذات الوقت الذي حترص فيه على استمرار العالقات مع تركيا استنادا اىل 

املصاحل املتبادلة.



الفصل اخلامس

الخطاب اإلعالمي اإلسرائيلي تجاه تركيا

تغطية صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية لالنتخابات 
البرلمانية التركية 2015  نموذجًا

أ.عمر أبو عرقوب
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الخطاب اإلعالمي اإلسرائيلي تجاه تركيا

5.1  مقدمة
دولة  على  تؤّثر  اليت  واإلقليمية  الدولية  واألحداث  القضايا  بتغطية  اإلسرائيلي  اإلعالم  يهتم 
تركيا، حيث  بينها  من  أوسطية  دول شرق  عدة  للتطورات يف  خاصة  أمهية  ويويل  »إسرائيل«، 
يغطيها برؤية حتريرية مدروسة وممنهجة تتوافق مع اخللفية الفكرية واأليديولوجية للجمهور والقيادة 
اإلسرائيلية، وعادة ما يعكس اإلعالم اإلسرائيلي املوقف الرمسي اإلسرائيلي من القضايا واألحداث 

اليت يهتم هبا.

لغة  العربية  اللغة  واعتماد  »إسرائيل«  يف  اليهودية  القومية  فكرة  تساعد  أخرى  جهة  من 
اإلعالم  من  معلوماته  واستقائه  اإلسرائيلي  اجملتمع  انغالق  إىل  فيها  اجلمهور  ملخاطبة  رمسية 
اإلسرائيلي الناطق بالعربية بالدرجة األوىل، وهو ما يؤدى إىل زيادة تأثري اإلعالم على الرأي 

اإلسرائيلي. العام 

وهنا تكمن أمهية دراسة اخلطاب اإلعالمي اإلسرائيلي جتاه القضايا يف املنطقة، خاصة وأنه يعتمد 
نادرًا ما يعرفها أحد غري اإلسرائيليني، فمن املهم االطالع على اإلعالم  اليت  العربية  اللغة  على 
اإلسرائيلي وسياساته التحريرية وطريقة إيصاله األفكار واملعلومات للجمهور اإلسرائيلي والزوايا اليت 
يرى منها القضايا اإلقليمية احمليطة، وخاصة لكل من يتعامل مع »إسرائيل« ويسعى لفهم مكّوناهتا 

وأسلوب التأثري عليها، والرد على أو مواجهة روايتها لألحداث.

هذه الدراسة تسّلط الضوء على اخلطاب اإلعالمي اإلسرائيلي جتاه اجلمهورية الرتكية، من خالل 
 ،2015 عام  خالل  مرتني  جرت  اليت  الرتكية  الربملانية  لالنتخابات  اإلسرائيلي  اإلعالم  تغطية 
هبدف التعرف على شكل وأهداف اخلطاب اإلعالمي اإلسرائيلي جتاه تركيا واألطراف الفاعلة 
فيها، والصورة اليت حياول اإلعالم تشكيلها ورمسها يف ذهن اجلمهور اإلسرائيلي عن تركيا، من 
اإلعالمية  والوسائل  العربية  الصحف  أكرب  إحدى  نشرهتا  اليت  الصحافية  املواد  حتليل  خالل 
ومقارنة  االنتخابات،  جوليت  خالل  العربية  باللغة  أحرنوت«  »يديعوت  صحيفة  وهي  املهمة، 

تغطية كل جولة باألخرى.
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5.2 المدخل النظري )اإلعالم اإلسرائيلي(
يرّكز هذا اجلزء من الدارسة على الصحافة اإلسرائيلية من حيث اخللفيات الفكرية واأليديولوجية 
الرقابة  إىل  أيًضا  ويتطرق  أحرنوت،  يديعوت  الدراسة، صحيفة  وتطورها، مث عن منوذج  ونشأهتا 
اإلسرائيلية على اإلعالم، ونظرية حتليل اإلطار اإلعالمي، ويعرض مناذج من التغطيات اإلعالمية 

اإلسرائيلية للشأن الرتكي، وتفاصيل االنتخابات الربملانية الرتكية 2015.
• الخلفية الفكرية واأليديولوجية لإلعالم اإلسرائيلي

استخدمت احلركة الصهيونية وسائل اإلعالم يف الرتويج ألفكارها وأيديولوجياهتا، إلدراكها متاًما 
بأن الدولة الصهيونية مادة إعالمية مهمة بالنسبة للغرب يف هناية القرن التاسع عشر. وكان أمسى ما 
تسعى إليه احلركة الصهيونية قبل قدومها إىل فلسطني هو الرتويج لفكرة الصهيونية على أهنا حركة 
قومية، والرتويج ملخطط »دولة إسرائيل«، وهو ما ساعدها على تسويق نفسها لإلمربيالية األوروبية 
واألمريكية، لتكون بعد ذلك عني ويد االستعمار يف وسط جغرايف جديد، وجمال نفوذ إسرتاتيجي 
ألي قوة كربى يف العامل، ولعبت احلركة الصهيونية على غرس هذه الفكرة والتوجه يف الغرب من 

خالل وسائل اإلعالم اليت استطاعت التأثري عليها يف حينها )املسريي، 2006(.
أدركت احلركة الصهيونية أمهية وجود إمرباطورية إعالمية خلدمة مصاحلها والتأثري على الرأي العام 
مبكرًا، وعملت منذ البدايات على إنشاء ما مُسّي يف الربوتوكول السابع بقوة الصحافة الكربى، 
ومن مث إدخال مفهوم الربوبوغندا اإلعالمية اليت حتّول تعريفها بالنسبة إليهم من خدمة هدف نبيل 
إىل خدمة هدف صهيوين يقضي بالرتويج لفكرة »أرض بال شعب لشعب بال أرض«، باستخدام 
أكاذيب ومعلومات مضللة، فقد تزامنت هذه الدعاية مع القرار الدويل والصهيوين باختيار فلسطني 
وطًنا قوميًّا هلم، وكان حليفهم يف تطبيق ذلك املال الذي سخره اللويب الصهيوين لشراء ضمائر 
اإلعالمني يف الواليات املتحدة وأوروبا حتديًدا، ووصفت هذه العملية كلها بأهنا جزء من اإلرهاب 

اإلعالمي الذي مارسته الصهيونية من قبل ومتارسه »إسرائيل« من بعد )املصري، 2014(.
وحىت نفهم العقل الصهيوين اإلسرائيلي ورؤيته لإلعالم وخمرجاته، ال بد وأن نستعرض أقوال مؤسس 
الصهيونية السياسية احلديثة »ثيودور هرتزل« يف مؤمتر بازل 1897 يف سويسرا، حيث قرر إنشاء 
صحيفة صهيونية باسم »دي وولت«، وقال يف افتتاحيتها بعد أشهر من نفس العام »جيب على 
الشعب  أعداء  استعماله ضد  اليهودي، ميكن  للشعب  درًعا وسالًحا  تكون  أن  الصحيفة  هذه 

اليهودي بال فرق يف الدين« )النريب، 2010(
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ولدى حديثنا عن اإلعالم اإلسرائيلي احلديث، جتدر اإلشارة إىل خلفياته الفكرية واأليديولوجية 
اليت حيملها وحياول الرتويج هلا، فكل ما ينشر يف وسائل اإلعالم الصهيونية واإلسرائيلية خاصة، 
ال ينشر من باب املعرفة والبحث عن احلقيقة فقط، فهناك عدو مرتبص خلف اإلعالم اإلسرائيلي 
يستخدمه لتمرير خمططاته وأفكاره، واإلعالم اإلسرائيلي وحش كاسر ما مل يقابله إعالميون مهنيون 

وأيديولوجيات وفكر واضح ومنظم )النريب، 2010(.
سعت احلركة الصهيونية إىل إجياد أبواق إعالمية هلا يف فلسطني قبل احتالهلا يف فرتة االنتداب 
الربيطاين، ملعرفتها أمهية اإلعالم يف التأثري على الرأي العام، وخلق أجواء متهيدية للوجود اليهودي 
يف فلسطني، واملساعدة يف بث األفكار القومية والتوراتية، وجنحت القيادة اإلسرائيلية من خالل 
السيطرة على اإلعالم يف بّث أفكارها وأيديولوجياهتا واهليمنة على الثقافة والفكر والرتكيبة اجملتمعية 
الذين  اإلعالم  وسائل  ومالكو  مشغلو  يرتضيه  ما  قيامها، ضمن  منذ  »إسرائيل«  والسياسية يف 

ُيعرّفون أنفسهم حبماة ومحلة الفكر الصهيوين )مّجال، 2005(.
األخريين،  القرنني  رئيسة خالل  مادة  استخدامها  اإلسرائيلي  اإلعالم  اليت حياول  الدعايات  من 
»احملرقة النازية« لليهود يف أملانيا على يدي أدولف هتلر، فقد اسُتخِدمت لتلبية أغراض صهيونية 
تزال »إسرائيل«  وما  اليهود،  مع  للتضامن  والغريب حتديًدا  العاملي  العام  الرأي  ككسب وحتشيد 
تستغلها إعالميًّا وسياسيًّا حىت يومنا. كما حتاول »إسرائيل« ربط االنتقادات املوجهة إليها بأهنا 
»معاداة للسامية«، ويرّكز على ذلك اخلطاب اإلعالمي اإلسرائيلي، كما حياول اإلعالم اإلسرائيلي 

خلق صورة لإلنسان العريب بأنه متخلف، واملقاوم الفلسطيين بأنه إرهايب )النريب، 2010(.
املختلفة  والقضايا  األحداث  مع  تعامله  يف  واضحة  إسرتاتيجية  اإلسرائيلي ضمن  اإلعالم  يسري 
منذ نشأة احلركة الصهيونية وحىت يومنا هذا، بأنه ال مانع من تعدد توجهات وأفكار اإلعالم يف 
القضايا الداخلية كاألحزاب واحلكومة واجملتمع واالقتصاد...اخل. لكن هذه اإلسرتاتيجية يف ذات 
الوقت متنع التعددية وتدعوا للتجند خلف احلكومة يف القضايا املتعلقة باألمن القومي اإلسرائيلي 
الفكر  أهداف مشرتكة ختدم  أيًضا خلدمة  هو  جمند  املعارضة  إعالم  فحىت  اخلارجية،  والعالقات 
الصهيوين اإلسرائيلي، وقائم على تربير كل ما ارتكبته وترتكبه »إسرائيل« من جرائم، ولذلك تغرد 
اهلدف  ولذات  السرب  ذات  وتوجهاهتا يف  مرجعياهتا  اختالف  رغم  اإلسرائيلية  اإلعالم  وسائل 
به بطريقة ختدم  احمليطة  الدول  يتعامل مع  أن اإلعالم اإلسرائيلي  يعين  2010(. وهذا  )النريب، 
سياساته ومصاحله أواًل، ومن بني هذه الدول اليت نشط اخلطاب اإلعالمي اإلسرائيلي جتاهها مؤخرًا 

اجلمهورية الرتكية.
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ويشري أمل مجال يف كتابه )الصحافة واإلعالم يف إسرائيل(، إىل أنه رغم التحوالت اليت َمّر فيها 
اإلعالم اإلسرائيلي خالل الستينيات والسبعينيات من القرن املاضي واليت ما زال بعضها مستمرًا، 
االجتماعية  اهليمنة  من  جزء  وتفكك  السياسية  والدمقرطة  االقتصادية  واللربلة  اخلصخصة  من 
اإلسرائيلي  اإلعالم  استطاع  فقد  فلسطني،  إىل  اهلجرة  بداية  منذ  اليهودي  للفكر  واأليديولوجية 
من  اإلعالمية  واالستهالكية  الرتفيهية  والثقافة  من جهة،  التعبوية  القومية  أيديولوجيا  بني  الدمج 
جهة أخرى، فرغم  تصاعد رأس املال يف هيمنته على اإلعالم لكنه يف الوقت نفسه َظلَّ منصاًعا 

للمؤسسة السياسية اإلسرائيلية )مّجال، 2005(.

وميكن اعتبار اإلعالم يف »إسرائيل« ملتزًما بنظرية كلٍّ من رميوند ويليامز وستيوارت هول ونوعم 
الدميقراطية  النظم  القائلة بأن اإلعالم مع كل استقالليته يف  إليها مّجال،  تشومسكي كما أشار 
اقتصادية وسياسية وثقافية للسيطرة عليه، ومتّثل صراًعا  آلية هيمنة وحتّكم تتصارع قوى  يشّكل 
وسباًقا لشّد اهتمام املستهلكني والتأثري عليهم، إما جلين املال منهم أو لضمان إذعاهنم للنخب 

السياسية والعسكرية والفكرية املسيطرة )مّجال، 2005(. 

إن معظم العاملني يف اإلعالم اإلسرائيلي واملختصني يف الشؤون اإلقليمية والعربية والفلسطينية، 
واستخبارية، كاجليش  أمنية  خلفية  ولديهم  إسرائيلية،  أمنية  أجهزة  يف  يعملون  أو كانوا  يتبعون 
املثال ال  والداخلية »املوساد« و »الشاباك« ، ومنهم على سبيل  اخلارجية  املخابرات  وجهازي 
احلصر، روين شكيد يف صحيفة يديعوت أحرنوت الذي عمل حمقًقا يف الشاباك اإلسرائيلي وأسهم 
يف تعذيب فلسطينيني، ويوسي تورفشتاين الذي يعمل يف هآرتس وكان نائًبا للحاكم العسكري يف 

الضفة ملدة 15 عاًما، وغريهم الكثريون )النريب، 2010(.

وسائلها  لكافة  سابًقا  الصهيونية  واحلركة  حاليًّا  »إسرائيل«  تسخري  حماولة  عن  ُيعرّب  ذلك  كل 
اإلعالمية خلدمة مصاحلها الفكرية والسياسية، فعندما ننظر وحنلل اخلطاب اإلعالمي اإلسرائيلي 
جتاه قضية ما أو دولة ما، فإنه يساعدنا على معرفة احلالة السياسية والفكرية اإلسرائيلية جتاه هذه 
القضية أو الدولة، فاإلعالم اإلسرائيلي -بشكله العام- ميّثل صورة احلكومة وهويتها، ومن هنا 
لوحظ االهتمام اإلعالمي اإلسرائيلي مبا يدور يف اجلمهورية الرتكية يف السنوات األخرية املاضية، 
وهو ما تسعى هذه الدراسة إىل تسليط الضوء عليه كونه  يعكس املوقف احلكومي الرمسي جتاهها 

بشكل أو بآخر.
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• الصحافة اإلسرائيلية
ُتعترَب وسائل الصحافة واإلعالم يف »إسرائيل« حديثة العهد كما وسائل اإلعالم يف أوروبا وأمريكا، 
إال أهنا كانت السّباقة من حيث التأسيس واالستخدام يف فلسطني مقارنة مع دول املنطقة احمليطة، 
اليت كانت تعاين تراجًعا ملحوًظا يف التقدم التكنلوجي والعلمي. وألن احلركة الصهيونية ومن مث 
»إسرائيل« كانتا حديثيت عهد يف فلسطني سعتا إلجياد وسائل إعالمية ختاطب من خالهلا سكان 
تأثري  ذروة  بذلك  مستغلة  أهدافها،  مبا خيدم  اليهود  السكان  توجيه  على  وتعمل  العرب،  البالد 

وسائل اإلعالم )الصحف واإلذاعات( على اجلمهور، كوهنا كانت الوسائل الوحيدة.
القرن  يف  لفلسطني  العثماين  احلكم  فرتة  األوىل خالل  مرحلتها  اإلسرائيلية يف  الصحافة  ظهرت 
التاسع عشر وحىت انتهاء احلرب العاملية األوىل، ورّكزت جهودها يف نقل وبّث الفكر الصهيوين 
واأليديولوجي لليهود املقيمني يف فلسطني، والدعوة إىل تكثيف اهلجرة اليهودية، وتعزيز فكرة الوطن 

القومي، وتذكريهم بارتباطهم الديين بفلسطني، وتوحيد الصف اليهودي )حسونة، 2014(. 
زاد حضور وفعالية الصحافة اليهودية قبل قيام دولة االحتالل اإلسرائيلي وخالل فرتة االنتداب 
الربيطاين، وكانت من أوىل وأكرب الصحف اليت صدرت يف تلك الفرتة صحيفة هآرتس يف عام 
1919، وصحيفة يديعوت أحرنوت عام 1939، واستمرت الصحيفتان بالصدور رغم التغريات 
اليت طرأت عليهما حىت يومنا هذا، إضافة إىل عدة صحف يهودية وصل عددها إىل 13 صحيفة 
حىت قيام دولة »إسرائيل« يف عام  1948، يف حني متيزت الصحافة خالل تلك الفرتة بأهنا حزبية 
على  وحافظت  فلسطني،  يف  وطن  إقامة  يف  اليهودي  القومي  اجلهد  خلدمة  جتندت  أيديولوجية 

أهدافها بتعزيز الوجود اليهودي يف فلسطني يف كافة اجملاالت )مّجال، 2005(.
أن  إىل  احمللية  الصحف  ومنت  والتجارية،  اخلاصة  الصحافة  »إسرائيل« صعدت  دولة  قيام  وبعد 
ازدهرت مؤخرًا الصحافة الدينية والدينية األرثوذوكسية، وكذلك تنامت الصحافة باللغات األجنبية، 
ومن أمهها كانت الناطقة بالعربية والروسية )مّجال، 2005(. واشتهرت ثالث صحف رئيسة بكوهنا 
مصدر معلومات للجمهور اإلسرائيلي وهي يديعوت أحرنوت، وهآرتس، وصحيفة معاريف، إضافة 
إىل صحيفة إسرائيل اليوم اليت ظهرت على الساحة الصحافية بعد عام 2007، وكذلك اشتهرت 

صحيفتان اقتصاديتان تصدران حىت اليوم، ومها »ذي ماركر« و »غلوبس« )عدوان، 2012(.
وحسب استطالع للرأي أجراه مركز حاييم هرتسوغ لإلعالم واجملتمع والسياسة يف جامعة تل 
يقرؤون صحًفا  يوميًّا، و45%  يقرؤون صحيفة  اإلسرائيليني  فإن %40 من   2003 أبيب عام 
اإلسرائيليني  قراءة  نسبة  وصلت   2014 العام  إحصائيات  حسب  بينما  يومي،  غري  بشكل 
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للصحف املطبوعة واإللكرتونية إىل %58، وهو ما ُيعرّب عن أن اجملتمع اإلسرائيلي قارئ ومتابع 
لوسائل اإلعالم )عدوان، 2012(. من جهة أخرى ُعِرف عن الصحافة اإلسرائيلية منذ نشوئها 
للصهيونية  القومية  األهداف  السياسية واحلكومة وحتقيق  بأجندات األحزاب  والتزامها  جتندها 
واليهودية، وكان الزعماء اإلسرائيليون والقادة يؤكدون على أمهية اإلعالم اإلسرائيلي، واعتربوه 
والسياسية  العسكرية  القتال  ساحات  فيها كما  تنجح  أن  »إسرائيل«  على  قتال  ساحة 

)النريب، 2010(.

ومن أبرز خصائص اإلعالم اإلسرائيلي يف التعامل مع دول اإلقليم والشرق األوسط، أنه إعالم 
»إسرائيل«  برامج خارج حدود  ويبّث  اإلسرائيلية،  السياسة  أهداف  وفق  لدعاية  يروّج  حتريضي 
تشنها  اليت  احلربية  العنف  بأعمال  واملتعلقة  العدوانية  وخاصة  اإلسرائيلية،  السياسة  عن  ليدافع 
»إسرائيل« )وفا، 2011(، وُتعترَب تركيا نقطة اهتمام وتركيز لإلعالم اإلسرائيلي كوهنا إحدى الدول 
اإلقليمية املؤّثرة والفاعلة يف املنطقة، حيث يسعى اإلعالم اإلسرائيلي إىل تغطية تطوراهتا وأحداثها 

حسب روايته اخلاصة.
• صحيفة يديعوت أحرنوت »آخر األخبار«

ُتعترَب صحيفة يديعوت أحرنوت األكثر انتشارًا يف »إسرائيل« حسب إحصائيات العام 2004، 
فقد استحوذت على %43.7 من نسبة قراءة الصحف املطبوعة واإللكرتونية، لكنها تراجعت إىل 
املركز الثاين بعد صعود صحيفة إسرائيل اليوم خالل األعوام األخرية، وحسب استطالع أجري يف 

العام 2015 وصلت نسبة قراءهتا إىل 35%.

بني  ومتزج  وترفيهة  حتليلية  مواضيع  على  إخبارية حتتوي  بأهنا صحيفة  أحرنوت  يديعوت  وُتعَرف 
اإلعالنات واألخبار، ويتميز أسلوهبا بتقدمي معلومات خمتصرة، ولغة متوسطة وعناوين ملونة يف 
كافة الصحيفة )مّجال، 2005(. وال ُتعترَب صحيفة خنبوية وإمنا صحيفة شعبية، ُأسست يف عام 
إنتاج ونشر، ويتحكم هبا منذ  اليت متتلك شركات  لعائلة موزيس  1939 وُتعترَب ملكيتها خاصة 

الثمانينيات حتديًدا »أرنون موزس« )عدوان، 2012(. 

وُتقّدر مدخوالت الصحيفة سنويًّا بـ 200 مليون دوالر حسب إحصائية عام 2004، بينما ُقّدر 
رأس ماهلا يف ذات العام بقيمة ترتاوح بني 400 إىل 500 مليون دوالر، ومتلك شركة »يديعوت 
أحرنوت« 21 جريدة حملية ودوريات أسبوعية، ودارًا للنشر، وهلا عدة شراكات أخرى أمهها أهنا 

صاحبة امتياز يف إدارة وإرسال الكابل التلفزيوين يف »إسرائيل« )مّجال، 2005(.
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وحاولت الصحيفة التعبري عن نفسها بأهنا ستكون صحيفة احلكومات اإلسرائيلية الناجحة منذ 
عام 1973، بغض النظر عن احلزب الذي سيشّكل احلكومة وأيديولوجيته، إال أن غالبية العاملني 
فيها ينتمون إىل اليسار اإلسرائيلي، وقد تلقت الصحيفة دعًما ماديًّا من حزب العمل اليساري يف 

العام 2003 مبقدار 1.5 مليون دوالر )عدوان، 2012(.
وانطلق املوقع اإللكرتوين لصحيفة يديعوت أحرنوت يف منتصف العام 2000، وكان للموقع أمهية 
املوقع  وحيوي  اإلعالم،  جمال  يف  وخاصة  أكرب  تأثري  ذا  وأصبح  اإلسرائيلي،  اجملتمع  لدى  كبرية 
عشرات املواضيع والزوايا إذ يشّكل جمتمًعا متكاماًل، ويوّفر النسخة اإلجنليزية، ويقوم املوقع على 
هلم  بالنسبة  واملهمة  باإلسرائيليني  املتعلقة  اليوم، وخاصة  يف  ساعة   24 األحداث خالل  متابعة 

)موزس، 2000(. 
• الرقابة اإلسرائيلية على اإلعالم

تعّرف الرقابة العسكرية على اإلعالم اإلسرائيلي بأهنا وسيلة لضبط العالقة ما بني اإلعالم والقضايا 
األمنية والعسكرية اهلامة؛ وُتعترَب املصلحة األمنية معيارًا للرقابة العسكرية، فكل ما تعتربه املؤسسة 
األمنية اإلسرائيلية أسرارًا يتعاون اإلعالم يف عدم نشره أو التطرق إليه، حىت لو أثريت ضجة إعالمية 
أجنبية حوله، وهذا ما أدى للتأثري على شكل املواد اإلعالمية اليت ينتجها اإلعالم اإلسرائيلي من 

ناحية نقاط الرتكيز واإلبراز، ونقاط التجاهل والتهميش والتغييب املتعمد )وفا، 2011(.
َتعترب »إسرائيل« نفسها الدولة األكثر دميقراطية يف الشرق األوسط، رغم أهنا الوحيدة اليت تضع 
قوانني يف دستورها، حتّدمن حرية وسائل اإلعالم وحتظر الوصول إىل معلومات مل تصرّح هبا الدولة، 
وميكن حصر القيود املفروضة على الصحافة إسرائيليًّا يف أهنا تستطيع إغالق صحيفة قائمة بسبب 
املّس بأمن الدولة، وللجيش احلق يف منع نشر أي معلومات أمنية، وفرض عقوبات جنائية على 
أي نشر ألسرار الدولة وحتركات قادهتا، فقد أوجدت »إسرائيل« قوانني تكفل معاقبة الصحافني 

ومؤسساهتم إذا ما خالفوا أجهزة الرقابة )مّجال، 2005(. 
ومن أهم وأبرز القوانني واللجان يف دولة االحتالل اإلسرائيلي اخلاصة مبراقبة لإلعالم:

أواًل: جلنة احملررين اليت تضم تشكيلة من حمرري الصحف اإلسرائيليني وممثلني عن اجليش واألجهزة 
االستخبارية ملناقشة املعلومات املنوي نشرها، وهي تعمل منذ 1945.

الدولة من إغالقها يف حال وجود  الذي يقّيد إصدار الصحف، وميّكن  ثانًيا: مرسوم الصحافة 
خمالفات، كما جُيرب الصحف على نشر اإلعالنات الرمسية بصورة جمانية.
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ينشر  من  مبحاكمة  يقضي  الذي  السرية«  »املعلومات  العقوبات  قانون  من   113 املادة  ثالًثا: 
معلومات سرية بعقوبة قد تصل إىل 15 عاًما.

رابًعا: دائرة الرقابة العسكرية التابعة بشكل مباشر للجيش.واليت تراقب كل ما ُينشر يف وسائل اإلعالم.
خامًسا: جلنة املتحدث باسم اجليش، والذي ميلك قدرة التأثري على نشر أو عدم نشر معلومات 

ومترير رواية اجليش فقط )مّجال، 2005(.

كما ُتعترَب الطوعية جزًءا من الرقابة اإلسرائيلية على اإلعالم، فقد طالب حمررو الصحف بوجود 
األيديولوجية  مواقفهم  عن  ُيعربِّ  ما  وهو  »إسرائيل«،  دولة  قيام  منذ  اإلعالم  وسائل  على  رقابة 
وجتندهم خلدمة الوطن القومي. وأضف إىل ذلك عدة وسائل إسرائيلية للتحكم يف املعلومات ومنع 
مناطق عسكرية  أهنا  إليها، كمنعهم من دخول ساحات احلرب حبجة  الوصول  الصحافيني من 
لبعض  التطرق  بعينهم، وجتاهل  العسكري لصحفيني  املراسل  مغلقة، والتحكم يف منح بطاقات 

املواضيع )اجلزيرة.نت، 2014(.

جتدر اإلشارة إىل أن كل ما ُذكر من قوانني وإجراءات مقيدة حلرية الصحافة، ُيعترَب مناخًنا مناسًبا 
بتجنب  الصحفي  »قيام  أهنا  على  تعّرف  واليت  اإلسرائيليني،  للصحافيني  الذاتية  الرقابة  لتنامي 
الكتابة عن أمور جدلية أو إشكالية بسبب اعتقاده أن هذا خيالف القانون أو سياسة املؤسسات 

الصحافية، أو بسبب خوفه من التعرض للمضايقات« )شبيب، 2010(.

بناء على ما سبق، هناك إشارة ضمنية إىل أن التغطيات الصحفية اليت يقوم هبا اإلعالم اإلسرائيلي 
لقضايا شىت تكون مراقبة ومتّر عرب عدة بوابات إعالمية تفحصها وتوجهها وخترجها بطريقة تتناسب 
مع اخللفية السياسية والفكرية لـ »دولة إسرائيل«، فمثاًل تغطية الشؤون الرتكية تتم من زوايا معينة، 

ترّكز على قضايا تتفق سياسيًّا وأمنيًّا مع الرؤية اإلسرائيلية لرتكيا.
• نماذج من االهتمام اإلعالمي اإلسرائيلي بالشؤون التركية

وأهدافه  رؤيته  مع  يتناسب  مبا  الرتكية  الشؤون  لتغطية  واضًحا  اهتماًما  اإلسرائيلي  اإلعالم  ُيفرد 
وأيديولوجياته، واليت تتعارض يف الغالب مع منهج حزب العدالة والتنمية احلاكم يف تركيا والذي 

تصنفه »إسرائيل« على أنه إسالمي يسعى إلرجاع عهد اخلالفة العثمانية.
وقد عمل اإلعالم اإلسرائيلي على تسليط الضوء على الشؤون الرتكية بشكل أكرب بعد اهلجوم على 
سفينة مايف مرمرة عام 2010، وكان من أبرز القضايا اليت اهتم هبا اإلعالم اإلسرائيلي مظاهرات 
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تقسيم املعروفة بـ »احتجاجات غزي بارك« يف العام 2013، وانتقاد قرارات أردوغان بشأن التعامل 
مع املعارضة الرتكية ومجاعة »فتح اهلل كولن« خالل السنوات األخرية، واالنتخابات الرتكية خالل 
السنوات املاضية وآخرها -واليت كانت األكثر إثارة- انتخابات الربملان يف حزيران وتشرين ثاين 
2015، إضافة إىل استغالل تفجريات فرنسا يف تشرين ثاين 2015، وتداعيات إسقاط تركيا للطائرة 

الروسية يف تشرين الثاين 2015.
1. أحداث غزي بارك

وهي املظاهرات واالحتجاجات اليت شهدهتا بعض املدن الرتكية يف أيار 2013، وصاحبتها بعض 
األعمال التخريبية واليت وصفها احلزب احلاكم بأهنا واجهة ملؤامرة تستهدف أمن واستقرار تركيا، عن 
طريق خلق حالة من الفوضى واالضطرابات يف البالد، وكان السبب املعلن واملباشر لالحتجاجات 
هو منع إزالة أشجار يف ميدان تقسيم يف إسطنبول، وإعادة إنشاء ثكنة عسكرية عثمانية تضم 

مركزًا جتاريًّا )فرانس 24، 2013(.
وقف اإلعالم اإلسرائيلي يف أحداث غزي بارك حتديًدا موقف املتشفي إىل درجة االستعداد لصّب 
الزيت على نريان التظاهرات الرتكية، وقد اعرتف هبذه الظاهرة الصحايف يارون لوندون، حيث كتب 
قلوب  وتفرح  تثلج  األيام  أردوغان، يف هذه  أحرنوت »معاناة رجب طيب  يديعوت  يف صحيفة 
اإلسرائيليني، ولو ُقّدر لنا أن ندعم احملتجني ملا تأخرنا دقيقة واحدة« )منصور، 2013(. وخالل 
األحداث أرسلت القنوات اإلسرائيلية مندوبني إعالميني لرتكيا من أجل تغطيتها، وكان اهتمامها شبه 
يومي باألحداث، بينما تستضيف النشرات اإلخبارية من حياولون اهتام سياسة تركيا بالفشل على 
املستوى الداخلي واخلارجي، وأن »أردوغان يدمر الدستور الرتكي ومبادئ أتاتورك« )حممد، 2013(.
وصل األمر إىل حّد حتريض اإلسرائيليني واليهود املقيمني يف تركيا لالنضمام إىل املظاهرات واملشاركة 
فيها، حىت أن بعض رجال األعمال اليهود اعرتفوا بدعمهم للمعارضة واالحتجاجات ماليًّا، بينما 
ختّفى بعضهم على أهنم سياح. وكانت القناة العربية العاشرة قد عرضت لقاءات معهم من ساحة 
تقسيم، بينما يقول أحد اليهود احملتجني بأن هدفه من االحتجاجات هو »منع اقتالع األشجار من 
حديقة غزي بارك، واحلفاظ على هذه املدينة اليت لدي حق فيها«، وحتدث أحد املعلقني »احلدث 
رائع، وخروج عن الصمت، ويعرّب عن األمل، ولو كنت مع احملتجني ملا توقفت« )حممد، 2013(.  

2. دعم جماعة كولن
ركز اإلعالم اإلسرائيلي يف تغطياته على دعم أطراف من املعارضة الرتكية، كاالهتمام باإلجراءات 
اليت اختذهتا احلكومة الرتكية حبق مجاعة »فتح اهلل كولن«، ونشر حول هذه القضية العديد من املواد 
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الصحافية عكست االنزعاج اإلسرائيلي من عمليات االعتقاالت اليت نّفذهتا الشرطة الرتكية ضد 
عناصر اجلماعة، كما اعتربت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية العملية بأهنا مبثابة صفعة حلرية التعبري 

واإلعالم )دغري خرب، 2014(.
3. تفجيرات فرنسا

حاول اإلعالم اإلسرائيلي الوقوف إىل جانب السياسة اإلسرائيلية بتوظيف تفجريات باريس اليت 
وقعت هناية تشرين ثاين 2015 وراح ضحيتها مئات القتلى واجلرحى، لتحقيق أهداف سياسية 
ودعائية ضد تركيا، فقد روج لتصرحيات مصادر حكومية إسرائيلية بأن احلكومة الرتكية تتحمل 
جزًءا من املسؤولية عن هذه اهلجمات، ألهنا هي من تسمح لالجئني السوريني باهلروب واللجوء 
إىل أوروبا، وكان التصريح الذي نقلته القناة العربية الثانية يقول: »األتراك خططوا إلغراق أوروبا 
باملهاجرين من أجل تفجري املشاكل األمنية واالجتماعية والثقافية داخل أوروبا« )مفكرة اإلسالم، 

.)2015

4. إسقاط الطائرة الروسية

ثاين  تشرين  يف  الروسية  للمقاتلة  تركيا  إسقاط  بقضية  مثري-  -بشكل  اإلسرائيلي  اإلعالم  اهتم 
2015 واليت اخرتقت أجواءها وهي يف طريقها لقصف مناطق سورية بدعوى وجود قوات لداعش 
فيها، من خالل الرتويج لتصرحيات القيادات اإلسرائيلية اليت حرضت بشكل مباشر على تركيا، 
فأعلن وزير اجليش موشى يعالون عن جتاوز طائرة حربية روسية حدود »إسرائيل« وعودهتا إىل 
سوريا هبدوء فاألمر ال يتطلب إسقاطها. بينما اعتربت صحيفة هآرتس أن تصريح يعالون ُيعترَب 
نقًدا الذًعا لرتكيا، ونقلت الصحيفة عن مسؤول آخر قوله »وهل من املنطقي إسقاط كل طائرة 

خترتق األجواء باخلطأ« )احتالل نيوز، 2015(.

ويف ذات الوقت أعلنت وزارة السياحة اإلسرائيلية عن محلة إعالنية بقيمة مليوين دوالر تستهدف 
السياح الروس، لتفرض نفسها بدياًل عن تركيا، فأصبح واضًحا إقحام اإلعالم اإلسرائيلي نفسه 
واالستفادة  للفلسطينيني،  املساندة  ملواقفها  تركيا  معاقبة  هبدف  تستمر،  أن  يف  راغًبا  األزمة  يف 
من االقتصاد الروسي )احتالل نيوز، 2015(. وخلصت صحيفة هآرتس العربية إىل أن الطائرة 
الروسية اليت اخرتقت األجواء الرتكية، مل تشّكل خطرًا على األراضي الرتكية فهناك مصلحة تركية 

يف إسقاطها، لكن تركيا هي من سيدفع الثمن )خريي، 2015(
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ُيعترب ما ُذكر آنًفا جزًءا من تغطيات اإلعالم اإلسرائيلي للشؤون الرتكية حسب الرؤية اإلسرائيلية، 
كما أن هناك الكثري من القضايا األخرى اليت ظهرت فيها رؤية اإلعالم اإلسرائيلي لرتكيا بشكل 
واضح خالل العام املنصرم؛ كان أبرزها تغطيات اإلعالم اإلسرائيلي جلوليت االنتخابات الربملانية 

الرتكية حيث يهدف هذا البحث إىل دراستها بتفصيل وتعمق.

5.3 االنتخابات البرلمانية التركية 2015
أجرت تركيا عمليتني انتخابيتني للربملان الرتكي خالل العام 2015 كانت األوىل بتاريخ 7 حزيران 
ومل تستطع نتائجها حتقيق االستقرار السياسي، وفشلت األحزاب الفائزة يف االتفاق على تشكيل 

حكومة؛ فُأعيدت االنتخابات يف األول من تشرين ثاين من نفس العام.
• االنتخابات البرلمانية التركية )الجولة األولى(

جاءت نتائج االنتخابات الربملانية األوىل حمرية للمشهد السياسي الرتكي، فقدحصل حزب العدالة 
والتنمية )AK PARTI( على %41 من إمجايل األصوات، أي على 258 مقعًدا يف الربملان من 
أصل 550 مقعًدا، لكن بالرغم من حصول احلزب على أعلى نسبة أصوات، إال أنه مل يتمكن 
من تشكيل احلكومة مبفرده، ألنه مل جيتز عدد املقاعد الالزم لتشكيل احلكومة وهو 276، فكانت 
النتيجة ذات أثر سليب على احلزب الذي يتمتع باألغلبية العظمى يف الربملان الرتكي على مدار 13 

عاًما )ديلي صباح، 2015(.
والذي حصل على 132   ،)CHP( املعارض  اجلمهوري  الشعب  الثاين حزب  الرتتيب  جاء يف 
حزب  النتائج  ومكنت  مقعًدا،   80 على   )MHP( القومية  احلركة  حزب  حصل  مقعًدا، كما 
الشعوب الدميقراطي الكردي )HDP( من الدخول إىل الربملان ألول مرة، فقدحصل على 13% 
)ديلي  قرابة 84%  فيها  العامة  املشاركة  نسبة  مقعًدا، وكانت  يعادل 80  ما  أي  من األصوات، 

صباح، 2015(.
• االنتخابات البرلمانية الثانية )جولة اإلعادة(

بعد قرابة أقل من مخسة أشهر من االنتخابات الربملانية مل تستطع األحزاب الرتكية تشكيل حكومة 
ائتالفية ومل يستطع العدالة والتنمية أن يشكل احلكومة منفرًدا، وتقرر إعادة االنتخابات الربملانية يف 
األول من تشرين ثاين 2015، واليت كانت نتائجها مغايرة لسابقتها، واستطاعت أن حتدث فارًقا 
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جوهريًّا عن النتائج السابقة بأن مكنت حزب العدالة والتنمية )AK PARTI( من احلصول على 
عدد مقاعد خيّوله تشكيل احلكومة الرتكية منفرًدا )تركيا بوست، 2015(. 

حصل العدالة والتنمية على ما نسبته %49.5 من أصوات الناخبني أي 317 مقعًدا يف الربملان، 
بينما حصل تقدم طفيف حلزب الشعب اجلمهوري )CHP( املعارض الذي أصبح متثيله يف الربملان 
134 مقعًدا، يف حني اخنفضت مقاعد حزب احلركة القومية )MHP( لتصل إىل 40 مقعًدا فقط، 
وحافظ حزب الشعوب الدميقراطي الكردي )HDP( على بقائه يف الربملان ولكن بعدد مقاعد أقل 
وصل إىل 59 مقعًدا فقط، يف حني وصلت نسبة املشاركة العامة يف االنتخابات إىل قرابة 85% 

)ديلي صباح، 2015(.
أيًضا يف الشرق  جوالت االنتخابات هذه اعُتربت ذات أمهية كبرية ليست فقط يف تركيا، وإمنا 
األوسط ملا هلا من آثار وتداعيات على املنطقة، وعلى سياسيات احلكومة الرتكية اليت قد تنقلب 
رأًسا على عقب يف حال خسر حزب العدالة والتنمية احلاكم والذي ُيصّنف على أنه ذو توجهات 
االحتالل  دولة  مع  العالقة  على  أيًضا  ستؤّثر  عام  بشكل  االنتخابات  هذه  ونتائج  إسالمية، 

اإلسرائيلي بشكل إجيايب كلما تراجع العدالة والتنمية )إسرائيل 24 نيوز، 2015(.
اجلولتني  وتداعياهتا يف  ونتائجها  باالنتخابات  إسرائيلي كبري  إعالمي  اهتمام  هنالك  لذلك كان 
األوىل والثانية، وكان الفًتا للنظر طبيعة التغطية اإلسرائيلية لقضية االنتخابات باللغة العربية املوجهة 
ليهود »إسرائيل« أواًل ويهود العامل ثانًيا، لذلك نسعى هنا إىل دراسة التغطية اإلعالمية والصحافية 
اإلسرائيلية لالنتخابات من منظور إسرائيلي، والتعرف على مالمح اخلطاب اإلسرائيلي جتاه تركيا 

من خالل دراسة تغطية االنتخابات الرتكية يف اإلعالم اإلسرائيلي. 

5.4 نظرية اإلطار اإلعالمي
ُتعّرف نظرية اإلطار اإلعالمي على أهنا عملية تفاعلية تتم بني مكونات العملية االتصالية هبدف إبراز 
جوانب حمددة من القضية املطروحة وإغفال جوانب أخرى عن قصد غالًبا، مبا يتناسب مع أيديولوجية 
القائم بالعملية االتصالية، هبدف تفسري األحداث وحتديد املشكالت وتشخيص األسباب والبحث 

عن حلول وتأطريها مبا يتوافق والسياسية التحريرية للمؤسسة اإلعالمية )حسونة، 2015(.
وال تقتصر النظرية فقط على تقدمي معلومات، وإمنا تعمل على بناء إطار معريف هلذه املعلومات، 
حبيث تشرح أولويات ترتيب وتنظيم املعلومات، وحُتّلل مضامني الرسالة اإلعالمية الصرحية وغري 
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معينة،  وآراء  قضايا  بتحفيزه وحشده جتاه  املستهَدف،  اجلمهور  على  التأثري  أجل  من  الصرحية، 
استخدام  مثل  الصحافية  التغطيات  وآليات يف  استخدام عدة وسائل  التأثري من خالل  ويكون 
األدوات اللغوية والتعابري، وتقدمي املعلومات يف إطار اخللفيات الفكرية. إضافة إىل استخدام آليات 
تقدمي املعلومات والنصوص مثل اآللية االنتقائية لبعض املعلومات وآلية االستبعاد، أي أغفال بعض 
املعلومات عن قصد، أو آلية اإلبراز لبعض اجلوانب من خالل الرتكيز والتكرار وحجب معلومات 

أخرى )حسونة، 2015(.

النظرية على اخلطاب اإلعالمي اإلسرائيلي جتاه اجلمهورية  وهتدف هذه الدراسة إىل قياس هذه 
اإلعالم  تغطية  من  وافرًا  حيزًا  أخذت  اليت   ،2015 الربملانية  االنتخابات  قضية  وخاصة  الرتكية، 

االسرائيلي يف جولتيها األوىل والثانية. 

5.5 منهجية الدراسة
التحليلي  الكيفي  أو  النوعي  البحث  منهج  تعتمد  اليت  الدراسات  من  الدراسة  هذه  ُتعدُّ 
اإلنسان وخرباته  الظواهر وسلوك  الذي »يرّكز على وصف  Qualitative Research، وهو 
الكرمي،  )العبد  األرقام«  بداًلمن  الكلمات  خالل  من  هلا  األعمق  والفهم  البحثية  واحلالة 
 Critical Discourse Analysis( كما تستخدم أسلوب التحليل النقدي للخطاب .)2009
اللغة كأحد  مع  تتعامل  واليت  اخلطاب  دراسة  يف  املتقدمة  املنهجيات  »أحد  وهو   ،)CDA
السلطة  خلق  على  والكالم  النص  يساهم  وتدرس كيف  االجتماعية،  املمارسات  أشكال 
االجتماعية والسياسية«، ويدرس الروابط بني الكلمات ويتعمق فيما خلفها حيث إهنا تعكس 

قيًما وتوجهات معينة )الزليطين، 2014(.

يديعوت  وصحيفة  اإلسرائيلي  اإلعالم  يف  جبولتيها  الرتكية  الربملانية  االنتخابات  تغطية  وُتعترَب 
الصحيفة ألهنا واسعة  اختيار هذه  الدراسة، ومت  تعتمدها هذه  اليت  الدراسية  احلالة  أحرونت 
اإلسرائيلية.  احلكومة  مع  منسجمة  وتوجهاهتا  اإللكرتوين،  وأرشيفها  العربية،  باللغة  االنتشار 
اخلمسة  االنتخابات  أيام  خالل  الصحيفة  نشرهتا  اليت  الصحافية  املواد  الدراسة  تأخذ  كما 
)يومني قبل االنتخابات، يوم االنتخابات، يومني بعد يوم االنتخابات( عينة حتليلية للدراسة 
الربملانية جبولتها األوىل  االنتخابات  املنشورة يف  الصحافية  املواد  بلغ عدد  فقد  يف كل جولة، 
الصحافية خالل  املواد  بلغ عدد  بينما  حتليلها،  مادة صحافية سيتم   12 أيام  اخلمسة  خالل 
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اخلمسة أيام من جولة انتخابات اإلعادة سبعة مواد صحافية سيتم حتليلها ومقارنة كل جولة 
باألخرى. وتسعى الدراسة من خالل ذلك إىل اختبار نظرية حتليل اإلطار اإلعالمي على تغطية 

اإلعالم اإلسرائيلي لالنتخابات الرتكية وعلى اخلطاب اإلعالمي اإلسرائيلي جتاه تركيا.

5.6 تحليل الخطاب اإلعالمي اإلسرائيلي خالل االنتخابات التركية
يرّكز هذا احملور من الدراسة على حتليل اخلطاب اإلعالمي اإلسرائيلي جتاه تركيا، من خالل حتليل املواد 
الصحافية اليت نشرهتا صحيفة يديعوت أحرنوت خالل جوليت االنتخابات الربملانية، ويعتمد التحليل 
على عدة زوايا من أبرزها شكل املواد الصحافية ومضموهنا، وصواًل إىل التوجهات اليت حتاول صناعتها. 

5.6.1 عناوين المواد الصحافية خالل االنتخابات البرلمانية التركية
1. االنتخابات البرلمانية 7 حزيران 2015 )الجولة األولى(

الرتكيز على عدة  الربملانية  حاولت صحيفة يديعوت أحرنوت خالل تغطيتها جلولة االنتخابات 
قضايا وحماور سيتم تفصيلها تدرجييًّا، لكن االنطباع العام الذي يتكون لدى الرأي العام املتابع 
العدالة والتنمية وانتصار احلزب  للصحيفة ما أمسته الصحيفة هزمية رجب طيب أردوغان وحزبه 
الدميقراطي الكردي، وقد تكون هذه حقيقة، لكن طريقة عرضها وتقدميها يف اإلعالم اإلسرائيلي 
هي األهم يف هذا احملور، وجاءت عناوين املواد الصحفية الـ 12 اليت ُنشرت خالل أيام العملية 

االنتخابية واليت تعكس زوايا التغطية الصحافية لالنتخابات كما يلي:
»برييس سعيد خلسارة أردوغان« )اخينار، 2015(، »يئسوا من أردوغان... الليلة الكبرية لألكراد« 
)يديعوت أحرنوت، 2015(،  »أردوغان بعد اهلزمية...هذه إرادة الشعب« )يديعوت أحرنوت، 
 ،)2015 أحرنوت،  )يديعوت  االقرتاع«  لصناديق  ذاهبة  تركيا  قونيا...  ضد  »إزمري   ،  )2015
»الدميقراطية انتصرت... أردوغان جاء كبريًا وخرج صغريًا« )غورون ، 2015(، »تركيا تنتخب: 
النيويورك تاميز« )يديعوت أحرنوت، 2015(.  اليهودي الذي يقف خلف  املال  أردوغان هاجم 
»السلطان أردوغان؟...ثالثة سيناريوهات النتخابات تركيا« )يديعوت أحرنوت، 2015(  »تركيا: 
هزمية أردوغان... األكراد يف الربملان« )يديعوت أحرنوت، 2015( »يومان لالنتخابات الرتكية... 
فيها...  لكنه  أردوغان  بدون  جتري   «  )2015 أحرنوت،  )يديعوت  انفجار«  يف  وجرحى  قتلى 
االنتخابات الرتكية« )غورن، 2015( »كيف تؤّثر هزمية أردوغان على العالقة مع إسرائيل« )إخينار، 

2015( »عشية االنتخابات... نساء يوجهن مؤخراهتن ألردوغان« )يديعوت أحرنوت، 2015(.
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يالحظ من هذه العناوين الرتكيز على كلمة هزمية وشخص أردوغان.هذه العناوين وما تضمنته من 
تفصيالت حول االنتخابات الرتكية تقودنا إىل عدة استنتاجات وحماور ميكن حتليل التغطية اإلعالمية 
لالنتخابات من خالهلا، وقياس وحتديد توجهات السياسة التحريرية للصحيفة جتاه القضايا املطروحة، 

يف حني أن السياسة التحريرية للصحيفة ال ختتلف مع الرأي العام اإلسرائيلي وتوجهاته غالًبا.
2. انتخابات 1 تشرين ثاني 2015 )جولة اإلعادة(

العناوين  طابع  بأن  جند  اإلعادة،  انتخابات  تغطية  حول  الصحافية  املواد  عناوين  تتبع  عند 
والتغطية اختلف عن االنتخابات السابقة بسبب نتائجها اليت أظهرت تفوق أردوغان وحزبه يف 
هذه اجلولة، وأخذ شكل ومضمون التغطية منحىآخر عن تغطية اجلولة األوىل من حيث زوايا 
التغطية واملضمون، وجاءت عناوين املواد الصحافية السبعة خالل أيام انتخابات اإلعادة على 

النحو اآليت: 

أردوغان  للقانون  2015(، »خالًفا  ا.،  )اخينار  إسرائيل«  مع  األزمة  »أردوغان سيهدف إلهناء 
سيطر على وسائل اإلعالم« )يديعوت أحرنوت، 2015(، »قامرة أردوغان جنحت: تركيا فخورة 
بك« )يديعوت أحرنوت، 2015(، »انتصار كبري، وأغلبية مطلقة ألردوغان يف الربملان« )يديعوت 
 )2015 أحرنوت،  )يديعوت  أردوغان«  الصحف ضد  2015(، »كبار رؤساء حترير  أحرنوت، 
حامسة  »حلظة   ،)2015 )غورون،  اإلعادة«  جولة  يف  جنح  أردوغان  جنحت،  التخويف  »محلة 

ألردوغان، تركيا تعود لصناديق االقرتاع« )يديعوت أحرنوت، 2015(.

املواد  فعدد  ونتائجها،  االنتخابات  تغطية  يف  تسهب  مل  الصحيفة  بأن  أيًضا  القول  ميكن  وهنا 
الصحافية املنشورة تقلص إىل النصف تقريًبا مقارنة مع االنتخابات السابقة، يف حني أن العناوين ال 
تصف حالة أردوغان سواء بالنصر أو اهلزمية، وإمنا توجه انتقادات مباشرة له ولسياساته االنتخابية، 

وهو ما ُيظهر موقف الصحيفة من احلدث، وسيتم تفصيل ذلك يف حماور التحليل الالحقة.
5.6.2 شكل المواد الصحفية واستخدام الوسائط المتعددة

1. االنتخابات البرلمانية 7 حزيران 2015 )الجولة األولى( 
ُتعترَب املساحة اليت تفردها وسائل اإلعالم بأشكاهلا املختلفة لتغطية قضية ما، تعبريًا عن أمهية القضية 
بالنسبة هلا، ومدى توافقها مع أجنداهتا وسياساهتا التحريرية، ويف حالة تغطية صحيفة يديعوت 
أحرنوت لالنتخابات الرتكية جند أن الصحيفة أولت اهتماًما واضًحا لالنتخابات ونتائجها، فأغلب 
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املواد الصحفية كانت تزيد على 500 كلمة، وجاءت على شكل تقرير أو حتليل وليس على شكل 
خرب فحسب. وتتخذ الصحيفة تنسيًقا ُيربز مقدمة املواد باخلط العريض، حتوي ملخًصا ألهم ما 
ورد يف املادة الصحفية، وتتعدد العناوين الفرعية داخل النصوص لتغطي أغلب جوانب االنتخابات. 
من جهة أخرى، احتوت غالبية املواد الصحافية على »بانر- Banner« )تصميم ألعلى الصفحة(

مواد  موجوًدا يف كافة  ليس  بأنه  علًما  املادة،  بأمهية  القارئ  تنبيه  إىل  يهدف  االنتخابات  حول 
شكل  على  الرتكية  باالنتخابات  املتعلقة  املصطلحات  إبراز  على  الصحيفة  وعملت  الصحيفة، 
»كلمات متشعبة داللية - hyperlinke«، حبيث ميكن بالضغط عليها احلصول على تفاصيل 

إضافية، كما يظهر داخل املادة الصحافية روابط ملواد انتشرت حول تركيا أو االنتخابات.
اهتمام الصحيفة وسياستها التحريرية بقضية االنتخابات َيظهر أيًضا من خالل حجم الوسائط 
املتعددة اليت اسُتخدمت يف املواد الصحافية، فغالبية املواد كانت حتوي من 5 إىل 10 صور حول 
أحداث االنتخابات يف املادة الواحدة، بعضها مت تصميمه على شكل إنفوغرافيك وخرائط، كما 
أن نصف املواد تقريًبا احتوى على فيديوهات توضيحية وحية حول االنتخابات الرتكية ونتائجها. 

2. انتخابات 1 تشرين ثاني 2015 )جولة اإلعادة(
مل خيتلف شكل املواد الصحافية وطريقة عرض املعلومات يف صحيفة يديعوت أحرنوت خالل 
الصحافية  املواد  من حيث طول  النسق  نفس  على  فحافظت  سابقتها،  عن  اإلعادة  انتخابات 

واستخدام الوسائل املتعددة فيها.
 وتقودنا هذه النتيجة املشرتكة بني جوليت االنتخابات إىل أن الصحيفة حتاول حتسني شكل املواد 
الصحيفة. فزيادة عدد  يؤّثر على مجهور  املعلومات بشكل  املتعددة لعرض  الصحافية والوسائط 
الصور والتصاميم يف املادة الصحافية وطول النص وشكل عرض املعلومات كلها تشّكل عوامل 

جذب وتأثري على القارئ.
5.6.3 مصطلحات التغطية ودالالتها

يعرض هذا احملور أهم املصطلحات اليت رّكزت عليها وكررهتا الصحيفة خالل تغطية االنتخابات 
الربملانية يف اجلولة األوىل واإلعادة.

2. االنتخابات البرلمانية 7 حزيران 2015 )الجولة األولى(
وميكن إمجال أبرز املصطلحات املستخدمة يف هذه اجلولة باآليت:
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الربملانية/  /االنتخابات  تركيا  )األكراد/  وأطرافه:  للحدث  العامة  الصورة  تصف  مصطلحات   	
أردوغان/ دميرطاش/ ديار بكر/إسرائيل /احلكومة /العدالة والتنمية / ائتالف(. وتكمن داللة هذه 
املصطلحات يف رسم إطار للحدث واألطراف الرئيسة الفاعلة فيه، وميكن اإلشارة إىل أن الرتكيز 
واضح على تغطية االنتخابات الربملانية وحضور القضية الكردية ومنظرها، وعالقة »إسرائيل« بكل 

هذه األطراف واألحداث.

	  مصطلحات تصف العملية االنتخابية ونتائجها وُتعرّب يف الغالب عن موقف الصحيفة منها:)يئسوا 
من أردوغان/ الدكتاتور/ أوباما الكردي/ خسارة أردوغان/ هزمية/ اإلسالميني/ االنفراد بالسلطة/
انقسام/علماين/ ديين/الدميقراطية /السلطان/عثماين/ سقوط القائد(. وُتعرّب هذه املصطلحات عن 
أكثر الزوايا اليت رّكزت عليها الصحيفة وتعكس الصورة اليت حاولت رمسها لرتكيا خالل العملية 
االنتخابية، ويظهر أهنا رّكزت على دكتاتورية أردوغان على اعتبار أنه –حبسب زعمها- يقود نظاًما 
إسالميًّا عثمانًيا، ويسعى ألن يكون سلطاًنا، لكنه سقط واهنزم، بينما رّكزت على دميقراطية أوباما 

الكردي واملقصود به زعيم احلزب الكردي صالح الدين الدميرطاش.
2. انتخابات 1 تشرين ثاني 2015 )جولة اإلعادة(

والتكرار على  االستخدام  املصطلحات من حيث  أبرز  فكانت  اإلعادة  انتخابات  أما يف جولة 
النحو اآليت: 

	 مصطلحات تصف الصورة العامة وأطراف احلدث: )أردوغان/ غولن/ احتفاالت/ انتخابات/ 
العدالة والتنمية/ األكراد/ إسرائيل/ الربملان/ نظام رئاسي/ مظاهرات/ النمو االقتصادي/ الالجئني/ 
العناصر  تصف  السابقة كوهنا  االنتخابات  مصطلحات  عن  ختتلف كثريًا  ال  وهي  املعارضة(. 
واألطراف األساسية يف احلدث، ولكنها رّكزت بشكل أكرب على النظام الرئاسي الذي يسعى إليه 
أردوغان وخاصة بعد النتائج اإلجيابية اليت حققها، إضافة إىل أن النتائج ستكون مؤشرًا على النمو 
االقتصادي يف تركيا. كما رّكزت على احتفاالت املنتصرين ومظاهرات احملتجني مع الرتكيز على 
ُتغفل مناقشة قضايا أكثر من االنتخابات  املعارضة الرتكية وشخص فتح اهلل غولن حتديًدا، ومل 

السابقة كطرح قضية الالجئني.
	 مصطلحات تصف العملية االنتخابية جلولة اإلعادة، وهي يف الغالب ُتعرّب عن موقف الصحيفة 
ومنها: )انتصار/ إسكات اإلعالم/ السلطان أردوغان/ قمع احلريات/ محلة ختويف/ دولة إسالمية/ 
حامسة/ إرهاب/ الدكتاتور(. وهذه املصطلحات من شأهنا رسم صورة لرتكيا يف أذهان اجلمهور 
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لدولة  سلطاًنا  وجعله  احلريات  قمع  من  أكثر  سيمكنه  أردوغان  انتصار  أن  مفادها  اإلسرائيلي 
قادها  اليت  والتالعب  التخويف  محلة  بفعل  لصاحله  جاءت  النتائج  أن  ودكتاتورًا، كما  إسالمية 

أردوغان قبل العملية االنتخابية. 
يف  لرتكيا  واحدة  صورة  وتعكس  متقاربة  االنتخابات  جوليت  يف  املستخدمة  املصطلحات  ُتعترَب 
اخلطاب اإلعالمي اإلسرائيلي يف اجلزء املتعلق بوصف الصورة العامة للحدث، لكن املصطلحات 
على  تدلل  والنتائج  االنتخابية  العملية  وصف  يف  أحرنوت  يديعوت  صحيفة  استخدمتها  اليت 
توجهات اخلطاب اإلسرائيلي الذي مل يكن إال ناقًدا ومعارًضا للسياسة الرتكية بقيادة حزب العدالة 
يف  فرّكزت  وأردوغان،  احلزب  تشويه صورة  أو  للتحريض  حماولة  يف  أردوغان،  وشخص  والتنمية 
االنتخابات األوىل على سقوط وهزمية أردوغان، أما يف جولة اإلعادة فرّكزت على تالعب أردوغان 

ومحلته التخويفية ودكتاتوريته اإلسالمية.
5.6.4 المصادر الصحافية خالل التغطية

تغطية  خالل  حمدودة  وصحافية  إعالمية  مصادر  على  أحرنوت  يديعوت  صحيفة  اعتمدت 
االنتخابات الربملانية الرتكية جبولتيها األوىل واإلعادة، وكان النصيب األكرب من هذه املصادر هو 
اعتماد الصحيفة على وكاالت إخبارية أجنبية وخارجية مثل رويرتز واإلسوشيتد برس ووكالة األنباء 
الفرنسية، أي أهنا ليست من مصادر تركية أو مندوب الصحيفة مباشرة، وبعد أن حتصل الصحيفة 
على املعلومات من هذه املصادر -وهي تشكل أغلبية املصادر بالنسبة للصحيفة-تعيد حتريرها 

وُتدخل عليها تعديالت حسب السياسة التحريرية للصحيفة.

وبرز هذا االعتماد بشكل ُكّلي يف الصور املستخدمة داخل املواد الصحافية، واليت جاءت من 
الوكاالت اخلارجية ومصوريها، فتختار إدارة الصحيفة ما هو مناسب ويتفق مع سياستها التحريرية 
وهدف التغطية. ويقود كل ذلك إىل تقليل دقة ومصداقية املعلومات املَقّدمة كون مصدرها ليس 

موفد الصحيفة نفسها.

اجلزء اآلخر من املواد الصحفية اليت نشرهتا الصحيفة كانت عبارة عن حتليالت إخبارية وتقارير 
بناء على حتليالهتم ومن  اإلقليمية والرتكية  الشؤون  كتبها حمللون وخرباء إسرائيليون خمتصون يف 
أبرزهم  املتفق عليها، وكان من  العامة  التحريرية  السياسة  يتفق مع  النظر اإلسرائيلية، وما  وجهة 
الدكتور منرود غورن رئيس املعهد اإلسرائيلي للسياسات اخلارجية واإلقليمية، وإيتمار إخينار خمتص 

الشؤون اإلقليمية يف الصحيفة نفسها، ومحلت كافة املواد الصحافية نفس الرؤية والتوجهات.
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وبناء  الصحافية  موادها  الصحيفة يف  عليها  اعتمدت  اليت  املصادر  من حيث  األمر  خيتلف  ومل 
خطاهبا اإلعالمي، يف جولة انتخابات اإلعادة عن جولة االنتخابات الربملانية األوىل، وإمنا كانت 

متطابقة متاًما. 
5.6.5 صورة تركيا في التغطية اإلسرائيلية لالنتخابات

1. االنتخابات البرلمانية 7 حزيران 2015 )الجولة األولى(

االنتخابات  خالل  مجهوره  أذهان  يف  الرتكية  للجمهورية  صورة  رسم  اإلسرائيلي  اإلعالم  حاول 
بأهنا  تركيا  أحرنوت  يديعوت  صحيفة  وَصّورت  التحريرية،  وسياساته  توجهاته  متليه  ما  حسب 
تسري إىل طريق مظلم جمهول، يف ظل حالة التبعثر والتشرذم اليت تعانيها الساحة السياسة الرتكية 
املضطربة، واليت هي نتاج للنهج الدكتاتوري الذي يتخذه أردوغان حسب التعابري اليت استخدمتها 
النظام  اهنيار  إىل  تركيا وهذا سيؤدي  موحدة يف  تكون حكومة  لن  أنه  إىل  وأشارت  الصحيفة. 
السياسي، مبعىن آخر اهنيار النظام »الدكتاتوري اإلسالمي«، وتقسيم البلد إىل قسمني، علماين 

وإسالمي، وهذا االنقسام الداخلي سيزيد من شعور الفرقة والعنصرية يف اجملتمع الرتكي.

َصّورت الصحيفة تركيا على أهنا لعبة بيد أردوغان يفعل هبا ما يشاء، من خالل السيطرة على املال 
العام الرتكي، وتسخريه خلدمة مصاحله الشخصية وبناء القصور والرتفيه عن نفسه، يف حني أنه 
يستخدم الدين والقرآن يف دعاياته االنتخابية لتضليل األتراك وكسب ثقتهم. وعملت الصحيفة 
على تضخيم حجم املعارضة الرتكية وقدرهتا على قيادة دفة احلكم يف تركيا بعد إسقاط العدالة 
والتنمية، ويف هذه احلالة فإهنا ستكون قادرة على تقليم أظافر دكتاتورية أردوغان، وإفشال دولته 

اإلسالمية املنشودة واليت ختتلف مع املصاحل اإلسرائيلية يف املنطقة.

الرتكية  للدميقراطية  انتقاداهتا  الصحيفة  أشهرت  مباشرة،  النتائج  صدور  وبعد  أخرى  جهة  من 
والتنمية  العدالة  فوز  دوًما  تظهر  ألهنا كانت  منقوصة  دميقراطية  بأهنا  املاضية  السنوات  خالل 
باألغلبية العظمى، وتساءلت الصحيفة إن كان ما حيدث يف تركيا خالل السنوات املاضية سلطنة 
أم دميقراطية، فرتى أنه مهما اجتهد أردوغان إلرساء الدميقراطية يف تركيا لن تصل إىل مستوى 
دميقراطية أوروبا ما مل يعتزل أردوغان املشهد السياسي، ورغم أن نتائج هذه االنتخابات أظهرت 
تراجع العدالة والتنمية مما يشري إىل أهنا »انتخابات دميقراطية حقيقية«، إال أن الصحيفة تعاود 
التأكيد على أن النتائج جيب أن تقود اىل حكومة ائتالفية مع أحزاب من املعارضة واألكراد، وهذا 

ما سيقود بدوره إىل حتسني العالقات الرتكية مع »إسرائيل«. 
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2. انتخابات 1 تشرين ثاني 2015 )جولة اإلعادة(
يالَحظ على تغطية اإلعالم اإلسرائيلي وصحيفة يديعوت أحرنوت جلولة انتخابات اإلعادة، أن 
جزًءا من صورة تركيا اليت حاولت رمسها الصحيفة اختلف بعد نتائج جولة اإلعادة، ورمبا كان سبب 
ذلك الفوز املفاجئ للعدالة والتنمية الذي مل تكن »إسرائيل« وإعالمها يتوقعونه، فقبل االنتخابات 
حافظت الصحيفة على وترية من التغطية مشاهبة متاًما النتخابات اجلولة األوىل، وزادت على ذلك، 
أن حالة عدم االستقرار مستمرة يف ظل املظاهرات واالنفجارات والقالقل، والرتاجع االقتصادي، 

والذي باألساس سببه أردوغان وحزبه.
تشكيل  بإمكانه  أصبح  -حيث  والتنمية  العدالة  م  وَتقدُّ االنتخابات  نتائج  صدور  بعد  لكن 
احلكومة منفرًدا- مل تغط الصحيفة نتائجها إال بشكل سطحي وعابر، وترى الصحيفة أن تركيا 
بدأت باستجماع قواها والعودة إىل االستقرار احلذر الذي رمبا سيسبب إشكاليات مستقبلية، 
الذي  احليلة  وأسلوب  واملزيفة،  احلقيقية  غري  الدميقراطية  بسبب  ذلك  أن كل  األهم  ولكن 
احلريات  مشكلة يف  لديها  وتركيا  هبا،  ومتالعب  نقية  غري  دميقراطية  فهي  أردوغان،  استخدمه 
اإلعالمية وحرية التعبري والصحافة، وتأسف الصحيفة أن تركيا فقدت دميقراطيتها جمدًدا، علًما 
أهنا يف االنتخابات السابقة اعتربت أن الدميقراطية الرتكية حققت تقدًما ملموًسا بسبب تراجع 
تركيا  وقررت  العربية  الصحيفة  متنت  النتائج كما  تأت  مل  املرة  هذه  ولكن يف  والتنمية،  العدالة 

العودة إىل »عهد الدكتاتور«.
كما استمرت الصحيفة يف التشكيك يف الدميقراطية الرتكية، وعاودت الرتكيز على قضية األكراد 
الذين ُظلموا يف نتائج االنتخابات، وحصلوا على عدد مقاعد أقل من االنتخابات السابقة، بل 
إهنم يشعرون بأن أردوغان تالعب هبم وغرر هبم. لكن يف هناية األمر حاولت الصحيفة توجيه 
العالقات مع »إسرائيل« ألهنا ستخدم مصاحل  إعادة  تركيا  أنه من صاحل  مفادها،  لرتكيا  رسالة 

البلدين. 
5.6.6  التحريض اإلسرائيلي على تركيا

1. االنتخابات البرلمانية 7 حزيران 2015 )الجولة األولى(
مل يستطع اإلعالم اإلسرائيلي الوقوف على احلياد جتاه االنتخابات الربملانية الرتكية ونتائجها، فكان 
الرتكي رجب  الرئيس  العدالة والتنمية وشخص  املتمثلة حبزب  الرتكية  القيادة  خطابه موجًها ضد 
طيب أردوغان، ومن صور ذلك الوصف املستمر واملتكرر ألردوغان بالدكتاتور الذي يسعى لزيادة 
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سلطانه، وحتذير الشعب الرتكي من أن تركيا ستتحول لدولة دكتاتورية يف ظل أردوغان، مستنًدا يف 
ذلك على نية أردوغان بتحويل نظام احلكم إىل رئاسي، وقد كررت الصحيفة ذلك يف أغلب املواد 

الصحافية اليت نشرهتا خبصوص هذا املوضوع.
كما حاولت الصحيفة حتذير القوى السياسية الرتكية واألحزاب من القبول بالدخول يف حكومة 
وحدة وطنية مع أردوغان وحزب العدالة والتنمية بعد النتائج اليت أظهرت تراجعه، ودعت بصريح 
العبارة إىل استغالل هزمية أردوغان اليت اعرتف هبا حسب الصحيفة بقوله »هذا ما يريده الشعب«. 
كما حاولت الصحيفة إبراز االنقسام اجملتمعي الرتكي وحتريض العلمانيني على اإلسالميني الذين 
والدميقراطية  احلرية  الذي جلب  أتاتورك  مصطفى كمال  الدولة  مؤسس  بناه  ما  حياولون طمس 
لرتكيا، فاإلسالميون بقيادة أردوغان حياولون قتل هذه املفاهيم. من جهة أخرى تشري الصحيفة إىل 
أن أردوغان مستمر بالتحريض على »إسرائيل« ومواقفها، بل يبدو أنه يلمح إىل عالقتها ببعض 

التفجريات يف تركيا بطريقة غري مباشرة. 
2. انتخابات 1 تشرين ثاني 2015 )جولة اإلعادة(

لدى مقارنة اخلطاب التحريضي لإلعالم اإلسرائيلي خالل جولة انتخابات اإلعادة مع االنتخابات 
السابقة فال نالحظ الكثري من الفروقات سوى تأكيد الصحيفة على هنجها وأن أردوغان سيبقى 
مسيطرًا على كل ما يف تركيا، رغم جناح الناخبني يف التخلص من ذلك يف االنتخابات السابقة إال 

أن أردوغان متكن من سحرهم.  
ودعا اخلطاب اإلعالمي اإلسرائيلي اجلمهور الرتكي إىل االحتجاج واخلروج يف وجه أردوغان وحزبه، 
اللذين حاوال قمع احلريات والسيطرة على وسائل اإلعالم وتكميم األفواه، بشكل خمالف للقانون، 
بأن  يعلم  الكل  اإلسالميني من جديد،  الدميقراطية وختتار  تعادي  العبارة »تركيا  وقالت بصريح 

املشاكل اليت مرت هبا تركيا بسبب العدالة والتنمية وطموحات أردوغان الدكتاتورية«.
النموذج اإلسالمي  التحرك ضد  التغطية اإلسرائيلية كانت حتّث اجلمهور الرتكي واليهودي على 
املستبد الذي ميثله أردوغان يف تركيا، فليس من اجليد القبول بنتائج انتخابات اإلعادة، فهي نتيجة 
للحيلة والدهاء والتخويف، وأشارت الصحيفة إىل أن فوز العدالة والتنمية من جديد لن يغري نظرة 

»إسرائيل« إىل تركيا.
كل ذلك من شأنه أن يرسم صورة حتريضية وعدائية على األقل لدى اجلمهور اإلسرائيلي الذي 
يؤدي  التكرار  تقنية  فاستخدام  بالعربية،  الناطق  اإلسرائيلي  اإلعالم  من  معلوماته  أغلب  يستقي 
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إىل تقبل الرأي العام هلذه األوصاف وترسيخها، يف حني أن حّدة اخلطاب اإلعالمي اإلسرائيلي 
قد ال تكون بنفس املستوى إذا ما كانت بلغات أخرى، لكن خصوصية اللغة العربية واحنصارها 
حسب  اجلمهور  ملخاطبة  مساحة  اإلسرائيلي  لإلعالم  يعطي  واليهودي،  اإلسرائيلي  باجلمهور 

توجهاته ومعتقداته. 
5.6.7 صورة أردوغان في اإلعالم اإلسرائيلي

1. االنتخابات البرلمانية 7 حزيران 2015 )الجولة األولى(

اإلسرائيلية  السياسية  الرؤية  مع  العربية  أحرنوت  يديعوت  لصحيفة  التحريرية  السياسة  توافقت 
لشخص رئيس اجلمهورية الرتكية رجب طيب أردوغان، حيث حظي بنصيب األسد من تغطية 
ميّثل حزب  وإمنا  نفسه  ميّثل  أردوغان ال  أن  إىل  أحرنوت  يديعوت  وتشري  الربملانية،  االنتخابات 
العدالة والتنمية، واملشروع اإلسالمي الرتكي والشرق أوسطي، بل ورؤية النهضة الرتكية اليت حبسب 

الصحيفة بدأت باالهنيار والرتاجع والفشل.

من  وسئم  يئس  الرتكي  الشعب  بأن  اإلسرائيلية  اإلعالمية  التغطية  وعناوين  مضامني  وجاءت 
يعد  اخلاسر، والذي مل  االنتخابات متّثل سقوًطا وهزمية ألردوغان  أردوغان، وخسارة احلزب يف 
منفرًدا بالسلطة، علًما بأنه مل يكن مرشًحا للحزب يف هذه االنتخابات، ووصفته الصحيفة بأنه 
جاء إىل السلطة كبريًا وحاملًا ولكنه خرج صغريًا وخمذواًل، لتطاير أحالمه اليت ُوصفت بالوردية، ومل 

تفّوت الصحيفة الفرصة لتصف أردوغان بالتسلط واحلرص على االحتفاظ بالكرسي.

وعزت الصحيفة كل ذلك إىل الديكتاتورية اليت يتمتع هبا الرجل، لسيطرته على مفاصل الدولة 
الرتكية مثل الزعماء الدكتاتوريني الذين ينتقدهم، عدا عن عيشه يف أجواء من البذخ والرتف وبناء 
القصور امللكية واألجواء السلطانية اليت كلها من أموال الدولة الرتكية والشعب الرتكي. وتضيف 
الصحيفة، أن واحًدا من أسباب اهلزمية هو توجهه اإلسالمي الديين الذي حياول من خالله حتويل 

تركيا إىل دولة دينية الستعادة جمد العثمانيني وليحارب العلمانية.

مل تكن صورة أردوغان هبذه البشاعة قبل نتائج االنتخابات وتراجع حزبه، لكن مع صدور نتائج 
االنتخابات ظهر املوقف اإلعالمي اإلسرائيلي والذي ُيعرّب عن موقف احلكومة اإلسرائيلي بشكل 
أو بآخر. واعتربت الصحيفة أن أردوغان سيبدأ بالبحث عن وسيلة للتودد لـ »إسرائيل« وإعادة 
العالقات معها بعد خسارته، لعله يتمكن من إنقاذ نفسه. من جهة أخرى أفردت الصحيفة مادة 
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بـ »نساء  املادة  وعنونت  املعارضات ألردوغان وسياساته،  النساء  للحديث عن  صحافية كاملة 
تركيات يكشفن مؤخراهتن ألردوغان« وأرفقت ذلك بصور عن نفس املوضوع.

ويف خضم هذه التغطية، بدا واضًحا متاًما جتاهل اإلعالم اإلسرائيلي والرواية اإلسرائيلية ملرشح حزب 
العدالة والتنمية الفعلي يف االنتخابات وهو رئيس الوزراء أمحد داوود أوغلو، الذي كان مغيًبا يف 
غالبية املواد الصحافية، وكانت تذكر تصرحياته أو يشار إليه يف هناية املواد الصحافية وكأنه صحاب 

دور ثانوي، وهذا يؤكد أن اإلعالم اإلسرائيلي هنا كان قاصًدا توجيه النقد لشخص أردوغان. 
ويقودنا ذلك إىل أن صحيفة يديعوت أحرنوت َعرّبت عن الرؤية اإلسرائيلية لشخص أردوغان، وهو 
ما عرّب عنه الرئيس اإلسرائيلي السابق مشعون برييس بأنه سعيد خلسارة أردوغان يف االنتخابات، 

ومن الواضح أن هذه السعادة جتلت يف اخلطاب اإلعالمي اإلسرائيلي خالل االنتخابات.
2. انتخابات 1 تشرين ثاني 2015 )جولة اإلعادة(

مل يتغري كثريًا طابع التغطية اإلعالمية اإلسرائيلية يف صحيفة يديعوت أحرونوت جلولة انتخابات 
اإلعادة عن سابقتها، غري أهنا ذهبت أكثر للتشكيك يف نزاهة ودميقراطية شخص أردوغان، بسبب 
تالعبه يف االنتخابات والرأي العام الرتكي بشكل أو بآخر دون توضيح كيفية ذلك. ورغم اعرتاف 
بالديكتاتور  أعادت وصفه  أهنا  إال  اإلعادة،  نصرًا كبريًا يف جولة  أردوغان حقق  بأن  الصحيفة 
والسلطان وقامع احلريات، ومغلق وسائل اإلعالم، ومسري القوانني لرغباته، فهو يلعب برتكيا كأهنا 
دمية يف يديه، واكتسب ثقة اجلماهري باحليلة واملقامرة واخلداع، وأنه -بعد نتائج انتخابات جولة 

اإلعادة- أصبح قريًبا من حتقيق حلمه بأن يصبح سلطاًنا.

من خالل حتليل مواد التغطية اإلعالمية للصحيفة فقد ظهر أن الصحيفة كانت مرتبكة يف حتديد 
موقفها من االستمرار يف مهامجة أردوغان، فتارة تصفه باملخادع والديكتاتور وأنه السبب يف كل 
املصائب اليت حلت برتكيا من تفجريات وقالقل ومظاهرات وتردي الوضع االقتصادي، وتارة أخرى 

متدح ذكاءه وقدرته على إقناع اجلماهري والتأثري فيهم بشخصيته الكاريزمية. 

إال أن الصحيفة استمرت يف الربط بني االضطرابات اليت مرت هبا تركيا وشخص أردوغان، واستمر 
أيًضا جتاهل الفاعلني اآلخرين يف االنتخابات مثل داوود أوغلو املرشح الرئيس للحزب، وهذا يدلل 
على املوقف الشخصي للمستوى اإلعالمي والرمسي اإلسرائيلي من شخص أردوغان بنية االنتقام 
منه بسبب مواقفه من »إسرائيل« بعد اهلجوم على سفينة مرمرة وإجبارها على تقدمي اعتذار لرتكيا. 
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ميكن القول إن اإلعالم اإلسرائيلي ينظر ألردوغان على أنه عدو، يبتهج خلسارته وينتقد فوزه، علًما 
التغطية  انتخابات اإلعادة، لكن شكل  بأن املستوى السياسي اإلسرائيلي مل ُيعّقب على نتائج 
اإلعالمية يعيدنا للقول بأن إبراز شخص أردوغان هبذه الصورة يؤكد نية يديعوت أحرنوت حتريض 

الرأي العام اإلسرائيلي ضده، وهذا ما يتفق مع الرؤية السياسية لـ »دولة إسرائيل«.
5.6.8  المعارضة التركية في الخطاب اإلسرائيلي

1. االنتخابات البرلمانية 7 حزيران 2015 )الجولة األولى(

تناولت صحيفة يديعوت أحرنوت املعارضة الرتكية من عدة زوايا، فتارة حماولة الوقوف إىل جانبها 
والتضامن معها، وأحياًنا حتريضها على سلطة العدالة والتنمية وشخص أردوغان، ويظهر ذلك جليًّا 
يف حالة املعارضة الكردية حيث ال تكاد جتد مادة للصحيفة مل تتحدث فيها عن األكراد وقضيتهم 
وبراجمهم وما جيب عليهم القيام به. وترى الصحيفة أن العدالة والتنمية وأردوغان ميثلون اإلسالم 
السياسي الذي تعتربه »إسرائيل« بيئة خصبة للعمل اإلرهايب ومعاداة السامية، ويف الوقت نفسه 

تشيد بالعلمانيني واألكراد املعارضني وتدعوهم ملواجهة هذا الشبح اإلسالمي. 

وحسب الصحيفة واليت ُتعرّب عن الرؤية اإلسرائيلية للمعارضة الكردية فإن »إسرائيل« تدعم األكراد 
لسببني، األول: أهنم أصبحوا يشّكلون معارضة قوية تؤّثر على ميزان التحالفات احلزبية واحلكومية، 
ويعملون ضد العدالة والتنمية وأردوغان والذين بدورهم ميثلون نظام حكم إسالمي غري مرغوب 
فيه إسرائيليًّا. والثاين: هو أن »إسرائيل« َتعترِب األكراد حليًفا سياسيًّا هلا يف املنطقة وإن مل يكن 
ذلك ُمصرًّحا به بشكل مباشر، لكن الصحيفة ذكرت أن وجودهم يف احلكومة سيكون لصاحل 

»إسرائيل« وسيدعمون عودة العالقات معها.

وحماولة  العلمانيني  على  مركزة  عامة،  الرتكية  املعارضة  بدعم  التغطية  امتازت  أخرى،  جهة  من 
حتريضهم على اإلسالميني »العدالة والتنمية«، أظهرت ذلك الصحيفة يف أحد عناوين أخبارها 
على  املعارضة  َتقّدم  الصحيفة  اعتربت  أردوغان«. كما  مع  مظلومون  »العلمانيون  يقول  والذي 
حساب تراجع العدالة والتنمية مؤشرًا إجيابيًّا، يف حني طرحت تساؤالت مشككة حول التفجريات 
اليت حصلت وقد حتصل يف تركيا هبدف ختويف املعارضة، يف تلميح على أن من يقف خلفها قد 
العدالة والتنمية وأردوغان. إضافة إىل ذلك رّكزت على إبراز اجلمهور املعارض ألردوغان  يكون 

فنشرت مادة تتحدث عن النساء العلمانيات اللوايت يعارضن أردوغان.



122

الجمهورية التركية في المنظور السياسي اإلسرائيلي

2. انتخابات 1 تشرين ثاني 2015 )جولة اإلعادة(

مل خيتلف شكل التغطية كثريًا يف جولة انتخابات اإلعادة عن اجلولة السابقة، إال أن خطاب 
الرتكية  املعارضة  تعانيه  الذي  الظلم  أمسته  ما  على  للرتكيز  أكرب  بشكل  توجه  الصحيفة 
والدميقراطية،  للقانون  خالًفا  اإلعالمية  مؤسساهتا  إغالق  بسبب  معها،  التضامن  ووجوب 
ومرّكزة على شخص فتح اهلل غوالن زعيم احلزب اإلسالمي املعارض والذي اعتربته يعاين من 
لكن  »إسرائيل«،  لـ  معادًيا  ليس  األقل  على  له كونه  دعمها  عن  وصرحت  أردوغان،  ظلم 
اإلطاحة  على  قادرة  أهنا كانت  رغم  حقها،  وهضم  باملعارضة  التالعب  من  متكن  أردوغان 

به يف حال توحدت.

من جهة أخرى، اكتفت يف بعض املواد بذكر معلومات عن واقع االنتخابات دون التحليل وإبداء 
وتراجع  والتنمية  العدالة  صعود  أّثر  فقد  النتائج،  صدور  بعد  وخاصة  اإلسرائيلية،  النظر  وجهة 
املعارضة على محاسة التغطية اإلسرائيلية، فتجنبت اخلوض يف تفاصيل االنتخابات بعد النتائج كما 

االنتخابات السابقة.

داعمة  الصيغة  واإلعادة، كانت  األوىل  الرتكية  االنتخابات  جوليت  تغطية  يف  إنه  القول  وميكن 
ومتضامنة مع املعارضة الرتكية العلمانية والكردية وحىت بعض اجلهات املعارضة اليت ُتعّرف نفسها 

باإلسالمية، وهذا يتقاطع مع املوقف اإلسرائيلي الرمسي من املعارضة الرتكية.
5.6.9 تغطية القضية الكردية خالل االنتخابات

1. االنتخابات البرلمانية 7 حزيران 2015 )الجولة األولى(

دخول  من  متكنهم  االنتخابات  يف  لنسبة  األكراد  حتقيق  على  اإلسرائيلي  اإلعالم  تغطية  رّكزت 
الربملان للمرة األوىل، واعتربته يديعوت أحرنوت نصرًا كبريًا يف االنتخابات على حساب أصوات 
العدالة والتنمية، وامتدحت الدميقراطية الرتكية يف هذه اجلزئية للمرة األوىل ألهنا مسحت لألكراد 

بدخول الربملان، وهو ما لن نشاهده يف تغطية انتخابات اإلعادة.

وتفّسر الصحيفة اإلسرائيلية انتصار األكراد بأنه مرتبط بيأس اجملتمع الكردي من سياسات أردوغان 
وديكتاتوريته، ورّكزت الصحيفة على أن نسبتهم ستجرب أردوغان على الرضوخ ملطالب املعارضة 
واألكراد، وهذا سيضعف من قوته وسيطرته، وسيجربه على حتسني العالقة مع »إسرائيل« كون 
األكراد يدعموهنا، ويف تغطية القضية الكردية اهتمت الصحيفة بتصرحيات الزعيم الكردي صالح 
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الدين دمريطاش أكثر من اهتمامها بتصرحيات أوغلو وأردوغان، ووصفته ب »أوباما الكردي«، 
وأفردت جزًءا للحديث عن األكراد وحقوقهم واحتفاالهتم. 

وحرصت تغطية يديعوت أحرنوت على إظهار األكراد بأهنم الصديق الويف لـ »إسرائيل«، واستغالاًل 
ملقولة »عدو عدوي صديقي«؛ مت الرتكيز على القضية الكردية وإبرازها والتطرق إىل تفاصيلها باللغة 
العربية، هبدف لفت أنظار الرأي العام وتوجيهية إىل القضية الكردية واختاذ موقف إجيايب منها، 
علًما بأن التغطية مل تكن شاملة، فكثري من اجلوانب والزوايا مت هتميشها كاحلديث عن منظماهتم 

العسكرية ودورها يف املنطقة.
2. انتخابات 1 تشرين ثاني 2015 )جولة اإلعادة(

انتخابات  نتائج جولة  الكردية تراجع عند تغطية  القضية  حجم احلماس اإلسرائيلي يف تغطية 
اإلعادة مع تراجع نسبة متثيل األكراد يف الربملان الرتكي، فيبدو أن دعم األكراد يف ظل تراجع 
تقدم  ُيعترَب ورقة راحبة راهنت عليها »إسرائيل«، ولكن إشهار دعمهم يف ظل  أردوغان كان 
أردوغان ال ميكن املراهنة عليه وقد ال خيدم املصلحة اإلسرائيلية، وهذا ما أثبتته تغطية يديعوت 
انتخابات  يف  الكردية كما  للقضية  الكبري  االهتمام  تعط  مل  حيث  اإلعادة،  جلولة  أحرنوت 

اجلولة األوىل.

وجتاهلت الصحيفة التطرق للقضية الكردية يف نصف املواد الصحافية اليت حتدثت عن االنتخابات، 
واكتفت الصحيفة باإلشارة إىل أن تراجع نسبة األكراد من %13 إىل %10 يشّكل خيبة أمل، 
وعزت الصحيفة ذلك ألالعيب أردوغان وخداعه، كما تطرقت أيًضا إىل أن األكراد مازالوا خيرجون 

يف مظاهرات للمطالبة حبقوقهم بعد صدور النتائج. 

تنبهت الصحيفة إىل عدم جدوى االستمرار يف دعمها ملوقف األكراد خالل تغطيتها واليت قد تؤّثر 
على مستقبل العالقة اإلسرائيلية الرتكية كون العدالة والتنمية من سيشّكل احلكومة الرتكية املقبلة،  
فـ »إسرائيل« مل تكن سعيدة بفوز العدالة والتنمية، وخيبة األمل الكردية انعكست عليها، ومل متجد 

الدميقراطية الرتكية كما فعلت يف االنتخابات السابقة بل شككت فيها.
5.6.10 أهداف وأجندات التغطية اإلسرائيلية لجولتي لالنتخابات

تغطية اإلعالم اإلسرائيلي خالل االنتخابات الربملانية الرتكية تقودنا إىل عدة استنتاجات ُتعرّب عن 
أهداف هذه التغطية ودوافعها، فرؤية اإلعالم اإلسرائيلي لرتكيا وتغطيته لشؤوهنا، ختتلف عن رؤية 
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يعمل من  اليت  أجنداته وأهدافه  له  إعالم  األجنيب، فكل  أو  الروسي  أو  الرتكي  اإلعالم  وتغطية 
خالهلا. وجاءت أهداف التغطية اإلعالمية اإلسرائيلية جلوليت االنتخابات على الشكل اآليت: 

َر الرتكيز على فوزهم، وتضخيم قدراهتم يف مواجهة العدالة والتنمية وأردوغان،  مساندة األكراد َعبـْ
بالقضية  اإلسرائيلي  اجلمهور  اإلسرائيلية، وتوعية  املصاحل  تقدمهم ختدم  نتائج  أن  والتأكيد على 

الكردية. 

إقناع اجلمهور بأن تراجع العدالة والتنمية وأردوغان له أثار إجيابية ليس فقط على »إسرائيل« . 1
وإمنا أيًضا على املعارضة الرتكية وبعض األطراف يف املنطقة.

تشويه صورة أردوغان بشخصه، واهتامه بالدكتاتور والسلطان والتحريض عليه بتصويره قامًعا . 2
للحريات وعدوًا لليهود ومعادًيا للسامية.

التحريض على حزب العدالة والتنمية وعلى أردوغان ومستقبله بتضمني رسالة مفادها أن عهد . 3
العدالة والتنمية بدأ باالنتهاء.

تقدمي صورة سيئة عن األوضاع يف تركيا االقتصادية والسياسية لكثرة القالقل فيها وسريها إىل . 4
طريق مظلم، وتفكك اجملتمع الرتكي، هبدف تشويه صورة تركيا يف أذهان اجلمهور.

أهنا . 5 على  ُتصنَّف  اليت  األطراف  بعض  حىت  أو  منها  العلمانية  سواء  الرتكية  املعارضة  دعم 
إسالمية، والتأكيد على ضرورة توحدهم يف وجه أردوغان سبياًل وحيًدا للتخلص منه.

العدالة . 6 ميّثله  الذي  »اإلسالموفوبيا«  الرتكي  اإلسالم  »بعبع«  من  الرتكي  اجلمهور  ختويف 
والتنمية وأردوغان، واالستمرار يف تشويه اإلسالميني ونظام احلكم اإلسالمي الذي ميّثله منوذج 

أردوغان.

إظهار تركيا بأهنا تعيش يف حالة انعدام للدميقراطية واستبداد وقمع يقوده أردوغان وحزبه، وهذا . 7
ما يفصح عنه تعبري الصحيفة القائل بأن »تركيا اختارت الدكتاتورية من جديد«.

حتميل مسؤولية املشاكل اليت تعاين منها تركيا حاليًّا وما ستواجهه مستقباًل لشخص أردوغان . 8
والعدالة والتنمية، كوهنم من يتحايل على الشعب الرتكي حسب رؤية الصحيفة.

الوحيدة . 9 الطريقة  والتنمية كوهنا  والعدالة  أردوغان  الرتكية ضد  املعارضة  توحيد  مساندة فكرة 
إلسقاطهم، وهو اخليار الذي تدعمه »إسرائيل«. 
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جلوليت  اإلسرائيلية  التغطية  من  ومشرتك  شامل  هدف  صياغة  نستطيع  التغطية  هذه  جممل  ومن 
العدالة والتنمية وشخص أردوغان، وتشويه صورة  التحريض على حزب  يتمثل يف  االنتخابات؛ 
تركيا والنموذج الدميقراطي الرتكي ووصفه بأنه متكني للدكتاتورية واالستبداد من أجل دعم املعارضة 
معها  العالقات  إعادة  دعم  ويستطيعون  »إسرائيل«  إىل  األقرب  ُيعترَبون  الذين  وتوعية  واألكراد 

وتوعية اجلمهور اإلسرائيلي بقضيتهم. 

5.6.11  مستقبل العالقات اإلسرائيلية التركية خالل التغطية

1. االنتخابات البرلمانية 7 حزيران 2015 )الجولة األولى(

يف كل جولة انتخابية يف تركيا حتاول »إسرائيل« تقييم النتائج من زاوية مصاحلها ورؤيتها، وترّكز 
النتائج  االنتخابات وخاصة عندما تكون  بعد جوالت  تركيا ومستقبلها  العالقة مع  على شكل 
تغطية  من  واضًحا  األوىل كان  الربملانية  االنتخابات  ففي جولة  اإلسرائيلية.  املصاحل  مع  متوافقة 
صحيفة يديعوت أحرنوت أن »إسرائيل« تطمح إىل عودة العالقات مع تركيا، بل وترى يف تراجع 
العدالة والتنمية دافًعا لذلك ألن أردوغان غدا ضعيًفا يف الساحة السياسية الرتكية، ولن يدخل يف 

صراعات جديدة مع »إسرائيل«، وإمنا سيحاول االهتمام بالشأن الرتكي الداخلي بشكل أكرب.

الرتكية  الرتكي واحلكومة  الربملان  تقدم األكراد ودخوهلم إىل  أن  الصحيفة بشكل جلي  واعتربت 
سيدعم املصاحلة مع »إسرائيل«، حيث إن األكراد هم حليف لـ »إسرائيل« وإن بصورة غري مباشرة، 
ولكن من الواضح أن أردوغان مل يرضخ هلذا الواقع يف حينها، واستمر يف عدائه لـ »إسرائيل« بل 
واهتم املال اليهودي الذي يقف وراء صحيفة النيويورك تاميز وغريها من الصحف مبحاولة تأجيج 

األوضاع يف تركيا، واالحنياز إىل املعارضة الرتكية خالل تغطياهتا اإلعالمية للشؤون الرتكية.

2. انتخابات 1 تشرين ثاني 2015 )جولة اإلعادة(

التغطية يف جولة اإلعادة كثريًا من زاوية مستقبل العالقة مع »إسرائيل«، فهي ظلت  مل ختتلف 
دخول  احتمال  فشل  بعد  جديدة  ألسباب  ولكن  وتطورها  العالقات  حتسني  بإمكانية  متفائلة 
نسبتها  زادت  »إسرائيل«  مع  العالقات  عودة  إن  الصحيفة  تقول  فمثاًل  احلكومة،  إىل  األكراد 
بعد فوز العدالة والتنمية من جديد، ويف تل أبيب يتوقعون ذلك مع احلذر الشديد، والسبب أن 
»الوضع اإلقليمي واملتغريات السياسية ستفرض على تركيا عودة العالقات مع إسرائيل، ولكن كيف 

ومىت حىت اآلن ليس معروًفا«، وهو ما يشري إىل أن العودة لن تكون برغبة تركية -إسرائيلية.
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اقتصادية،  وتنمية  نسيب  استقرار  إىل  وحتتاج  خطرية  مرحلة  يف  تركيا  أن  إىل  الصحيفة  وروجت 
من أجل دخول االحتاد األورويب واالستمرار يف عضوية حلف مشال األطلسي »الناتو« يف ظل 
التوترات اليت تشهدها املنطقة، فعالقتها مع »إسرائيل« ستساعدها على ختطي كل ذلك، وتضيف 
الصحيفة »أردوغان عنّي أشخاًصا يف اخلارجية الرتكية إجيابيني وُيعترَبون حلقة وصل بني إسرائيل 
املنشورة يف فرتة  الصحافية  املواد  أن غالبية  املاضية«. وجتدر اإلشارة إىل  السنوات  وتركيا خالل 

الدراسة أشارت إىل مستقبل العالقة بني البلدين.

ميكن اإلمجال بأن اإلعالم اإلسرائيلي وحتديًدا صحيفة يديعوت أحرنوت كانت مهتمة يف تغطيها 
لالنتخابات الربملانية مبستقبل العالقات الرتكية اإلسرائيلية، وخالل هذه الفرتة كانت نظرهتا متفائلة 
لعودة العالقات مع تركيا إما بسبب دخول األكراد للحكومة والربملان وتراجع العدالة والتنمية يف 
االنتخابات األوىل، أو بسبب الظروف اإلقليمية اليت قد جترب تركيا على العودة إىل »إسرائيل« 

بسبب املصاحل املشرتكة، وأن ذلك ليس إال مسألة وقت ليتحقق.
5.6.12 القضايا التي تجاهلها اإلعالم اإلسرائيلي خالل تغطيته لالنتخابات

1. االنتخابات البرلمانية 7 حزيران 2015 )الجولة األولى(
وإمنا  الرتكية،  الربملانية  االنتخابات  احلياد جتاه  اإلسرائيلي مل يقف على  اإلعالم  أن  الواضح  من 
اهتم بذكر السلبيات واإلشكاليات خالل فرتة االنتخابات حسب رؤيته وأيديولوجياته، وجتاهل 
الشؤون  خمتص  به  حتدث  ما  الربملانية حسب  االنتخابات  يف  إجيابية  ُتعترَب  رمبا  أمور  عدة  ذكر 
الرتكية الدكتور سعيد احلاج يف مقابلة أجراها معه الباحث، وأول هذه اإلجيابيات هي دميقراطية 
أيًضا  بل  اإلسرائيلية،  الرؤية  فقط، حسب  فيها  تقدموا  األكراد  ليس ألن  الربملانية؛  االنتخابات 
بسبب نسبة املشاركة الواسعة من الناخبني اليت وصلت إىل %84 من أصل 56.5 مليون ناخب، 
إحدى  يف  تعين  واليت  السياسية،  األحزاب  مجيع  هبا  اعرتفت  اليت  والنزاهة  الشفافية  إىل  إضافة 
جزئياهتا إميان الناخب بأنه صاحب القرار وأن العملية االنتخابية ذات مصداقية عالية كما أن هذه 
االنتخابات جاءت يف ظل حكم العدالة والتنمية وهو من رعى وعزز هذه الدميقراطية، إال أن 

الصحيفة استمرت بوصفهم بالدكتاتوريني )احلاج، 2016(.
كما جتاهلت الصحيفة أن هذه االنتخابات ُتعرّب عن حيوية احلياة السياسية يف تركيا، وعدم ثبات 
املشهد السياسي على حزب حاكم قوي ومعارضة ضعيفة، حيث اعتربت الصحيفة ذلك طريًقا 
االنتخابات  تزوير  ألقاويل  دحًضا  ُيعترَب  ذلك  أن  إىل  تشر  ومل  تركيا،  إليه  تسري  ومظلًما  جمهواًل 
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والدكتاتورية. وعلى املدى اإلسرتاتيجي محلت االنتخابات فرصة مهمة لرتكيا لتقوية مسار اإلصالح 
والتجديد، خاصة حلزب العدالة والتنمية حتت ضغط نتيجة االنتخابات، وهو ما استفاد منه احلزب 

يف انتخابات اإلعادة )احلاج، 2016(.
والتطورات  املاضية،  الـ 13  السنوات  تركيا خالل  أيًضا إىل حماسن من حكم  الصحيفة  مل تشر 
بني  واملستمرة  اجليدة  االقتصادية  والعالقات  تركيا،  تعيشها  أصبحت  اليت  واحلضارية  االقتصادية 
حلجم  إخفاءها  ذلك  إىل  أضف  ومتاسكه،  الرتكي  اجملتمع  وحدة  أيًضا  جتاهلت  البلدين، كما 
الضوء  تسليط  وإمنا كان  واحتفاالهتم ومجاهرييتهم،  والتنمية  والعدالة  أردوغان  وداعمي  مناصري 

الكامل على املعارضة واحتفاالت األكراد.
من جهة أخرى جتاهلت تغطية الصحيفة االنتخابات الشخصية املركزية ومرشح رئاسة الوزراء عن 
حزب العدالة والتنمية أمحد داوود أوغلو، حماولة هتميش دوره والرتكيز فقط على شخص أردوغان 

الذي مل يكن مرشًحا، هبدف تأطري شخصه بأنه سبب املشاكل اليت مرت هبا تركيا.
كل هذا من شأنه أن يشّكل جلمهور اإلعالم اإلسرائيلي إطارًا منقوًصا ومشوًَّها حول تركيا، فال 
ميكن نقل وتغطية نصف احلقائق على أهنا حقائق كاملة، وحسب نظرية حتليل اإلطار اإلعالمي 
فإن تقدمي املعلومات للجمهور هبذه الطريقة ُيعترَب توجيًها هلم، ويؤّثر حسب السياسة التحريرية 

للصحيفة على اجلمهور، فهو وسيلة من وسائل التأثري والتضليل.
2. انتخابات 1 تشرين ثاني 2015 )جولة اإلعادة(

استمر االعالم اإلسرائيلي خالل تغطيته يف جتاهل أمور كثرية وفق ما يتفق مع رؤيته، فعلى سبيل 
املثال أشارت الصحيفة إىل إغالق مؤسسات إعالمية يف تركيا دون التعرض إىل أسباب ذلك، 
وامتازت التغطية بوصف أالعيب أردوغان وحيله يف احلصول على األصوات وختويف اجلمهور، 
لكنها مل تذكر كيف مت ذلك، ومّحلت املسؤولية عن كل ما يدور يف تركيا من إرهاب ومظاهرات 

وتوترات ألردوغان دون ذكر حقائق وأسباب وشواهد حول كل ما ذكر.
األكراد  لتقدم  األوىل  االنتخابات  بدميقراطية  اجلزئي  الصحيفة  اعرتاف  رغم  السياق،  ذات  ويف 
فيها، فإهنا هذه املرة مل تعرتف بأهنا دميقراطية البتة، وجتاهلت نسبة املشاركة يف االنتخابات اليت 
وصلت إىل %85.23 من الذين حيق هلم االنتخاب وهم 57 مليون ناخب، وهي نسبة عالية 
الرتكي وشفافيته على  الدميقراطية لدى اجملتمع  بالدول األوروبية، وُتعرّب عن مفهوم  مقارنة حىت 
جتاهلت  من جديد«. كما  للدكتاتورية  تعود  تركيا  بقوهلا«  الصحيفة وصفه  حاولت  ما  عكس 
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السياسيني  الفرقاء  اإلعادة، كاحتكام  انتخابات  ذات مغزى يف جولة  إجيابيات  الصحيفة عدة 
للعملية الدميقراطية جمدًدا وعدم اللجوء إىل أساليب عنيفة خالل الفرتة االنتقالية وهو ما ُيعترَب 

إجنازًا دميقراطيًّا )احلاج، 2016(.

إضافة إىل ما ذكر، فإن اإلجيابية اليت حققها العدالة والتنمية وكانت شبه مغيبة، هي إعادة ثقة 
اجلمهور به بعد وعيه وفهمه للرسالة اليت أرسلها له يف االنتخابات السابقة، وعلى أساسها غرّي 
من خطابه السياسي وبرناجمه االنتخايب وقائمة مرشحيه. وبالتايل متكن الناخب من تأكيد حقه 
يف أن يكون مصدرًا للسلطات إذأجرب احلزب على تكييف برناجمه ومرشحيه مبا يتناسب معه، 
يف  جناحه  بعد  احلكومة  تشكيل  وإمكانية  الربملانية،  لألغلبية  العودة  من  احلزب  متكن  وكذلك 
إرضاء الناخب الرتكي، وهذا بدوره أدى إىل عودة االستقرار للحياة السياسية واالقتصادية الرتكية 

)احلاج، 2016(.

5.6.13 موقف الصحيفة والحكومة اإلسرائيلية من األطراف التركية

اإلعالمية  التغطية  زوايا  وطبيعة  الصحيفة  نشرته  ما  على  واعتماًدا  السابق  التحليل  خالل  من 
لالنتخابات الرتكية، أصبح من املمكن حتديد موقف الصحيفة من العملية االنتخابية وأطرافها، 
وهو باألساس ما ُيعرّب عن موقف احلكومة اإلسرائيلية، خاصة أن الصحيفة حتاول جماراة احلكومة 

لتحافظ على مكانتها ومصادرها الصحافية.

كان موقف الصحيفة معارًضا حلزب العدالة والتنمية وشخص أردوغان بشكل واضح وحاد، من 
خالل اهتامه بعدة اهتامات كان أبرزها وصفه بالدكتاتور والسلطان، واعتبار نظام حكم العدالة 

والتنمية نظاًما إسالميًّا عثمانيًّا وهو ما سيقوده يف هناية األمر للوقوف إىل جانب اإلرهاب. 

الكردية من  الرتكية بشقيها؛  للمعارضة  الصحيفة مؤيًدا ومناصرًا  من جهة أخرى، جاء موقف 
واملعارضة  االنتخابات،  جوليت  خالل  األحداث  وتفاصيل  األكراد  قضايا  على  الرتكيز  خالل 
العلمانية الرتكية وحىت بعض اإلسالميني من املعارضة مثل مجاعة فتح اهلل كولن واليت أصبحت 
من  بذلك  الصحيفة  »فيتو«، وصرحت  اإلرهاب  ومنظمة  املوازي  أمساء كالتنظيم  بعدة  ُتعرف 
خالل املعلومات اليت نشرهتا باالعتماد على مصادر أخرى، أو من خالل التحليالت اخلاصة 
االنتخابات  جوليت  يف  متشاهًبا  املوقف  هذا  وكان  الصحيفة.  وحمللو  إسرائيليون  مصدرها  اليت 

الربملانية األوىل واإلعادة.
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5.7 نتائج التحليل
على . 1 باالعتماد  واإلعادة  األوىل  االنتخابات  جوليت  بني  اإلعالمية  التغطية  زوايا  اختلفت 

النتائج، فاألوىل رّكزت على هزمية أردوغان وانتصار األكراد، بينما انتخابات اإلعادة رّكزت 
على التشكيك يف دميقراطية ونزاهة االنتخابات وأالعيب أردوغان لتخويف اجلمهور.

مل خيتلف شكل املواد الصحافية وطريقة عرض املعلومات يف صحيفة يديعوت أحرنوت خالل . 2
جوليت االنتخابات الربملانية، فحافظت على نفس النسق، حيث كانت املواد الصحافية طويلة، 
واستخدمت الوسائط املتعددة والصور والعناصر البصرية بشكل كبري ألمهية املوضوع وجذب 

مجهور الصحيفة. 
تدلل املصطلحات اليت استخدمتها صحيفة يديعوت أحرنوت على ارتياح الصحيفة -حسب . 3

وانتصار  وحزبه،  أردوغان  اإلسالمي«  العثماين  »الدكتاتور  وهزمية  خلسارة  مصطلحاهتا- 
األكراد، أما يف جولة اإلعادة -ورغم عدم االختالف الكبري- فإهنا رّكزت بشكل أكرب على 

مصطلحات تالعب أردوغان ومحلته التخويفية ودكتاتوريته اإلسالمية.
األخبار . 4 وكاالت  على  واإلعادة  األوىل  االنتخابات  جوليت  تغطية  يف  الصحيفة  اعتمدت 

اخلارجية واألجنبية مصدرًا ملعلوماهتا، ويف التحليالت اعتمدت على حمللني إسرائيليني خمتصني 
يف الشؤون اإلقليمية والرتكية، وهو ما ساعد على نشر الرؤية والرواية اإلسرائيلية لالنتخابات 

وأطرافها.
حاولت يديعوت أحرنوت رسم صورة ذهنية للجمهورية الرتكية يف كال جوليت االنتخابات، . 5

مفادها أن اجلمهورية تسري إىل اجملهول بسبب العدالة والتنمية وأردوغان الذي يستخدم تركيا 
كاللعبة، وهذا ما أدى إىل اعتبار الدميقراطية الرتكية منقوصة حسب الرؤية اإلسرائيلية.

وشخص . 6 والتنمية  بالعدالة  املتمثلة  وقيادهتا  تركيا  على  التحريض  اإلسرائيلي  اإلعالم  حاول 
اإلسرائيلي،  العام  الرأي  لدى  رؤيتها  ترسيخ  أجل  من  التكرار  تقنية  باستخدام  أردوغان، 
اإلسالمي، يف حني جيب  بالدكتاتور  أردوغان  ذلك وصف  على  األمثلة  أوضح  من  وكان 
على املعارضة الرتكية استغالل هزمية أردوغان واإلسالميني، فدعت الصحيفة املعارضة الرتكية 

للتحرك ضد أردوغان.
توافقت تغطية صحيفة يديعوت أحرنوت جلوليت االنتخابات الربملانية الرتكية على تشويه صورة . 7

انتهاء  الدكتاتورية وبدء  أردوغان، فاجلولة األوىل رّكزت على خسارته وهزميته وتبدد أحالمه 
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عصر البذح بأموال الشعب الرتكي، ويف جولة اإلعادة رّكزت على عدم نزاهته وخداعه واحتياله 
على اجلماهري وقمع احلريات، وبدء حتقيق حلمه يف أن يصبح سلطاًنا.

كانت تغطية جوليت االنتخابات الرتكية داعمة ومتضامنة مع املعارضة الرتكية العلمانية والكردية . 8
وحىت بعض اجلهات املعارضة اليت توصف باإلسالمية، فقد اهتمت بتفاصيل القضية الكردية 
وانتقدت سلوك أردوغان ضد العلمانيني ومجاعة فتح اهلل غولن اإلسالمية وقمع حرياهتم بغري 

حق دميقراطي، ووصفت املعارضة بأهنا مظلومة مع أردوغان. 
اهتمت صحيفة يديعوت أحرنوت بتغطية القضية الكردية وتفاصيلها ودعمها والتضامن معها، . 9

باعتبار األكراد حليف »إسرائيل« ولو بشكل غري مباشر، والداعم لعودة العالقات الرتكية 
اإلسرائيلية يف حال دخوهلم أي حكومة تركية، ووصفت الدميرطاش »بأوباما الكردي«.

هدفت التغطية اإلسرائيلية إىل التحريض على حزب العدالة والتنمية وشخص أردوغان . 10
وتشويه صورة تركيا والنموذج الدميقراطي الرتكي، ووصفه على أنه متكني للدكتاتورية واالستبداد.

اهتمت صحيفة يديعوت أحرنوت خالل التغطية مبستقبل العالقات الرتكية اإلسرائيلية، . 11
إمكانية دخول  تركيا، بسبب  العالقات مع  لعودة  متفائلة  نظرهتا  الفرتة كانت  وخالل هذه 
األكراد للحكومة والربملان وتراجع العدالة والتنمية، أو بسبب الظروف اإلقليمية اليت قد جترب 
تركيا للعودة إىل »إسرائيل« بسبب املصاحل املشرتكة، فعودة العالقات بالنسبة هلا ليست إال 

مسألة وقت.
غطت الصحيفة االنتخابات حسب رؤيتها وحاولت رسم إطار إعالمي منقوص لصورة . 12

تركيا، ُيرّكز على السلبيات ويتجاهل اإلجيابيات يف املشهد السياسي الرتكي، فقط ذكرت بعض 
اإلجيابيات املتعلقة باألكراد واملعارضة.

ال يوجد اختالف حقيقي وملحوظ يف شكل ومضمون وإطار تغطية صحيفة يديعوت . 13
أحرنوت جلوليت االنتخابات الربملانية الرتكية بصورة عامة، وإمنا الفروق تفصيلية وبسيطة، وهو 
السياسية خالل  واألطراف  لرتكيا  الصحيفة رمسه  الذي حاولت  الواضح  اإلطار  يعكس  ما 

االنتخابات.  
أردوغان . 14 هبزمية  وحكومة  إعالًما  اإلسرائيليني  سعادة  االنتخابات  تغطية  طريقة  تعكس 

وتراجع حزبه يف جولة االنتخابات األوىل، يف حني مل ُيعّلق أحد من السياسيني اإلسرائيليني 
على نتائج جولة اإلعادة.
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5.8  الخاتمة
تعكس نتائج حتليل التغطية اإلعالمية اإلسرائيلية لالنتخابات الربملانية يف تركيا، خصائص اخلطاب 
اإلسرائيلية  التوجهات  عن  أيًضا  ُيعرّب  والذي  العامة،  صورته  يف  جتاهها  اإلسرائيلي  اإلعالمي 
الرمسية والشعبية جتاه اجلمهورية الرتكية بصورة غري مباشرة، فاإلعالم يعكس صورة اجملتمع وثقافته 

وأيديولوجياته، وخاصة اإلعالم صاحب اخللفية واللغة القومية كاإلعالم اإلسرائيلي.

وختلص هذه الدراسة إىل أن اخلطاب اإلعالمي اإلسرائيلي جتاه تركيا خالل االنتخابات كان منحازًا 
وهو  »إسرائيل«،  و  تركيا  بني  واأليديولوجي  السياسي  واالختالف  اإلسرائيلية  الرؤية  عن  ويعرّب 
يكشف بصورة أو بأخرى التوجهات اإلسرائيلية املعلنة والكامنة جتاه تركيا ومستقبل العالقات معها، 
إضافة إىل احملددات اليت حتكم عالقة البلدين وتطورات األحداث. وأظهرت تغطية االنتخابات 
انتهازية »إسرائيل« خالل االنتخابات األوىل اليت تراجع فيها العدالة والتنمية، بينما تراجعت حدة 

املواقف خالل انتخابات اإلعادة اليت أظهرت تقدم العدالة والتنمية. 
تغطية  إبراز جوانب حمددة خالل  اإلسرائيلي جنح يف  فإن اخلطاب اإلعالمي  من جهة أخرى، 
االنتخابات وإغفال جوانب أخرى عن قصد مبا يتناسب مع أيديولوجية الوسيلة اإلعالمية، هبدف 
تفسري حدث االنتخابات وتأطريه مبا يتوافق والسياسية التحريرية اإلسرائيلية، فاإلعالم اإلسرائيلي 
وتنظيم  أولوياته  ترتيب  من خالل  االنتخابية،  والعملية  تركيا  معريف حول  إطار  بناء  على  عمل 
املعلومات وعرضها بأسلوب يؤّثر على اجلمهور املستهدف وهو اإلسرائيلي بالدرجة األوىل، بل 

وحتفيزه وحشده جتاه القضايا اليت ناقشها اخلطاب اإلسرائيلي.
فتحليل مضامني اخلطاب اإلعالمي اإلسرائيلي الصريح والضمين، واستخدام عدة وسائل وتقنيات 
إلدارة املعلومات واألجندات خالل التغطيات الصحافية كاألدوات اللغوية والتعابري واملصطلحات، 
عن  غريها  وإغفال  بعضها  وانتقاء  واأليديولوجية،  الفكرية  اخللفيات  إطار  املعلومات يف  وتقدمي 
قصد، وإبراز بعض اجلوانب وتكرارها وحجب أخرى، كل ذلك يقودنا إىل أن التغطية اإلسرائيلية 
خالل االنتخابات عملت من خالل نظرية حتليل اإلطار اإلعالمي، هبدف رسم إطار إعالمي 

ومعريف حول تركيا يف ذهن اجلمهور. 
بتكرار  مساوئه  عن  والتحدث  وانتقاده  أردوغان  شخص  إبراز  لذلك،  التوضيحية  األمثلة  ومن 
لتأجيج الرأي العام ضده سواء اإلسرائيلي منه أو اخلارجي، يف حني مت حجب وجتاهل أوغلو، 
إضافة إىل استخدام تعابري مثل سلطان وعثماين وإسالمي ودكتاتور لرسم صورة وإطار عن تركيا يف 
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أذهان اجلمهور بأهنا دولة إسالمية ودكتاتورية يف ظل العدالة والتنمية، وهناك الكثري من مثل هذه 
الصور ظهرت جليًّا يف نتائج حتليل التغطية اإلعالمية يف احملور السابق.

يف ذات السياق، متّثل السياسة التحريرية لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية رقيًبا على كل ما ُينشر فيها، 
فالرقابة اإلسرائيلية احلكومية والعامة اليت تشّكل السياسة التحريرية لوسائل اإلعالم، إن مل تتحكم 
للكتابة ضمن  اإلسرائيليني  الصحافيني  تدفع  فهي  أو حتجب،  تنشر  أن  اليت جيب  باملعلومات 
السياسة التحريرية دون اخلروج عن سياقها، وهو ما ُيعرّب عن مفهوم الرقابة الذاتية لدى الصحافيني 

اليت تصنعها الرقابة العامة. 

وأوصت الدراسة بأن اإلعالم اإلسرائيلي يعمل وفق ما يتفق مع سياقه الفكري والقومي والتارخيي 
وال خيرج عن ذلك وخاصة فيما يتعلق بدول املنطقة، وهذا ما حيدد سياساته التحريرية، ولذلك 
فمن الصعب أن يتغري اخلطاب اإلعالمي اإلسرائيلي جتاه اجلمهورية الرتكية وخاصة يف ظل حكومة 
العدالة والتنمية، اليت متّثل عدوًّا فكريًّا وأيديولوجيًّا لـ »إسرائيل«، رغم أن ذلك قد يكون بعيًدا قلياًل 
عن حساب املصاحل الذي جُيرب البلدين على التعاون فيما بينهما يف عدة جماالت أمهها االقتصاد 

واألمن وهو ما جتاهلته التغطية اإلعالمية اإلسرائيلية.

توصي الدراسة، بضرورة استمرار هذا النوع من الدراسات ووجوب االهتمام الرمسي هبا، فهي ُتبقي 
املهتمني وصناع القرار يف السياسة واإلعالم الرتكي حتديًدا على اطالع برؤية اإلعالم اإلسرائيلي 
للجمهورية الرتكية واملنطقة بشكل عام، والذي ُيعرّب عن مضامني السياسة اإلسرائيلية بشكل أو 
الرتكية  للدولة  بالنسبة  نادرًا وضعيًفا وخاصة  ُيعترَب  اجملال  البحثي يف هذا  العمل  أن  بآخر، كما 

بسبب حاجز اللغة العربية.

كما يتوجب على الدولة الرتكية أن تبين إعالًما تركيًّا يتابع اإلعالم اإلسرائيلي ويرّد على ما ينشره 
إن كان حمض حتريض وتأويل، ويرّكز على خماطبة اجلمهور اليهودي يف تركيا وخارجها، وهو ما جيب 
أن حترص عليه الدولة الرتكية لزيادة دورها يف املنطقة حيث »إسرائيل« دولة حمورية فيها، ومن هذا 
املنطلق على اجلهات الرتكية احلكومية واخلاصة أن تدشن وسائل إعالم خاصة ملخاطبة اجلمهور 
للجمهور اإلسرائيلي، كونه ال  الرتكية   النظر  لنقل وجهات  العربية،  باللغة  اإلسرائيلي واليهودي 

توجد أي وسيلة إعالمية تركية ناطقة باللغة العربية.
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الجمهورية التركية في رؤية األحزاب اإلسرائيلية

6.1  مقدمة
على  تأثري  من  هلا  ملا  السياسية يف »إسرائيل«،  األحزاب  أجندة  على  أمهية خاصة  تركيا  حتتل 
غري   2002 عام  قبل  فرتكيا  األوسط،  الشرق  يف  أمنها  ضمان  يف  ودور  اإلسرائيلية  الساحة 
أردوغان-  األتراك -وعلى رأسهم رجب طيب  املسؤولني  تقبل  بعده، خاصة جلهة عدم  تركيا 
التصرفات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيين ما أدى إىل توجيه انتقادات الذعة لـ »إسرائيل« 
كما حدث يف مؤمتر دافوس،مل تتعود »إسرائيل« على مساعها من قبل، مث تال ذلك أحداث 

سفينة مايف مرمرة، ليتحول حليف األمس إىل خصم.

لكن هل باتت تركيا بعد توتر العالقات عدواً لـ »إسرائيل« من وجهة نظر األحزاب اإلسرائيلية؟ 
وهو ما بات متداواًل لدى كثري من الكتاب اإلسرائيليني، وكيف يتسق ذلك مع كون اإلسرائيليني، 
على اختالف أحزاهبم يرون أن خسارة تركيا هي خسارة كبرية وإسرتاتيجية؟ ليس فقط بسبب 
أمهية العالقات األمنية والعسكرية، بل ألن تركيا أيًضا، شّكلت الرمز للسالم والتطبيع بني دولة 
إمرباطورية عظمى حكمت  تركيا، كانت تشكل  اإلسرائيلي وبني دولة مسلمة حبجم  االحتالل 

فلسطني ووقفت أمام إقامة وطن قومي لليهود على أرضها.

العريب واإلسالمي  العامل  الناحية األيديولوجية والسياسية احتلت تركيا مكانة مرموقة يف  فمن 
يف  واإلسالمية  العربية  األطراف  من كل  تقرهبا  خالل  ومن  املشرتك  التاريخ  على  اعتماًدا 
املعارضة  من  سواء  واألحزاب  اإلسرائيليني  السياسيني  من  العديد  دفع  ما  وهذا  املنطقة، 
اإلسرائيلية  احلكومات  وسعت  املنطقة،  يف  واألهم  األبرز  احلليف  تركيا  العتبار  احلكومة  أو 
غالبية  عليها  جُتمع  عليا  مصلحة  تركيا  مع  العالقة  أن  باعتبار  العالقة  تطوير  إىل  املتعاقبة 

اإلسرائيلية.  األحزاب 

ترّكز هذه الدراسة على رؤية األحزاب اإلسرائيلية لرتكيا ومستقبل العالقات معها، بقراءة مواقف 
العدالة والتنمية السابقة، وموقفها من  اليمني واليسار اإلسرائيلية خالل سنوات حكم  أحزاب 

طرح قضية املصاحلة اإلسرائيلية الرتكية بشكل َجّدي يف هناية العام 2015.
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6.2 رؤية األحزاب اإلسرائيلية للعالقات مع تركيا قبل عام 2002
العالقات بني »إسرائيل« وتركيا منذ االعرتاف الرتكي بـ »إسرائيل« عام 1949 وحىت الستينيات، 
الدولة،  احلاكم ومؤسس  العمل  السياسيني يف »إسرائيل«، خاصة حزب  لدى  إحباًطا  شكلت 
فرغم كل اخلطوات اليت قامت هبا »إسرائيل« حنو تركيا لتحقيق التطبيع الكامل، إال أن تركيا أبقت 
العالقات ضمن التمثيل املنخفض، مراعية بذلك حساسية تطور العالقة مع »إسرائيل« لدى العامل 

العريب واإلسالمي وكذلك لدى الشعب الرتكي.
• نظرة »إسرائيل« بقيادة حزب العمل للعالقات مع تركيا 1948 - 1992

العمل أكدت، يف كانون  السابقة، جولدا مائري، من حزب  رغم أن وزيرة اخلارجية اإلسرائيلية 
ا ملؤشرات العالقات املمتازة بني الدولتني، وأن ديفيد بن غوريون  الثاين 1963، أهنا مسرورة جدًّ
زعيم حزب العمل ورئيس الوزراء قد أرسل ملصطفى عصمت إينونو ثاين رؤساء اجلمهورية الرتكية، 
لُيعرّب عن شكره ملوافقة تركيا رفع العالقات حىت درجة السفراء، إال أن ذلك مل يتحقق حىت عام 

1991 )جلعاد، 2012(.

كما مل خُيف بن غوريون سعي بالده احلثيث منذ البداية لعالقات إسرتاتيجية مع تركيا، فقد أّكد 
يف رسالة لرئيس الواليات املتحدة يف ذلك احلني دوايت ديفيد أيزهناور، »بدأنا يف تقوية عالقاتنا 
مع أربع دول يف الشرق األوسط؛ إيران، والسودان، وإثيوبيا، وتركيا«، واهلدف من ذلك الوقوف 
العالقات مع تركيا يف تقدم مستمر وواضح،  الناصري، مشريًا إىل أن  السوفيييت  التيار  يف وجه 
واهلدف من ذلك الوقوف يف وجه عبد الناصر واستعادة استقالل لبنان وسوريا حسب ادعائه 

)عنبار، 2008(.

مل جتد الرغبة اإلسرائيلية يف تطوير العالقة مع تركيا فرصة كي تتحقق لعقود طويلة، وقد أشار 
زئيف شكيد مسؤول قسم غرب أوروبا يف وزارة اخلارجية عن حزب العمل خالل الستينيات، اىل 
أن »األتراك يريدون منا كل شيء، وهم ليسوا مستعدين أن يقّدموا أكثر يف هذه املرحلة. إهنم ال 
يفعلون ذلك ال مسح اهلل كرًها فينا، ولكن حىت ال خيسروا ما ميكن أن خيسروه مع العرب«. ومت 
التأكيد على أجواء عدم الثقة يف تلك املرحلة أي ما قبل 1992، فقد صرّح موشيه ساسون من 
حزب العمل وسفري »إسرائيل« يف مصر »إن السياسيني األتراك ليسوا صادقني ومييلون إىل عدم 

قول احلقيقة« )جلعاد، 2012(.
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الستينيات  يف  القربصية  األزمة  ذلك  ومن  الرتكية،  الساحة  على  حيدث  ما  »إسرائيل«  تابعت 
والسبعينيات، ودرست بعمق كيفية االستفادة من هذه األزمة، فقد دخلت تركيا عسكريًّا إىل مشال 
قربص، ومتّثل موقف »إسرائيل« يف أن يغئال آلون وزير اخلارجية، وهو من قيادات حزب العمل، 
وجملس الوزراء؛ قد قرروا تفريغ قربص من الرعايا اإلسرائيليني، وقال آلون »إن إسرائيل تدعم سيادة 
واستقالل ووحدة أراضي قربص وتأمل أن تقوم كل األطراف باحرتام ذلك »بينما عّلق اسحق رابني 
والذي كان زعيًما حلزب العمل » جيب أن ننتظر فعندما تنتهي احلرب نستخلص العرب« )جلعاد، 
2012(، ومل تكن أحزاب اليمني اإلسرائيلي ذات تأثري قوي يف تلك الفرتة، وهو ما جعلها شبه 

مغيبة عن العالقات الرتكية اإلسرائيلية.
ختوفت  فقد  البلدين،  بني  العالقة  طبيعة  حتديد  يف  مهمة  نقطة   1967 حرب  وشّكلت  كما 
»إسرائيل« من موقف تركيا، لكنه جاء على احلياد، يف حني أن البعض اإلسرائيلي اعتربه تراجًعا يف 
العالقة ظنًّا منه أن تركيا ستكون حليًفا لـ »إسرائيل«، وبدأ احلديث إسرائيليًّا عن اإلحباط بسبب 

عدم القدرة على كسر اجلمود يف التعامل الرتكي مع »إسرائيل«. 
• تحسن العالقات اإلسرائيلية التركية 2002-1992

لدولة  رئيس وزراء  أول  بن غوريون،  ديفيد  متأخرًا عن طموح  الدولتني  بني  العالقة  جاء حتسن 
»إسرائيل« وزعيم حزب العمل، فقد عمد منذ عام 1958 إىل تقوية العالقات مع تركيا وبشكل 
عن  تعبريًا  الفرتة  تلك  يف  الدولتني  بني  العالقات  تقوية  اعُترِبت  وقد  األحيان،  بعض  يف  سرّي 
االئتالف بني الدولتني الدميقراطيتني الوحيدتني يف الشرق األوسط.                                                             
وُيعترَب عام 1992 عام تطور ونضوج للعالقات بني تركيا و »إسرائيل«، فقد وصلت إىل مستوى 
اجملال  يف  وخصوًصا  مستمرًا  التعزيز  هذا  وبقي  السفراء،  تبادل  مستوى  إىل  مرة  وألول  عال، 
االقتصادي الذي حتّول إىل معامالت جتارية  مبليارات الدوالرات، يف حني أهنا بدأت بـ 200 مليون 
دوالر يف عام 1992، ويف ذات السياق، صنفت »إسرائيل« تركيا بأهنا اهلدف السياسي األول 
لإلسرائيليني بعد انتهاء احلرب الباردة ونشوء أهداف مشرتكة بني الدولتني، مثل انتشار أسلحة 

الدمار الشامل، وخطر احلركات املتطرفة، ومستقبل وسط آسيا )عنبار، 2008(.
ويف سنوات التسعينيات حتولت إيران والعراق وسوريا إىل دول معادية لكل من تركيا و »إسرائيل«، 
العامل اإلسالمي،  منافس لرتكيا يف  ادعاءاهتا، وتشكيل  فإيران تسعى إلبادة »إسرائيل« حسب 
أما العراق؛ فقد شهدت توترات مع »إسرائيل« من جهة، وتركيا من جهة أخرى، وسوريا كانت 
تطالب تركيا بلواء اإلسكندرونة ومنحت حزب العمال الكردستاين ملجأ يف أراضيها حيث كانت 



137

الجمهورية التركية في المنظور السياسي اإلسرائيلي

تنطلق هجماهتم على املدن الرتكية يف اجلنوب من األراضي السورية، كما أهنا احتضنت التنظيمات 
الفلسطينية، كما أن »إسرائيل« تريد االحتفاظ باجلوالن. يف ظل هذه التعقيدات وجدت تركيا 

و »إسرائيل« نفسيهما يف حمط التقاء وبناء عالقات مفيدة ميكنها أن تستمر )عنبار، 2008(.

6.3 نظرة األحزاب اإلسرائيلية لصعود العدالة والتنمية وأثره على العالقات 
الثنائية 2015-2002

• هاجس اليمين اإلسرائيلي بانعدام األفق مع تركيا
عندما بدأت االنتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، مل يكن يف ذلك الوقت قد وصل حزب 
العدالة والتنمية إىل سدة احلكم يف تركيا، وكانت تركيا مبثابة حليف لدولة »إسرائيل«، وقد عرّب عن 
ذلك أفرامي عنبار بقوله »الدولتان األقوى يف الشرق األوسط كانتا على عالقة إسرتاتيجية وتعاون 
على أعلى املستويات« )عنبار، 2008(. ولكن ومع وصول حزب العدالة والتنمية إىل سدة احلكم 
يف تركيا عام 2002، بدأت »إسرائيل« تشعر أنه من املمكن ان تتأثر العالقات الرتكية اإلسرائيلية، 
وأن العالقة لن تعود كما كانت عليه يف السابق، فاليمني اإلسرائيلي يرى بأنه »منذ االنقالب 
تطرًفا  أكثر  الرتكي  الشارع  وبدا  الرتكية إلسرائيل  النظرة  تطور يف  2002، حدث  عام  السياسي 

جتاهها يف السنوات األخرية« )ليفني، 2009(
لكن رغم تلك القناعة، كان لدى األحزاب اإلسرائيلية، وخاصة اليمينية منها، إسرتاتيجية تقتضي 
حبق  »إسرائيل«  أعمال  ضد  املتتالية  أردوغان  تصرحيات  فرغم  تركيا،  مع  العالقة  على  احلفاظ 
الفلسطينيني خالل االنتفاضة الثانية »انتفاضة األقصى«، عرّبت »إسرائيل« يف أكثر من مرة وعلى 
لسان وزير خارجيتها وعضو حزب الليكود سيلفان شالوم بأن »العالقات الرتكية اإلسرائيلية على 
أكمل وجه« )لفوفتس، 2010(. وقدم أرئيل شارون رئيس وزراء »إسرائيل« وزعيم حزب الليكود 

التهنئة لرجب طيب أردوغان رئيس الوزراء الرتكي لوصوله إىل سدة احلكم )فريمتان، 2015(. 
قضية،  من  أكثر  يف  الفلسطيين  اجلانب  إىل  أردوغان  ميل  من  اإلسرائيلية  األحزاب  امتعضت 
أصواتا  أن  إال  عرفات،  ياسر  الراحل  الفلسطيين  الرئيس  على  املفروض  احلصار  بإهناء  ومطالبته 
ألحزاب اليمينية اإلسرائيلية املتطرفة بدأت تتعاىل مناهضة للدور الرتكي اجلديد، وحمملة احلكم  يف 
تركيا املسؤولية عن بدء مالمح تراجع العالقات، ومن هذا التيار كان أفيغدور ليربمان زعيم حزب 
لـ »إسرائيل«  أردوغان  املتتالية من  االنتقادات  أن  اعَترَب  والذي  بيتينو«،  بيتنا »يسرائيل  إسرائيل 
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اهتمت  2015(، كما  )فريمتان،  »إسرائيل«  مع  العالقة  على حساب  يأيت  للفلسطينيني  ودعمه 
بعض أصوات اليسار املتطرف أردوغان بالالسامية، وقد عرّب عن ذلك بصريح العبارة الصحايف 

اليساري يوسي فارنر بقوله »رئيس وزراء تركيا معاد للسامية ومستفز« )يوسي، 2013(.
 لكن رغم التخوفات من تدهور العالقات الرتكية اإلسرائيلية خالل االنتفاضة الثانية، إال أنه كانت 
هنالك قناعة إسرائيلية يف أوساط اليمني واليسار بأن حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان لن يقوم 
بقطع العالقات أو السماح برتاجعها لوجود مصاحل مشرتكة، باإلضافة إىل الرباغماتية اليت يتمتع 
هبا شخص أردوغان، وعرّب عن ذلك رون بن يشاي املستشار اإلعالمي للرئيس اإلسرائيلي السابق 
واملنتمي لليمني اإلسرائيلي بقوله »منذ أن وصل أردوغان إىل احلكم مل خيف انتقاده إلسرائيل، 

لكنه كان حذرًا بعدم املساس بالعالقات االقتصادية والعسكرية معنا« )بن يشاي، 2009(.
ميكن إعادة بداية التخوف احلقيقي الذي أبدته األحزاب اإلسرائيلية اليمينية واليسارية املعتدلة، 
إىل مؤمتر دافوس 2009 الذي انسحب منه رئيس الوزراء الرتكي بعد أن وجه كالًما قاسًيا للرئيس 
اإلسرائيلي آنذاك مشعون بريس، وقال يف حينها قائد اليمني اإلسرائيلي املتطرف أفيغدور ليربمان 
إن »العالقات الرتكية اإلسرائيلية تعيش أزمة حقيقية منذ هذه اللحظة« )بليكوف، 2010(. كما 
أن اليمني اإلسرائيلي على املستوى الشعيب انتقد بشكل واسع تأدُّب الرئيس برييس »الزائد« مع 
أردوغان وفق تعبريهم، لكن رجال احلكومة برروا بأن أردوغان مل يرتك املؤمتر بسبب بريس وأن كال 

الرجلني على عالقة طيبة )منشة، 2009(.
ووصل الغضب اإلسرائيلي من هجوم أردوغان على بريس إىل حّد اهتام املؤسسة األمنية اإلسرائيلية 
واجليش اإلسرائيلي لرتكيا بأهنا تسعى لتشويش العالقات، ورأى آيف مزراحي قائد القوات الربية يف 
اجليش اإلسرائيلي »أن تركيا متارس قمًعا وإبادة حبق األكراد« )بوخبوط، 2009(، وهذا ما دفع 
رئيس هيئة األركان إىل استدعائه والتأكيد على أن كالم مزراحي ال ُيعرّب عن وجهة نظر »إسرائيل«، 
وقد أكدت »إسرائيل« وعلى لسان رئيسها مشعون بريس »أهنا تأمل أال تتأثر العالقات الرتكية 

اإلسرائيلية نتيجة ملا حدث يف دافوس« )منشة، 2009(. 
رغم كل ما ُذكر، إال أن الغضب اإلسرائيلي كان على املستوى الشخصي واالنتماءات احلزبية 
وتوجهات األفراد اليمينيني حتديًدا، لكن ذلك مل يصل إىل حّد اختاذ قرارات سياسية، كون »دولة 
إسرائيل« ال تتعامل برّدات الفعل وإمنا حبساب املصاحل، ورغم إدراك األطياف اإلسرائيلية املختلفة 
العدالة والتنمية  الرتكية- اإلسرائيلية يف ظل حكم  العالقات  اليمينية وقيادة اجليش أن  وبالذات 
بن  بنيامني  صرح  حيث  ذلك  إخفاء  »إسرائيل«  حاولت  فقد  السابق،  يف  تعد كما كانت  مل 
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أليعيزر وزير اجليش األسبق عن حزب العمل، »أن عالقات الدولتني أقوى من أي وقت مضى« 
)لفوفتس، 2010(. 

كما َيعترِب حزب العمل »هعفودا« أن عالقة إسرتاتيجية مع تركيا أمر يف غاية األمهية لـ »إسرائيل«، 
فقد اعتربت زعيمته السابقة شيلي حييموفتش أن اعتذار نتنياهو لرتكيا أمر هام ومن اجليد أنه مت 
تقدميه )حييموفتش، 2013(، إضافة إىل تضمني محلتها االنتخابية رؤية إلعادة العالقات مع تركيا، 
كذلك أكد رئيس احلزب احلايل يتسحاك هرتسوغ أنه كان باإلمكان التوصل التفاق مع تركيا 
قبل عامني، ولو أن االتفاق حصل يف ذلك الوقت لكان أقل ضررًا على »إسرائيل« )سفريافيتس، 
اإلقليمية  الدول  مع  اإلسرتاتيجية  العالقات  لكل  املؤسس  نفسه  يرى  العمل  فحزب   ،)2015

واحليوية خالل فرتة حكمه.
• األحزاب اإلسرائيلية أجمعت على مهاجمة أنقرة على خلفية أسطول الحرية

ُتعدُّ حادثة أسطول احلرية، أبرز األحداث اليت أدت إىل توتري العالقات الرتكية- اإلسرائيلية، وُيرجع 
َقيُّد بنيامني  العديد من احملللني والباحثني التعامل الوحشي للحكومة بزعامة بنيامني نتنياهو، إىل تـَ
نتنياهو بربامج األحزاب اليمينية املتطرفة، فشريكه األبرز يف احلكم أفيغدور ليربمان زعيم إسرائيل 
بيتنا، دفع بضرورة التعامل بقوة وحبزم مع األسطول، لُيظِهر تغلب األيديولوجية اليمينية الضيقة على 

املصاحل العامة )ابناري، 2013(. 

وقد حاولت كافة األحزاب اإلسرائيلية -املعارضة منها واحلاكمة- أن حتّمل تركيا املسؤولية عن 
توتري العالقات وقتل املسافرين على منت األسطول، وقال نتنياهو »اقرتحنا على منظمي األسطول 
أن يقوموا بنقل املساعدات إىل إسرائيل لفحصها أمنيًّا وبعدها يتم حتويلها إىل غزة، ولكن اقرتاحنا 
قوبل بالرفض.املسؤولية يتحملها من مسح لألسطول باإلحبار«، معتربًا أن هذه السفن هي سفن 

بـُْغٍض وكره وليست سفن حمبة )سوفري، 2010(.

من جانبه، تبىن حزب العمل »هعفودا« اليساري بزعامة إيهود باراك نفس املوقف، وقال زعيمه 
إيهود باراك »حنن نأسف لوقوع ضحايا ولكن هناك من أراد قتل جنودنا«، فيما اعترب رئيس هيئة 
األركان غايب أشكنازي أن ما حدث »كان نتيجة تعرض اجلنود للخطر ومل يكن لديهم جتهيزات 

لفض التظاهرات« )شومفليب، 2010(.
وكذلك اعترب حزب الوسط األبرز، حزب كادميا، بزعامة تسييب ليفين، أن نظام احلكم يف تركيا 
هو من يتحمل املسؤولية عما جرى، وأن أعمال تركيا على األرض تدفع باجتاه توتري العالقات 
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اإلسرائيلية الرتكية، وقالت »جيشنا قام بواجبه ونرفض رفًضا قاطًعا عمل أي جلان حتقيق يف احلادث، 
السيطرة على السفينة كانت وفق القانون« )نري ع.، 2015(. مؤكدة يف الوقت نفسه أن سياسة 
نتنياهو تتسم بالفشل، وأن النظام الرتكي الذي يقف جبانب محاس، هو املتسبب يف توتري العالقات، 
معتربة أن العامل كان منافًقا يف تعامله مع احلادثة وحتميله »إسرائيل« للمسؤولية )مشفليب، 2010(.

ومل ختتلف نظرة األحزاب الدينية اليمينية عن سابقاهتا؛ فقد مّحلت املسؤولية لرتكيا، واعترب زعيم 
حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليربمان أن »العالقات مع تركيا آخذة يف التدهور«، قائاًل إن »تركيا 
اجلديدة تتميز بتغري إسرتاتيجي يف القيادة اليت تتجه حنو العداء مع إسرائيل. جيب عدم تقدمي حسن 

نوايا إسرائيلية جتاه تركيا، ألن ذلك لن يسهم يف إعادة العالقات« )روين، 2010(.
لقد وقفت غالبية األحزاب اإلسرائيلية باختالف أطيافها وتوجهاهتا خلف اجليش اإلسرائيلي وحمّملة 
املسؤولية ألنقرة، ومل يكن سوى بعض األصوات الضعيفة اليت رأت بأن نتنياهو أخطأ مبهامجة سفينة 
مايف مرمرة، حيث اعترب أحد احلاخامات األرثوذوكس أن ما جرى فاجعة كربى، وأن على »إسرائيل« 

تقدمي اعتذار فوري لرتكيا اليت مّدت يد العون لـ »إسرائيل« عرب التاريخ )كوفمان، 2011(.  

6.4  حركة حماس والعالقات التركية اإلسرائيلية
تعتقد األحزاب اإلسرائيلية على اختالفها أن من أسباب اجلمود السياسي غري املباشرة بني تركيا 
و »إسرائيل« احتضان تركيا حلركة محاس، وقد ناقش ذلك الصحفي اليساري البارز تسايب برال 
حيث أوضح أنعالقات »إسرائيل« برتكيا يف تراجع، وأن حلف تركيا مع محاس يزداد قوة )تسايب، 
2014(. كذلك وّجه الشاباك اإلسرائيلي يف تقريره للحكومة اإلسرائيلية، إيضاًحا مفاده أن تركيا 
ُتّسهل العمليات »اإلرهابية« اليت تقوم هبا محاس وُتقّدم للحركة الدعم واملساندة اليت متكنها من 

مواجهة »إسرائيل« )كوهن، 2014(.
أما زعيمة حزب إىل األمام »كادميا« سابًقا وزعيمة حزب احلركة حاليًّا »هتنوعا« تسييب لفين، فقد 
اعتربت أن حركة محاس هي أحد أسباب تدهور العالقة بني تركيا و »إسرائيل«، وقالت »جيب أن 
نتعامل مع تركيا من منطلق النّدية، فكما حنن حباجة لرتكيا، فإن تركيا أيًضا حباجة لنا وعليها أن 
تفهم أن محاس رمز لإلرهاب وليست عالمة للسالم«، مشرية إىل ضرورة التغلب على اخلالفات 
الثنائية بني الدولتني والعمل ملنع تدهور العالقات أكثر )لبين، 2011(.كذلك اعترب حزب العمل 
»هعفودا« بزعامة شيلي حييموفتش أن الدعم الرتكي حلماس واضح وال خيفى على أحد، وهذا الدعم 
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ساهم بشكل واضح يف تراجع العالقات الرتكية اإلسرائيلية، واهتم حزب العمل النظام الرتكي بتقوية 
محاس بداًل من العمل على وحدة الفلسطينيني )يسرائيلي، 2012(.

وتعتقد أحزاب اليمني يف »إسرائيل« سواء من كان يف املعارضة كحزب إسرائيل بيتنا بزعامة ليربمان 
أو حزب الليكود احلاكم بزعامة رئيس الوزراء نتنياهو، أن دعم تركيا حلماس هو من أسباب توتر 
العالقات مؤخرًا، وتشرتط طرد قيادة محاس من تركيا لعودة العالقات )سيجال، 2015(، كذلك 
ذهب وزير الدفاع اإلسرائيلي والقطب البارز يف حزب الليكود موشي يعالون، إىل أنه يوجد حلماس 
اليوم قيادتان واحدة يف غزة واألخرى يف إسطنبول، وقال »محاس نقلت مقر قيادهتا من دمشق إىل 

إسطنبول وهي تتلقى دعما تركيا قطريًّا واضًحا«. )اوريخ، 2014(. 

كذلك تعترب جاليا ليندشرتاوس، الكاتبة البارزة يف معهد األمن القومي اإلسرائيلي، أن »تدهور 
العالقات بني تركيا وإسرائيل يف العقد األخري يوجد له العديد من األسباب، ولكن السبب األبرز 
الذي من املمكن رؤيته هو العالقات بني احلكومة الرتكية بقيادة العدالة والتنمية وبني حركة محاس« 

)ليندرشرتاوس، 2014(.

وختلص الرواية احلزبية يف »إسرائيل« اليمينية واليسارية إىل أن عالقات تركيا اإلسرتاتيجية مع محاس 
الثالث اليت شنتها »إسرائيل« على غزة،  باتت مقلقة، فقد وقفت تركيا مع محاس يف احلروب 
إضافة إىل إرساهلا أسطواًل لكسر احلصار ودعم محاس )تسايب، 2014(، ومن أجل إعادة تلك 
العالقات ال بد من أن تقوم تركيا بكبح مجاح محاس، والتخلي عن دعمها، فأردوغان صاحب 
»التوجهات العثمانية اجلديدة« كل ما يعنيه توسيع دوائر التأثري الرتكي إىل مناطق كانت جزًءا من 

الدولة العثمانية، وهو ما يفسر  احتضان  تركيا حلماس )غولد د.، 2013(.

6.5  رؤية األحزاب اإلسرائيلية ألهمية العالقات مع تركيا
املتأمل يف العالقات اإلسرائيلية الرتكية منذ 2002 ومرورًا بأحداث سفينة مايف مرمرة وحىت اليوم، 
البناء عليه،  الرتكي علها تستطيع  يرى أن »إسرائيل« قد تكون متلهفة ألي إطراء من اجلانب 
الشأن  املتخصص اإلسرائيلي يف  بأمهية تركيا اإلسرتاتيجية، ويظهر ذلك يف ما خطه  إمياًنا منها 
التدهور  لوقف  العمل  جيب  إلسرائيل.  إسرتاتيجية  حليفة  دولة  »تركيا  بأن  غوران  منرود  الرتكي 
احلايل للعالقات وجيب ترميمها. أمهية تركيا تنبع من كوهنا العًبا مميزًا وأساسيًّا يف الساحة الدولية، 
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وأصبحت قريبة من االنضمام لالحتاد األورويب، وهي عضو يف الناتو وعضو يف جملس األمن التابع 
لألمم املتحدة، واألمني العام ملنظمة العامل اإلسالمي سياسي تركي« )جرن، 2009(. 

• موقف اليمين اإلسرائيلي السياسي والديني من العالقات مع تركيا
َيعترب اليمني اإلسرائيلي أن عالقة إسرتاتيجية مع تركيا أمر ال مفر منه، حىت يف ظل وجود حكم 
دولة  »تركيا  بيجن:  بنيامني  اليميين  الكاتب  قاله  فيما  املوقف  هذا  تلخيص  وميكن  إسالمي، 
إهنم  الشعب،  انتخابات  خالل  من  احلكم  إىل  صعد  والتنمية  العدالة  حزب  قدمية،  دميوقراطية 
متعاطفون مع اخلط اإلسالمي، لكن تبقى تركيا تتمتع بأمهية كربى بالنسبة لنا. استمرار أمننا مرتبط 

ببقاء عالقاتنا قوية مع دول كرتكيا« )بيجن، 2010(.
ويرى حزب الليكود اليميين أن أمهية العالقة مع تركيا تقتضي عدم حبث أي مسائل من املمكن أن متّس 
العالقات، ومما ورد يف صحيفة إسرائيل اليوم )اليمينية( واليت تتوافق مع مواقف اليساريني والشيوعيني 
اإلسرائيليني: »مقابل العالقات مع تركيا، التزمت حكومات إسرائيل بعدم التطرق باملطلق للمذحبة 
األرمينية اليت قتل فيها 1.5 مليون أرمين على يد تركيا، ومنعت تدريس ذلك يف املناهج«، ويضيف 
الوزير جلعاد أردان وهو من أبرز املتشددين يف الليكود أن فتح مسألة »املذحبة األرمينية« سيزيد من 

التوتر وسيوضح أننا نستغل هذا التوتر، وسيضر مبصاحلنا مع دولة إسرتاتيجية )ليس، 2012(.
وتعتقد األحزاب اليمينية غري املتطرفة، أن متنفس »إسرائيل« ينبع من تركيا، فـمعظم النفط الواصل 
إىل »إسرائيل« يصل أواًل إىل تركيا، ومن هنا يقول عوديد عريان، مستشار جلنة اخلارجية واألمن 
وسفري »إسرائيل« يف االحتاد األورويب سابًقا، إن مسألة العالقات الرتكية اإلسرائيلية من املمكن 
أن تستمر يف حالة من اجلمود والتوتر حىت يف حال انتهاء حكم أردوغان، ونصح بعدم استعجال 
»إسرائيل«  ليس يف صاحل  وهذا  التوتر  من حجم  سيزيد  ذلك  قربص ألن  مع  العالقات  تقوية 

)بارايل، 2014(.
تلك األحزاب تشكيل وفد  تركيا، وقد حاولت  إدراًكا ألمهية  أكثر  فبدت  الدينية  أما األحزاب 
من أجل جسر اهلوة بني تركيا و »إسرائيل«، فقد كتب احلاخام إلياهو كوفمان، عضو جلنة رباين 
أوروبا، »تركيا هي من احتضنتا عندما طردنا من األندلس، والدولة العثمانية تعاملت حبزم مع كل 

دولة قامت باضطهادنا« )كوفمان، 2011(
وكذلك من الناحية الدينية تعتقد بعض التيارات الدينية أن خراب تركيا وسقوط إسطنبول هو من 
عالمات عودة املخلص، وهذا ما مت نشره على لسان أحد حاخامات اليهود من خالل الربط بني 
حادثة إسقاط الطائرة الروسية هناية 2015 على يد سالح اجلوي الرتكي مع إمكانيه اندالع حرب، 
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وأن روسيا من املمكن أن حتتل إسطنبول وبالتايل يكون ذلك دلياًل على قدوم املخلص. من جهته 
صرح حاخام الطائفة احلريدية موشيه شرتنبوخ: »إذا قام الروس باحتالل إسطنبول فيجب اإلسراع 
بلبس مالبس السبت النتظار املخلص، وأيًضا من شروط قدوم املخلص أن هناك أذى سوف 
يلحق بشعب إسرائيل على يد أبناء إمساعيل. جيب أن نصلي ليحدث هذا، ليخلصنا املخلص 
أبناء إمساعيل سيبقون ضدنا، إين أتعجب كيف بدأت تركيا  وعكس ذلك »ال مسح اهلل« فإن 

احلرب وال تريد أن تقدم اعتذارًا« )فيسربج، 2015(.
• موقف أحزاب اليسار والوسط 

حزب مريتس اليساري وكذلك الشيوعيون يقرّون بأمهية العالقات مع تركيا، لكنهم استغلوا أجواء 
التوتر بني الدولتني ودعوا إىل االعرتاف »باملذحبة األرمنية، فقد صرّحت عضو الكنيست زهافا 
غالؤون وزعيمة احلزب، »إن سعي إسرائيل لتحسني العالقات مع تركيا ليس سبًبا إلنكار مذحبة 
الشعب األرمين، حان الوقت أن تعرتف إسرائيل باملذحبة اليت وقعت لألرمن. إننا جيب أن نفعل 

مثل 27 دولة وال جيب أن نبقى حتت الطاولة« )تسينب، 2013(.
مشعون  الوقت  ذلك  يف  أقطابه  أبرز  أحد  لسان  وعلى  »كدميا«  الوسط  حزب  حاول  بينما 
بريس، أن يقدم موقًفا متوازًنا جتاه تركيا حيث قال: »تركيا ]الدولة العثمانية[ هي اليت منحت 
اليهود ملجأ بعد طردهم من إسبانيا ]األندلس[ ... إنه يوجد أسباب تارخيية واقرتاب جغرايف 
جيعل الدولتني صديقتني وليستا عدوتني، فرتكيا الدولة املسلمة األوىل اليت اعرتفت بإسرائيل« 

)عزرا ح.، 2013(.
• نظرة األحزاب اإلسرائيلية لتركيا أمنيًّاوعسكريًّا

استمرار  يف  األبرز  العامل  هو  عسكريًّا  »إسرائيل«  تعاظم  مسألة  أن  اإلسرائيلية  األحزاب  ترى 
وجودها وسيطرهتا على املنطقة، لذلك حترص على إجراء مقارنات بني قدراهتا األمنية والعسكرية 
مع قوى احمليط، وعندما قارنت »إسرائيل« قدراهتا برتكيا وجدت أن األخرية تتفوق عليها يف عدة 

جوانب عسكرية، رغم التفوق اإلسرائيلي يف اجلوانب التقنية حتديًدا )نيف، 2014(.
من جهة أخرى، تستبعد األحزاب السياسية اإلسرائيلية بشكل عام حدوث حرب شاملة بني تركيا 
و »إسرائيل«، رغم التوتر احلاصل بني البلدين، حيث تعتقد أحزاب اليسار وعلى رأسها حزب 
العمل »هعفودا« -والذي بات ال يتطرق كثريًا للمسائل اخلارجية يف العقد األخري- أن التوترات 
بني الطرفني من املمكن أن تستمر لكنها لن تصل إىل حّد املواجهة العسكرية، ويف ظل استمرار 
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التوترات وضع احلزب على رأس أولوياته ويف كل احلمالت االنتخابية ضرورة إعادة العالقات مع 
تركيا )شلو، 2012(.

لكن أحزاب اليسار اإلسرائيلي ترى ضرورة إجياد بديل عن تركيا لضمان أمن »إسرائيل«، وتصدير الغاز 
إىل اخلارج، حيث تعتقد تلك األحزاب أن أمن »إسرائيل« اإلسرتاتيجي يقتضي عدم وضع »إسرائيل« 
حتت رمحة أردوغان، وهو ما أشار له أفرامي سنيه، عضو بارز سابق يف حزب العمل ومؤسس حزب 

إسرائيل قوية، أن أمن »إسرائيل« يقتضي إجياد حليف إسرتاتيجي قوي بديل لرتكيا )سنيه، 2014(.
أما أحزاب اليمني واليت تسيطر يف السنوات األخرية على مفاصل احلكم يف »إسرائيل«، تبدو أكثر 
وضوًحا فيما يتعلق بالنظرة األمنية والعسكرية جتاه تركيا، حيث تتعدد اآلراء حول هذه القضية، 
فحزب إسرائيل بيتنا املتشدد »يسرائيل بيتينو« بزعامة اليميين إفيجدور ليربمان وزير اخلارجية السابق 
يف »إسرائيل« والذي رأى أنه من الضروري العمل على إسرتاتيجية إلضعاف تركيا يف ظل حكم 

أردوغان ولو عسكريًّا وأمنيًّا، واختاذ خطوات عملية ضدها من خالل )القناة الثانية، 2011(:
	 عمل عالقة وشراكة إسرتاتيجية مع األرمن.

	 دعم األكراد للعمل ضد الدولة الرتكية.
يف حني اعترب حزب التكتل »الليكود«، وهو احلزب اليميين األبرز واحلاكم يف »إسرائيل« منذ ست 
سنوات، أن »إسرائيل« مستعدة لكل اخليارات فيما يتعلق بالعالقة مع تركيا، فقد قال احلزب وعلى 
لسان رئيسه، رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو أثناء زيارته لقربص عام 2012، »إننا ندرس 
إمكانية عمل شراكات أمنية، وكذلك إمكانية عمل خط من خالل قربص إلمداد أوروبا بالغاز«، 
وتطرق بنيامني نتنياهو كذلك إىل إمكانية قيام »إسرائيل« بعمل قاعدة عسكرية تضم طائرات 
قتالية للدفاع عن خطوط الغاز من أي اعتداء تركي )فيشر، بارئيلي، و زينو، 2012(. وكذلك 
رأى حزب الليكود إمكانية إضعاف تركيا من الداخل، من خالل دعم األكراد، فقد صرح بنيامني 
نتنياهو إن »إسرائيل« تدعم إقامة دولة كردية مستقلة، وطالب نتنياهو اجملتمع الدويل بالعمل على 

حتقيق ذلك )تيبون، 2015(.
م من قبل بعض  لكن مل يكن حلزب الليكود أي سلوكيات أو نوايا الفتعال مواجهة عسكرية، بل اهتُّ
األطراف العسكرية وعلى رأسها عاموس جلعاد، رئيس اجمللس األمين والعسكري، بأن التطمينات 
الزائدة اليت يصدرها نتنياهو ضارة ألهنا جتعل من اجملتمع اإلسرائيلي غري مهيأ ألي مواجهة حمتملة، 
واعترب جلعاد - والذي ينتمي فكريًّا لليمني-أن احتمالية احلرب واردة وبقوة مع تركيا، معتربًا أن 
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تركيا تشّكل خطرًا كبريًا على »إسرائيل« يفوق اخلطر اإليراين يف املنطقة )هلفي، 2011(، وعلى 
»إسرائيل« من وجهة نظره أن تقوم بتعزيز العالقات مع قربص ومع اليونان بدياًل عن تركيا، وذهب 

إىل تبين وجهة نظر ليربمان يف موضوع دعم األكراد واألرمن )هلفي، 2011(. 
رغم ذلك، فإن املؤسسة األمنية اإلسرائيلية تعتقد بأن مصلحة »إسرائيل« تقتضي عالقات قوية مع 
تركيا، فرتكيا سوق مهم لتسويق السالح اإلسرائيلي رغم تراجع حاجة تركيا لذلك، كما أن تركيا 
من املمكن أن تشّكل جسرًا للتوصل لتفامهات مع بعض أعداء »إسرائيل« )رببوبورت، 2013(.
قياداهتا  وموقف  اإلسرائيلية  السياسية  األحزاب  وتصرحيات  نوايا  يف  االختالف  جلًيا  ويظهر 
العسكري واألمين من تركيا، ورؤيتها يف التعامل معها خالل موجات التوتر والتهديد يف حكم 
إجياد  إما  اإلسرائيلي أصبح جممًعا على ضرورتني؛  الكل  إن  القول  والتنمية، لكن ميكن  العدالة 
حليف سياسي وعسكري بديل عن تركيا وقادر على خدمة الصاحل اإلسرائيلية، ومن أجل حفظ 
األمن اإلسرائيلي يف منطقة الشرق األوسط، أو العمل على إعادة العالقات مع تركيا إىل أفضل 

حاالهتا خلدمة مصاحل البلدين.
 

6.6 مواقف األحزاب اإلسرائيلية من تركيا خالل العام 2015
شهد العام 2015 تقلًبا يف مواقف األحزاب اإلسرائيلية جتاه تركيا الجتماع أكثر من حادثة خالله؛ مثل 

االنتخابات الرتكية جبولتيها، والكشف عن احملادثات اإلسرائيلية الرتكية بشأن املصاحلة بني البلدين.
• الموقف اإلسرائيلي من االنتخابات التركية 2015

العام  منتصف  اليت جرت  الرتكية  الربملانية  االنتخابات  يف  والتنمية  العدالة  تراجع حزب  أحدث 
2015 ردود فعل قوية داخل »إسرائيل«، لعدم متكن العدالة والتنمية من تشكيل احلكومة منفرًدا، 
رغم أنه مل يكن هناك سوى بعض املواقف الرمسية أو احلزبية اإلسرائيلية، لكن االنتخابات شّكلت 
فرصة لتبدي بعض الشخصيات الوازنة يف »إسرائيل« مشاتتها باحلزب احلاكم يف تركيا وبشخص 
الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان، فلم خيف الرئيس السابق لـ »إسرائيل« وعضو حزيب العمل 
وكادميا سابًقا مشعون بريس فرحته بنتائج االنتخابات الرتكية وتراجع حزب أردوغان )اخيانار ا.، 
2015(. وأضاف يف مؤمتر هرتسيليا »أنا مسرور بسبب ما حدث يف تركيا، أردوغان أراد حتويل 
تركيا إليران، وال يوجد مكان لإليرانيني يف الشرق األوسط، انتخابات تركيا شيء إجيايب إلسرائيل 

ولكل الشرق األوسط« )نري ع.، 2015(.    
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واعتقدت أقطاب إسرائيلية بارزة أن هذا األمر سيدفع أردوغان وحزبه إىل حتسني العالقات مع 
»إسرائيل«، فهو لن يستطيع مواجهة »إسرائيل« بنفس القوة يف ظّل وجود أطراف أخرى مؤّثرة يف 
احلكومة )اخيانار ا.، 2015(، واعتربت األوساط السياسية، احلزبية والشعبية، أن الدميقراطية عادت 
جملراها الصحيح يف تركيا برتاجع أردوغان، وأن أحالم أردوغان بتغيري الدستور ذهبت أدراج الرياح، 
وأن الرجل الذي جاء كبريًا إىل السياسة خرج منها صغريًا وهو ما يلّخص كتابات احملللني واملعلقني 
اإلسرائيليني )جورن، 2015(. وقد أبدى الكاتب والصحايف اليميين بن درور نشوة كبرية هلزمية 
أردوغان »الالسامي« وفق تعبريه، لكنه قال »من املبكر احلكم إن كانت هذه الضربة ستؤدي 

لتغيري جوهري يف سياسته« )تواسنج، 2015(.
وبالرغم من ابتعاد املستوى الرمسي اإلسرائيلي بشكل عام عن احلديث صراحة حول دعم املعارضة 
الرتكية واألكراد، إال أن اليمني اإلسرائيلي واليسار والوسط يرون أن تغيري نظام احلكم يف تركيا 
سيصّب يف صاحل »إسرائيل«، وهو ما عرّب عنه الدكتور جيا باخور، املختص يف شؤون الشرق 
األوسط واحملسوب على اليمني اإلسرائيلي، حيث قال: »إن املعارضة الرتكية ستقوم برتميم العالقات 
مع إسرائيل، وهي ناقمة على أردوغان بسبب فشله يف إدارة العالقات مع إسرائيل، وكذلك فشله 
يف ترميمها ودعمه حلماس وحزب اهلل« )بن يسرائيل، 2010(. لكن اليمني اإلسرائيلي مقتنع بأن 
تركيا لن تغري سياستها جتاه »إسرائيل« بتغري أردوغان، على اعتبار أن األتراك ينتهجون سياسة واحدة 
يف التعامل مع »إسرائيل«، يف ظّل وجود العديد من التصرحيات من رموز املعارضة الرتكية ال تبشر 
على أن املعارضة ستقوم بتحسن العالقات مع »إسرائيل«، لكن هذه املعارضة -على األقل- ال 

حتمل توجهات إسالمية عثمانية )لندرشرتاوس ج.، 2014(.
لكن بداية هناية عهد أردوغان اليت روّج هلا اليمني اإلسرائيلي مل حتدث، فانتخابات اإلعادة اليت 
جرت يف األول من تشرين ثاين 2015 أفرزت نتائج مل تكن تتوقعها »إسرائيل« وأظهرت فوزًا حلزب 
العدالة والتنمية بقيادة أردوغان، األمر الذي مّكن العدالة والتنمية من تشكيل احلكومة منفرًدا، ومل 
ْعَد النتائج أي ردود فعل رمسية أو حزبية إسرائيلية، سوى اإلشارة لألمر يف وسائل اإلعالم  تظهر بـَ
اإلسرائيلية واليت اعتربته خيبة أمل إسرائيلية )نامحياس، 2015(. فيما اعتربت الكاتبة اليمينية يونا 
شوف أن انتخابات تركيا أحدثت فرحة عارمة يف أوساط العامل اإلسالمي وإحباًطا واضًحا يف 
»إسرائيل«، حىت أن وزارة اخلارجية اإلسرائيلية اكتفت بالقول إن أردوغان »السامي«، ويدعم 
لرتاجع  انتشت  أطيافها  بكافة  »إسرائيل«  أن  فيبدو   .)2011 )شوف،  »الالسامية«  الصحف 
العدالة والتنمية يف االنتخابات األوىل، وشعرت خبيبة أمل يف الثانية، إال أهنا امتنعت رمسيًّا عن إبداء 

الرأي أو التعليق حرًصا على إعادة العالقات مع تركيا.
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• موقف األحزاب من بوادر المصالحة التركية اإلسرائيلية نهاية 2015
مل ُيبِد حزب مريتس -األكثر يسارية يف »إسرائيل«-أي محاسة لعودة العالقات الرتكية، فهو ُيقّدم 
نفسه على أنه داعم للقضايا اإلنسانية أينما ُوِجدت يف العامل، وَيعترِب أن النظام احلايل يف تركيا 
ميتاز بالعنجهية، ويرى ضرورة إثارة القضية األرمنية يف كافة احملافل الدولية مبا يف ذلك الكنيست 
اإلسرائيلي، فقد قالت زعيمة احلزب زهافا جالؤون، »أردوغان يساوي بيننا وبني النازيني وال جيب 
أن يكون أي تصاحل مع هذا الرجل« )جالؤون، 2014(، وجتدر اإلشارة إىل أن حزب مريتس 
يفتقد ألي تأثري يذكر على الساحة السياسية اإلسرائيلية يف ظل الضعف املستمر الذي يعانيه 

احلزب وتقلص عدد مقاعده املستمر يف الكنيست.
من جهة أخرى، ُتعترَب أحزاب اليمني اإلسرائيلي األكثر تشدًدا يف اختاذ املواقف املتعلقة باألمن 
اإلسرائيلي، فقد تدهورت العالقة مع تركيا يف عهد حكمهم، رغم إدراكهم األمهية اإلسرتاتيجية 
للعالقة معها، وسعيهم إلجياد بديل يسّد الفراغ الذي أحدثه غياب تركيا، وقد تباينت آراء تلك 
األحزاب، وبدت أكثر ضبابية حول املصاحلة الرتكية اإلسرائيلية، فحزب الليكود احلاكم وبرئاسة 
بنيامني نتنياهو قّدم اعتذارًا لرتكيا عن حادثة مرمرة، رغم تأكيده يف أكثر من مناسبة أنه ال ينوي 
املصاحلة  الليكود وزعيمه أصبحوا مدركني ألمهية  أن  اعتذار لرتكيا )بريسكو، 2013(،إال  تقدمي 
يف ظل ارتفاع وترية احلديث عن تصدير الغاز اإلسرائيلي إىل أوروبا، وهذا ما دفع الكثريين إىل 
استغالل فرصة توتر العالقات الروسية الرتكية وحاجة تركيا إىل الغاز، من أجل حتسني العالقات 
الرتكية اإلسرائيلية، وأعلنت احلكومة اليمينية بزعامة الليكود يف حينها عن وجود تفامهات إلعادة 

العالقات مع تركيا )سيجال، 2015(.
أما حزب »إسرائيل بيتنا« املتطرف »يسرائيل بيتنو« بزعامة أفيجدور ليربمان، أكد أن العالقات مع 
تركيا ستشّكل ضررًا سياسيًّا كبريًا لـ »إسرائيل«، معتربًا أن النظام الرتكي هو نظام إسالمي راديكايل، 
لديه عالقات قوية مع داعش )عزرا، 2015(. وبعد تقدمي نتنياهو االعتذار لرتكيا من خلف ظهر 
ليربمان وزير اخلارجية آنذاك، جدد القول حديًثا« االعتذار كان خطأ كبريًا وقع فيه نتنياهو، فكلما 
بقيت قيادة أردوغان تسيطر على تركيا، ال يوجد احتمال لرتميم العالقات، ألن تركيا فقط معنية 

مبهامجة إسرائيل، وإسرائيل جيب أن تدير العالقات مبا يتناسب مع مصاحلها« )ربيد، 2015(.

وقد تبىن ليربمان طوال السنوات اخلمس املاضية إسرتاتيجية تعتمد على بناء شراكات إسرتاتيجية 
اقتصادية وأمنية مع جريان تركيا، خاصة اليونان وقربص، وعودة العالقات من وجهة نظره ستؤدي 
»هبايت  اليهودي  البيت  حبزب  يتعلق  فيما  أما   .)2015 )ربيد،  العالقات  بتلك  املساس  إىل 
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هيهودي«، بزعامة نفتايل بينت، فلم تكن له أي وجهات نظر تتعلق بالسياسة اخلارجية، لكن 
من املعروف أن بينت يتقاطع كليًّا فيها مع بنيامني نتنياهو، تارًكا ُجّل تركيزه على املسائل الداخلية 

واالستيطان )خوري، 2013(.

6.7 سيناريوهات مستقبل العالقات مع تركيا حسب رؤية األحزاب 
اإلسرائيلية نهاية 2015

تسود ثالثة سيناريوهات على الساحة احلزبية اإلسرائيلية حول مستقبل العالقات مع تركيا، يف ظل 
حكم اليمني اإلسرائيلي الذي يرفض إبداء تنازل يف كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقضايا 

األمنية احمليطة، وميكن إيضاحها على النحو اآليت:
• تجميد العالقات واستمرار التوتر 

ترى بعض األحزاب اإلسرائيلية أن بقاء العالقات يف نفس اإلطار احلايل، أمر غري حمتمل، فقد 
لّوحت أحزاب يسارية إىل ضرورة استخدام الورقة األرمينية للضغط على تركيا، يف حني يرى بعض 
أطراف اليمني املتشدد وعلى رأسها إسرائيل بيتنا أنه ال حاجة للعالقات مع تركيا يف ظّل نظام 
العدالة والتنمية، ويدعو إىل وجوب إجياد بدائل لرتكيا وقطع العالقات بشكل كامل )كام، 2013(.

من جهة أخرى، هناك العديد من االختالفات يف القراءات ووجهات النظر بني تل أبيب وأنقرة حول 
أكثر من ملف، ففي امللف السوري ختتلف أولويات تركيا عن أولويات »إسرائيل«، حيث تسعى 
»إسرائيل« إىل منع تسرب السالح إىل احلركات اجلهادية املناهضة لـ »إسرائيل«، أما بالنسبة لرتكيا فهي 
تريد ضمان عدم حتّول منطقة مشال تركيا إىل منطقة عمل ضد األمن الرتكي، كما ختتلف النظرة إىل 
الصراع يف سوريا؛ ففي ظل أن »إسرائيل« تسعى إلطالة أمد احلرب إلضعاف كافة األطراف، فإن تركيا 
معنية بضرورة اإلسراع يف إهناء الصراع والتخلص من نظام األسد، وهي ترغب ببقاء الوحدة السورية، 

لكن »إسرائيل« يف املقابل ترغب يف تفكيك سوريا إىل دويالت منها دولة كردية )كام، 2013(.
من ناحية أخرى فإن رهانات »إسرائيل«على براغماتية أردوغان يف التعاطي مع ملفات املنطقة، 
ُيبد ِأردوغان تراجًعا يف العديد من القضايا، واليت على رأسها دعم رفع  مل تثبت صحتها، فلم 
باملطلق،  العالقات، وهو ما ترفضه »إسرائيل«  احلصار عن غزة واشرتاطه ذلك من أجل عودة 
إضافة إىل ذلك فإن تقدمي »إسرائيل«-احملكومة من قبل حكومة ميينية-اعتذارًا لرتكيا من منطلق 
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املصلحة، مل ينف وجود القناعة اإلسرائيلية وبالذات اليمينية، أن هذا سيدفع أردوغان إىل مزيد 
من االستخفاف بـ »إسرائيل«. )كام، 2013(. لذلك فإن »إسرائيل« قد تذهب باجتاه جتميد 
العالقات أو االستمرار يف توترها من خالل عقد اتفاقات مع دول احمليط، وكذلك تفعيل بعض 
القضايا اليت متّس األمن الرتكي وعلى رأسها القضية األرمينية والكردية، وتوقيع اتفاقية الغاز مع 

قربص مما سيؤدي إىل مزيد من التوتر والوصول إىل قطع للعالقات رمبا بشكل كامل.
• المواجهة العسكرية

تستبعد كافة األحزاب اإلسرائيلية وصول العالقات الرتكية اإلسرائيلية إىل حد املواجهة العسكرية، إذا 
ما استثنينا تصرحيات رئيس الدائرة األمنية والسياسية يف وزارة األمن عاموس جلعاد، الذي اعتقد أن 
التطمينات الزائدة من الساسة يف »إسرائيل« بشأن استبعاد أي مواجهة عسكرية مع تركيا أمر خاطئ، 
وتدرك »إسرائيل« أن مواجهة عسكرية شاملة مع تركيا ليست باملسألة السهلة، ففي ظّل اشتعال 
العديد من اجلبهات الداخلية فإن »إسرائيل«ال تستطيع شّن أي حرب خارجية، وامللف اإليراين يدلل 
على أن »إسرائيل« ال متتلك حرية االختيار فيما يتعلق بالبدء يف احلروب اخلارجية )هيلفي، 2011(.
ويضاف إىل ذلك إدراك »إسرائيل« أن تركيا اليوم ليست تركيا األمس، فحادثة إسقاط الطائرة الروسية 
أعطت مؤشرًا لإلسرائيليني، بأن تركيا ستتخذ إجراءات عسكرية على األرض، يف حال قيام »إسرائيل« 
يف املستقبل بأي مساس باألمن الرتكي، وهذا ما يفّسر عدم قيام »إسرائيل« -على سبيل- املثال بتفعيل 
دور املوساد بالقيام باغتياالت لشخصيات تقول »إسرائيل« أهنا تنشط يف مقاومة »إسرائيل« من على 
األراضي الرتكية، انطالًقا من هنا فإنه من املستبعد وصول العالقات إىل حد املواجهة العسكرية، وعمليًّا 

تعمل »إسرائيل« على األرض من أجل عدم وصوهلا إىل تلك املرحلة )هيلفي، 2011(. 
رغم أن »إسرائيل« واألحزاب اإلسرائيلية كافة تستبعد خيار املواجه العسكرية مع تركيا وحتاول أن 
تعمل على أرض الواقع للحيلولة دون الوصول إىل ذلك مهما كلف األمر، فهذا ال مينع االستعداد 
اإلسرائيلي وأجهزة األمن اإلسرائيلية أن تأخذ حذرها ألي حوادث طارئة وغري متوقعة، فهي ال 

تلغي هذا اخليار لكنها تستبعده يف الوقت الراهن.
• عودة العالقات 

جتمع كافة األحزاب اإلسرائيلية باستثناء إسرائيل بيتنا »يسرائيل بيتينو« على ضرورة عودة العالقات 
الرتكية اإلسرائيلية بشكل كامل، وتدرك إسرائيل أنه بإمكاهنا استغالل العديد من القضايا من أجل 
دفع تركيا حنو هذا االجتاه. فاألزمة السورية واليت من املمكن أن تشّكل هتديًدا أمنيًّا لرتكيا كما هو لـ 
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»إسرائيل«، حُتّتم تعاوًنا إقليميًّا ملواجهة هذه التحديات، وكذلك تعتقد »إسرائيل« أن احلالة الكردية يف 
سوريا وخوف وقوع السالح غري التقليدي يف أيدي اجلماعات اجلهادية وتعقيد ظروف تركيا يف التنافس 

مع العراق وإيران يف الساحة السورية يدفع إىل تزايد املصاحل املشرتكة بني البلدين )زيسر، 2013(.
كما تأمل »إسرائيل« بكافة أحزاهبا أن يشّكل تراجع االستثمارات الرتكية يف سوريا، وحاجة أنقرة إىل 
مساعدات الواليات املتحدة يف امللف القربصي والقضية األرمينية، وتوتر العالقات الروسية الرتكية يف 
الفرتة األخرية؛إىل دفع تركيا باجتاه إعادة العالقات مع »إسرائيل«، وقد بلورت »إسرائيل« إسرتاتيجية 
تقتضي تقدمي مغريات اقتصادية لرتكيا، من خالل نقل الغاز اإلسرائيلي إىل أوروبا عرب أراضيها، مما 
سيكون له عوائد اقتصادية كبرية عل تركيا، كما وهو يف ذات الوقت الطريق األفضل لنقل الغاز من 
»إسرائيل« إىل »أوروبا« )زيسر، 2013(. وبناء على سياسة التقاء املصاحل بني البلدين، فإن أحزاب 
اليمني بزعامة حزب الليكود واليت تقود احلكومة اإلسرائيلية حاليًّا، واالئتالف احلكومي أو أحزاب اليسار 
ح.  بزعامة حزب العمل اإلسرائيلي، ترى أن عودة العالقات مع تركيا هو اخليار األمثل والسيناريو املرجَّ

6.8  الخاتمة
ختلص الرواية احلزبية يف »إسرائيل« حىت هناية عام 2015 إىل أن تركيا تتحمل مسؤولية تدهور 
العدالة والتنمية تتجه حنو تقوية  الرتكية - اإلسرائيلية، وأن تركيا يف ظّل حكم حزب  العالقات 
عالقاهتا بالشرق واهتمامها بالقضايا العربية واإلسالمية، كما أن الشعب الرتكي بدأ يتخذ مواقف 
أكثر تشدًدا جتاه »إسرائيل«، لكن رغم ذلك جُتِْمع غالبية األحزاب اإلسرائيلية -باستثناء حزب 
»إسرائيل بيتنا« »يسرائيل بيتينو« بزعامة ليربمان-على أن عالقات إسرتاتيجية مع تركيا أمر ال مفر 
منه، وأن على »إسرائيل« أن تسعى لتحقيق ذلك خلدمة مصاحلها االقتصادية واألمنية والسياسية.
وميكن القول إن هناك إمجاًعا حزبيًّا إسرائيليًّا على أمهية تركيا باستثناء األحزاب اليمينية واليسارية 
املتطرفة، مثل إسرائيل بيتنا اليميين املتطرف ومريتس اليساري املتطرف، لكن تأثري هذه األحزاب 
يبقى حمدوًدا على الساحة السياسية اإلسرائيلية بسبب قلة مقاعدها يف الكنيست وعدم توليها 

مناصب مهمة يف احلكومة من جهة أخرى.
وميكن اإلشارة إىل شبه إمجاع يف أغلب وجهات نظر األحزاب اإلسرائيلية فيما يتعلق بالقضايا 
الذي  الداخلية فقط، وهو األمر  القضايا اإلسرائيلية  اخلارجية واألمن، كون اخلالفات تظهر يف 

ينطبق على املوقف من العالقة مع تركيا.
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العالقات االقتصادية اإلسرائيلية التركية
2015-1996 

7.1  مقدمة
شّكلت العالقات االقتصادية بني تركيا و »إسرائيل« أحد مفاتيح العالقات البينية منذ االعرتاف 
الرتكي بـ »إسرائيل« عام 1949، إىل جانب العالقات السياسية واألمنية والعسكرية، ورمبا جنح 
اجلانبان يف اإلبقاء على مستوى معني من التعاون االقتصادي، رغم أزمة سفينة مرمرة الرتكية على 
شواطئ غزة أواسط 2010، فقد أكدت الوقائع امليدانية استقرار العالقات االقتصادية حىت يف ظّل 
السياسة  العالقات  بعد تطبيع  االقتصادية تطورًا أكرب  العالقات  الدبلوماسية، وستشهد  أزمتهما 

رمسيًّا بينهما منتصف العام 2016.
منذ صعود حزب  اإلسرائيلية  الرتكية  االقتصادية  العالقات  معطيات  أهم  الفصل  وسيتناول هذا 
العدالة والتنمية يف تركيا إىل سدة احلكم عام 2002 حىت عام 2015، مرورًا باالعتداء اإلسرائيلي 
العالقات  تطبيع  إعادة  عن  احلديث  وبدء   2010 أواسط  غزة  شواطئ  قبالة  مرمرة  سفينة  على 
التعاون  السياسية على اجلانب االقتصادي وحجم  العالقات  هناية 2015، إضافة إىل أثر مجود 
العالقة  تركيا وأثرها على  االقتصادية مع  للعالقات  الرؤية اإلسرائيلية  االقتصادي، والتعرف على 

السياسية بني البلدين.
انطلق البحث يف هذا اجلانب من عدة فرضيات أمهها، أن العالقة االقتصادية لرتكيا و »إسرائيل« 
مهمة لكليهما، وأن توتر عالقتهما السياسية ال يؤّثر كثريًا على استمرار التعاون االقتصادي، وهو 
ما ميّثل نظرة االقتصاديني اإلسرائيليني إىل العالقة مع تركيا، واإلسرتاتيجية االقتصادية اإلسرائيلية 

للتعامل مع األطراف اخلارجية.

7.2 العالقات االقتصادية بين تركيا و »إسرائيل« 2010-1996
انطلقت العالقات االقتصادية بني تركيا و »إسرائيل« بشكل واضح أواخر التسعينيات من القرن 
املاضي يف حالة من التالقي اإلسرتاتيجي املتنامي، وتعززت التبادالت التجارية وتعمقت بفضل 

سلسلة من االتفاقات الثنائية اليت فتحت األسواق الرتكية واإلسرائيلية على بعضها البعض.
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• االتفاقيات االقتصادية التركية اإلسرائيلية:

أهنا . 1 إىل   1996 عام  ُوّقعت  اليت  االتفاقية  أشارت   :1996 عام  الحرة  التجارة  اتفاقية 
للنظام  املستمر  التعاون  لتعزيز  »إسرائيل«  و  تركيا  بني  املتبادلة  الفائدة  ضوء  يف  تأيت 
التجاري بني تركيا و  التبادل  التدرجيي ملعوقات  املتعدد األطراف، هبدف اإللغاء  التجاري 
التجاري  التبادل  توسيع  وتعزيز  احلرة؛  التجارة  مناطق  بإنشاء  املتعلقة  »إسرائيل«، السيما 
ظروف  وتوفري  االقتصادية،  للعالقات  املتناغمة  التنمية  إىل  إضافة  واخلدمات،  السلع  يف 

البينية. للتجارة  العادلة  املنافسة 

التجارة  يف  والتوسع  املتناغمة  والتنمية  التجارة  أمام  احلواجز  إزالة  إىل  االتفاقية  سعت  كما 
العاملية، حبيث يتم تطبيق ختفيض التعرفة اجلمركية وخاصة بني البلدين، وتسري أحكام االتفاقية 
على املنتجات اليت يكون مصدرها تركيا و »إسرائيل«، يف حني اشرتطت االتفاقية أن ال يتم 
استحداث أي رسوم مجركية جديدة على الواردات، إضافة للعمل املشرتك والتدرجيي على حترير 

أكرب للتجارة يف جمال املنتجات الزراعية )دائرة التجارة اخلارجية، 2011(.

اتفاقية منع االزدواج الضريبي عام 1997: اهتمت هذه االتفاقية بني تركيا و »إسرائيل«-. 2
واملوقعة يف كانون ثاين -1997 بتجنب االزدواج الضرييب، رغبة منهما بتوثيق التعاون االقتصادي 
بينهما، وتعزيزه عن طريق إبرام اتفاقية بشأن منع التهرب الضرييب فيما يتعلق بالضرائب على 
الدخل ورأس املال، وتسري أحكام االتفاقية على األشخاص املقيمني يف الدولتني املتعاقدتني، 
وتشتمل على ضرائب الدخل ورأس املال املفروضة باسم الدولة املتعاقدة أو سلطاهتا اإلدارية 

اإلقليمية، بصرف النظر عن الطريقة اليت ُفرضت هبا )هانر، 1999(.

بني . 3 التجارية  العوائق  إلزالة  االتفاقية  هذه  جاءت   :1998 عام  الثنائي  االستثمار  اتفاقية 
فتح  هبدف  االستثمار  حترير  خالل  من  للبلدين  املتبادل  النفع  وحتقيق  وتركيا،  »إسرائيل« 
العالقات  بشكل كبري  وسيفيد  واألتراك،  اإلسرائيليني  واملستثمرين  للشركات  جديدة  فرص 
التجارية من ناحية تعزيز التشابك بني االقتصادين، فاملستثمرون األتراك سيستفيدون من النمو 
اإلسرائيلي، كما يستفيد املستثمرون اإلسرائيليون من النمو الرتكي، وقد احتل تطبيق االتفاقية 

أولوية قصوى )األونكتاد، 1998(.
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7.2.1  حركة الصادرات والواردات
• التبادل التجاري منذ 1996 إلى 2002

بّشرت االتفاقيات وحركة االنسجام االقتصادي الرتكي اإلسرائيلي خالل تسعينيات القرن املنصرم 
 1996 عام  مليون دوالر   449 من  قفزة  البينية  التجارة  اقتصاديًّا، حيث شهدت  مزدهر  بعصر 
لتتجاوز 2.1 مليار دوالر عام 2002، واستمرت هذه الوترية االستثنائية مع زيادة التجارة الثنائية 

مبتوسط %14.6 سنويًّا، خالل الفرتة من 2002 إىل 2008 )جاغابتاي، 2012(.

	 التبادل التجاري منذ 2002 إلى 2010
مل يكن تويل حزب العدالة والتنمية احلكم يف تركيا منذ 2002، برئاسة رجب طيب أردوغان، خربًا 
سعيًدا يف »إسرائيل« يف ضوء املواقف السياسية املتباعدة بينهما، لكن اجلانبني على ما يبدو ارتأيا 

القفز عن هذه التباينات السياسية، واالنطالق حنو تطوير العالقات االقتصادية.
وقد أعلن رئيس احلكومة اإلسرائيلية أريئيل شارون خالل لقائه مع وزير الطاقة الرتكي زكي جاكان 
عام 2002، تطبيق عقد ُوقِّع عام 2000 مع تركيا تشرتي »إسرائيل« مبوجبه 50 مليون مرت مكعب 
من مياه تركيا على مدى 20 عاًما، وقررا تشكيل جلنة ُتكّلف بنقل املياه، حيث تسعى »إسرائيل« 
للحصول على مياه من هنر »مناوغات« الرتكي الذي يصّب يف البحر املتوسط قرب مرفأ أنطاليا 
جنوب تركيا، وقد شّيدت تركيا يف هذا املكان العديد من املنشآت اليت تتيح تصدير 180 مليون 

مرت مكعب من املياه سنويًّا عرب سفن صهريج )فرانس برس، 2002(.

الصادرات السنة
اإلسرائيلية لتركيا

الصادرات التركية     
لـ »إسرائيل«

إجمالي التجارة 
بالمليون دوالر

1996167240407
1997192254446
1998 234392626
1999283480763
2000298585883
20015036221125
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إقامة سوق جتاري مشرتك  وشهد عام 2005 زيارة أردوغان إىل »إسرائيل«، اليت دعا فيها إىل 
باملنطقة، وحضر معه وفد اقتصادي مكون من مئيت رجل أعمال تركي، يف بداية لعالقات جتارية 
تركية إسرائيلية كربى، كما توقع اجلانبان أن تنمو العالقات االقتصادية بينهما يف ظّل النمو الكبري 

الذي شهدته العالقات السياسية والدبلوماسية )فياض، 2005(.

ويرجع تنامي العالقات التجارية بني تركيا و »إسرائيل« إىل السياسات احلكومية الداعمة لالقتصاد 
احلر فيهما، مع توفر عوامل ختص تركيا، مثل املوقع اإلسرتاتيجي، والقوة الشرائية الكبرية والنمو 
السريع، والعمالة الرخيصة املتسمة باملهنية والكفاءة، ومعايريها الصارمة املتوافقة مع املعايري الدولية، 

مما جيعلها واحدة من األسواق املفضلة لالستثمار األجنيب واإلسرائيلي.

تتساوى  تعاداًل يف ميزاهنما حيث  فإن هناك  تركيا و »إسرائيل«،  التجاري بني  للتبادل  وبالنظر 
قيمة الصادرات والواردات بينهما، وهي عالمة تدل على التكافؤ املايل، وهذا التوازن بينهما قد 
يغريهما على مستوى القطاعني العام واخلاص باحلرص على استمرار العالقات التجارية، ولذلك 
وضعت تل أبيب خطًطا أولية لتوسيع التبادل التجاري ليشمل بناء خط لنقل املياه العذبة من تركيا 
إىل »إسرائيل«، إضافة خلطوط الكهرباء والغاز والنفط )يوآل، 2014(. كما بلغت قيمة املشاريع 
االقتصادية العسكرية بني البلدين لوحدها يف املرحلة ذاهتا من إمجايل التبادل التجاري حنو 1.8 

مليار دوالر سنويًّا )شوقي، 2013(.

2010 من  إىل   2002 الفرتة  البلدين خالل  بني  التجاري  التعاون  تطور  االطالع على  وميكن 
املركزي  اإلحصاء  )جهاز  اإلسرائيلي  اإلحصاء  مركز  أورده  ما  حسب  التايل  اجلدول  خالل 

اإلسرائيلي، 2015(.

بلغ حجم التبادل التجاري بني »إسرائيل« وتركيا ذروته عام 2008 ليبلغ 3.5 مليار دوالر، لكنه 
تراجع عام 2009 خالل األزمة املالية العاملية، وما لبث أن ارتفعت التجارة بينهما يف الربع األول 

من 2010، بنسبة %24 مقارنة بالفرتة نفسها من 2009 )فتايل، 2010(.

وأّكد معهد الصادرات اإلسرائيلي أن واردات »إسرائيل« من تركيا تزيد على صادراهتا، وُتعترَب 
املنتجات الكيماوية أكثر ما تصدره إليها، فيما ُتعّد املعادن األساسية أكثر ما تستورده منها. 
اخنفضت  حيث  دوالر،  مليار   2.5 إىل  التجاري  التبادل  اخنفض   2008 غزة  حرب  عقب 
بنسبة  »إسرائيل«  لـ  تركيا  صادرات  اخنفضت  فيما   ،33% مبعدل  لرتكيا  اإلسرائيلية  الصادرات 

%24 )املالئكة، 2010(.
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التبادل التجاري بين »إسرائيل« وتركيا في الفترة من 2002 – 2010

إحدى  بالستيك«،  »ناكسان  شركة  يف  التصدير  مدير  يوكسيل  جناد  يؤكد  السياق،  ذات  ويف 
الشركات الرتكية املنتجة لبالستيك التعبئة يف »غازي عنتاب« جنوب شرقي تركيا واليت استوردت 
ما قيمته 40 مليون دوالر من كيماويات البالستيك من »إسرائيل« عام 2009، أن الواردات من 
»إسرائيل« مل ترتاجع رغم املواجهة األخرية معها يف 2010  وأهنا فقط تسببت بضرر نفسي على 
الدولتني، وبات زبائنه اإلسرائيليون يشعرون بالقلق جتاه السفر إىل تركيا، لكن العقود بقيت على 
حاهلا دون إلغائها، ومل ُتعّلق شركته خططها إلنشاء مصنع يف »إسرائيل« يف ظّل البيئة التجارية 

املشجعة )بيليفسكي، 2010(.
كان الفًتا بالنسبة لإلسرائيليني ذلك الشعور السائد بني األتراك، وهم يصرون على أن »إسرائيل« 
حتتاجهم اقتصاديًّا أكثر من احتياجهم هلا، كما يؤكد حملل العالقات السياسية الرتكيسينان أوجلني 
بقوله، إن »إسرائيل« ستخسر أكثر من تركيا نتيجة قطع العالقات، فمبيعات تركيا إليها تصل 
%1.5 من جممل صادراهتا اليت بلغت 102 بليون دوالر عام 2009، مما يضع تركيا يف املرتبة الــ17 
بني أكرب األسواق وفًقا لوكالة اإلحصاء الرمسية يف أنقرة، لكن »إسرائيل« حتتّل املركز الثامن من 

بني أكرب أسواق الصادرات الرتكية )بيليفسكي, دان،، 2010(.

إجمالي التجارة تصدير بالمليوناستيراد بالمليونالسنة
بالمليون دوالر

20025448611.405
20034591.0661.526
20047131.2831.996
20058001.4612.262
20067721.5272.299
20071.0811.6582.739
20081.4471.9353.383
20091.0691.5282.598
20101.3592.0833.443
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وأدى دخول اتفاقية التجارة احلرة بني تركيا و »إسرائيل« حيز التنفيذ، الرتفاع قيمة الصادرات 
الرتكية إىل »إسرائيل« بنسبة %250، وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما عام 2010 حنو 3.44 
العام  املتبادلة يف  التجارة  النمو حىت وصل حجم  بينهما  التجاري  التعاون  مليار دوالر، وواصل 
التايل 2011 إىل 4.5 مليار دوالر، وتأيت قطاعات السيارات، احلديد والصلب، اآلالت الكهربائية 

واإللكرتونية، واملنتجات البالستيكية، يف طليعة أكثر املنتجات الرتكية تصديرًا لـ »إسرائيل«.
ما َتقّدم من معطيات إحصائية يؤكد أن املسار االقتصادي خيتلف عن بقية مسارات العالقة األمنية 
أو السياسية بني »إسرائيل« وتركيا، فقد اتسمت العالقات االقتصادية خالل السنوات املاضية، 
وحتديًدا بني عامي 2002-2010، بقدر نسيب من االستقرار والدميومة، وأدت مجلة االتفاقيات 
الثنائية إىل منو التجارة البينية من 449 مليون دوالر عام 1996 لتتجاوز 1.4 مليار دوالر عام 
2002، واستمرت هذه الوترية االستثنائية مع زيادة التجارة الثنائية مبتوسط %14.6 سنويًّا، بني 

عامي 2002-2010، قبل أن تشهد العالقات بدايات مرحلة التوتر واالضطراب.
رين األتراك القريب من حزب العدالة والتنمية احلاكم، أكد  حممد بويوك إكشي، رئيس جملس املصدِّ
أن املشاكل السياسية بني تركيا و »إسرائيل« لن تؤّثر على مستقبل عالقاهتما االقتصادية، ألن 
الشركات الرتكية تلقت طلبات من جهات استثمارية يف »إسرائيل« لضخ استثمارات يف قطاعات 

الصناعة والتجارة والزراعة يف تركيا، خصوًصايف منطقة جنوب شرقي األناضول. 
كما حتظى الطرق اليت تطورها اهليئات الزراعية اإلسرائيلية لالستفادة القصوى من األراضي اجلرداء 
اإلسرائيلية  »نيتافيم«  وتقوم شركة  الزراعة،  جمال  العاملة يف  الرتكية  الشركات  لدى  واسع  بقبول 
مبدينة  استثمارات ضختها  بفضل  ري  أجهزة  بتصنيع  الزراعة  تكنولوجيات  جمال  املتخصصة يف 
»أضنة« الرتكية، فيما بلغ عدد املشروعات اليت أجنزهتا شركات املقاوالت الرتكية منذ عام 2002 

يف »إسرائيل« 104 مشاريع بلغت قيمتها اإلمجالية 580 مليون دوالر )العريب اجلديد، 2014(.
فيما يعتقد اإلسرائيليون، ومنهم داين كرتيفس رئيس قسم التجارة اخلارجية والعالقات الدولية يف 
االحتاد اإلسرائيلي ألرباب الصناعة، أن اقتصاد تركيا ُيعترَب رافعة اقتصادية قوية للصناعة اإلسرائيلية، 
وليس هناك جمال للحديث عن سياسة املقاطعة، فالعالقات التجارية اجليدة تعود بالفائدة على 
الطرفني، كون احلديث يدور عن مصاحل مشرتكة، وبالتايل فإن التجارة اخلارجية اإلسرائيلية مع تركيا 
ذات أمهية كبرية، وتساهم بشكل مباشر يف رفع ومنو االقتصاد اإلسرائيلي، وُتعترب مفتاًحا ووسيًطا يف 
فتح إمكانيات جتارية مع دول عربية، ولدى املصنعني اإلسرائيليني الكثري ليسامهوا به لتعزيز التصدير 

اإلسرائيلي إىل تركيا، ولديهم اإلمكانية والفرصة لتوسيع أعماهلم )صحيفة بانوراما، 2015(.
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أما منشيه كرمون؛ مدير عام السلطة التجارية والغرفة التجارية والصناعية »إسرائيل-تركيا«، فقد 
أكد أن ختلي »إسرائيل« عن تركيا ُيعترَب خطأ إسرتاتيجيًّا، ألهنا ُتعترَب سادس دولة من حيث األمهية 
بالنسبة للعالقات التجارية مع »إسرائيل«، وُتعترَب سوًقا كبريًا وقريًبا لـ »إسرائيل«، ومصدرة لدول 
العامل الثالث اليت ال عالقة لـ »إسرائيل« معها، وغالبية آليات اإلنتاج والتسويق للدولتني تكّمل 

كل منهما األخرى )صحيفة بانوراما، 2015(.

وميكن اإلشارة إىل أن فرع السيارات شّكل حنو %45 من جممل االسترياد اإلسرائيلي، بينما يشّكل 
استرياد الوقود املصفى حصة كبرية من االسترياد الرتكي من »إسرائيل«، جبانب التعامالت التجارية 
املدنية، امتداًدا من قطاع املنسوجات، ووصواًل إىل نظم الري، إضافة إىل وجود ما يقرب من 250 
شركة إسرائيلية هلا عالقات جتارية مع تركيا تبلغ استثماراهتا حنو 300 مليون دوالر، جبانب الشراكة 
الرتكية- اإلسرائيلية يف مشروع »الغاب«1  الزراعي الكبري، الذي تعتمد فيه تركيا على اخلربة الزراعية 

واملساعدة اإلسرائيلية )العبيدي، 2014(.

قائمة  يف  السادسة  املرتبة  احتلت  تركيا  فإن  اإلسرائيلية،  والصناعة  التجارة  وزارة  ملعطيات  ووفًقا 
صادرات »إسرائيل« لدول العامل، ضمن املرحلة 2002-2010، وأشار الناطق بلسان الوزارة باراك 

غرانوت أن حجم التبادل التجاري بينهما شهد تطورًا هائاًل )الرنتيسي، 2015(.
7.2.2  تأثير التوتر السياسي على العالقات االقتصادية

يف ذروة العالقات االقتصادية الرتكية-اإلسرائيلية املتينة -وحتديًدا يف عام 2006 - بدأ التوتر السياسي 
بني تركيا و »إسرائيل«، فور إعالن األوىل رفضها حصار الثانية املفروض على قطاع غزة، مث استقبال 
رئيس املكتب السياسي حلركة محاس خالد مشعل بعد فوزها باالنتخابات الربملانية عام 2006، لكن 
حّدة املوقف الرتكي جتاه »إسرائيل« تصاعدت بعد ثالثة أحداث هامة كما يلي )لندنشرتاوس، 2010(:

احلرب اإلسرائيلية على قطاع غزة 2008 - 2009، حيث وصفها أردوغان بالعدوان السافر، . 1
فيما أبلغ وزير اخلارجية الرتكي علي باباجان نظريته اإلسرائيلية تسييب ليفين: »أبوابنا مفتوحة، 

لكن عليك أن تتحدثي عن شروط وقف إطالق النار، إذا أردت اجمليء لرتكيا«.

1 باشرت تركيا يف مشروع الغاب اإلسرتاتيجي عام 1992، وُيعترَب مبثابة احلياة بالنسبة هلا، حيث تكمن أمهيته باعتباره املصدر 
ا و 19 حمطة للطاقة الكهربائية ومشروعات أخرى متنوعة يف  األساسي للمياه يف تركيا، ويتألف مشروع »الغاب« من 22 سدًّ
قطاعات الزراعة والصناعة واملواصالت والري واالتصاالت، والغاب من حيث املساحة هو أضخم مشروع يف العامل، ويشمل مثاين 
حمافظات، وعند إمتامه تقارب مساحة الزراعة املروية من خالله 8.5 مليون هكتار، حنو 19 % من مساحة األراضي املروية يف 

تركيا، ويوفر 106 مليون فرصة عمل جديدة يف هذه املناطق ذات األكثرية الكردية )عودة، 2008(.
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املناظرة بني أردوغان والرئيس اإلسرائيلي مشعون برييس يف مؤمتر دافوس عقب انتهاء حرب غزة . 2
يف 29 كانون ثاين 2009، حيث خاطبه بالقول: »أشعر باألسف أن يصفق الناس ملا تقوله، 
ألن عدًدا كبريًا من الناس قد قتلوا، ومن اخلطأ وغري اإلنساين أن نصفق لعملية أسفرت عن 

هذه النتائج«، مث انسحب أردوغان من اجللسة.
اهلجوم اإلسرائيلي على سفن كسر احلصار الرتكية املتجهة لغزة يوم 31 أيار 2010، ومقتل . 3

تسعة أتراك بدم بارد على سفينة مرمرة، وهي عملية أشاد هبا رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياهو، فيما وصفها أردوغان بــ »إرهاب الدولة«، حمذرًا »إسرائيل« أال حتاول اختبار صرب 

تركيا أو مواكبتها، ألن تركيا لن تدير ظهرها للشعب الفلسطيين أو لقطاع غزة«.

ويف رّد فعل سريع على حادث االعتداء، قامت أنقرة بعدة إجراءات، منها استدعاء السفري الرتكي 
لدى تل أبيب، وإلغاء ثالث مناورات عسكرية مربجمة مشرتكة مع »إسرائيل«، ودعوة جملس األمن 
الجتماع طارىء ملناقشة اهلجوم، وإلغاء املباريات اليت كان من املفرتض أن يشرتك فيها منتخب 
تركيا للشباب لكرة القدم واملوجود يف »إسرائيل« حينها، ودعوة جملس حلف الناتو الجتماع طارئ، 
ومقاطعة تركيا مؤمترًا لدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حول السياحة نظمته »إسرائيل« 
خالل شهر أكتوبر 2010؛ احتجاًجا على عقده يف القدس، ووضعت تركيا شروًطا لعودة العالقات 
لطبيعتها مع »إسرائيل«، منها االعتذار الرمسي عن حادثة اهلجوم، ودفع التعويضات، واملوافقة على 

تشكيل جلنة حتقيق دولية ورفع احلصار عن قطاع غزة )ممدوح، 2010(.

ويف خضم هذه األحداث، مل تتأثر العالقات االقتصادية املشرتكة بتوتر العالقات السياسية، كما 
مل يتحمس الطرفان إلعاقة التجارة الثنائية، ففي أعقاب حادث أسطول احلرية مرمرة قبالة شواطئ 
غزة، أعلن أردوغان عن قطع كافة العالقات مع »إسرائيل«، غري أن أنقرة أوضحت الحًقا أنه لن 
يتم خفض العالقات التجارية، وعلى حنو مماثل، عندما أعلن بيت استثماري إسرائيلي عن خططه 
للخروج باستثماراته من تركيا، حّث رئيس »غرفة التجارة اإلسرائيلية« الشركات اإلسرائيلية على 
اإلحجام عن اختاذ أية إجراءات قد تضّر بالعالقات التجارية بني تركيا و »إسرائيل« )إيفانز و 

جاغايتاي، 2012(
التزايد االقتصادي يف ظل تأزم العالقات السياسية إىل نشاط القطاع اخلاص والشركات  وُيعزى 
غري احلكومية يف تركيا و »إسرائيل«، حيث مل يسِر جتميد العالقات عليها، مما دفعهما للتقدير 
بأن يلعب االعتبار االقتصادي دورًا أعمق يف دفع صناع القرار لديهما إلعادة تقييم مواقفهما من 
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املصاحلة، السيما بعد اهنيار االستثمارات الرتكية يف سوريا، وعدم االستقرار يف مصر، الذي جعل 
إمكانية التعاون االقتصادي بني القاهرة وأنقرة حمدوًدا للغاية. 

7.2.3 السياحة البينية
كانت تركيا تستقبل ما يزيد على 250 ألف سائح خالل الفرتة ما بني 1996 إىل 1999، بينما 
أصبحت تستقبل 300 ألف سائح إسرائيلي بني عامي 2000-2004، مث 400 ألف عامي 2005 - 
2006، و 511 ألًفا عام 2007 وبلغ حجم السياحة اإلسرائيلية الوافدة إىل تركيا 558 ألًفا عام 2008، 
مث اخنفض إىل  311 ألًفا عام 2009. حيث دعا املكتب اإلسرائيلي ملكافحة اإلرهاب بعد نشوب أزمة 
أنقرة وتل أبيب أوائل 2009، السياح اإلسرائيليني لعدم زيارة تركيا حرًصا على سالمتهم )وتد، 2013(.
أزمة  اندالع  ُعقب  ميسجنيكوف  شتاينيس  اإلسرائيلي  السياحة  وزير  طالب  أخرى،  جهة  من 
مرمرة، باختاذ خطوات ضد تركيا على املستوى السياحي واليت يسافر إليها مئات آالف اإلسرائيليني 
سنويًّا، ومقاطعتها من الناحية السياحية للحفاظ على ما مساه »الكرامة القومية اإلسرائيلية«، بزعم 

أن عدم السفر إليها قد جيرب األتراك على مراجعة سياساهتم جتاه »إسرائيل« )أبيتال، 2013(.
ويف ضوء هذه الدعوات، اخنفض حجم السياحة الوافدة من »إسرائيل« إىل تركيا على حنو واضح 
خالل النصف األول من عام 2010 بنسبة %71.9 مقارنة بنفس الفرتة من 2009، وجاء اخنفاض 
حركة السياحة اإلسرائيلية لرتكيا يف حزيران 2010 وحده بنسبة %90 مقارنة مع نفس الفرتة من 
2009، واستقبلت تركيا فقط 2605 ُسّياح إسرائيليني يف آب 2010، مقابل 27289 سائًحا يف 

الشهر نفسه عام 2009 )ميسيزينكوف، 2010(.

أعداد السياح اإلسرائيليين الذين زاروا تركيا بين عامي 2010-2002

عدد السياحالسنةعدد السياحالسنة

2002270.2622007511.535
2003321.0962008558.183
2004299.9442009311.582
2005393.8052010110.000
2006362.791
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من جهة أخرى، تراوحت أعداد السياح األتراك الذي توجهوا إىل »إسرائيل« يف الفرتة 2002-
2010 مبتوسط 13 ألف سائح تركي سنويًّا، إال أن هذا العدد تراجع يف العام 2010 إىل النصف 
بسبب األزمة السياسية بني البلدين، كما يظهر يف اجلدول املرفق حول عدد السياح األتراك الذين 
زاروا »إسرائيل« حىت العام 2010. ويرى السفري اإلسرائيلي السابق يف أنقرة غايب ليفي أن تضرر 
العالقات مع تركيا سيكون بصورة مؤقتة، وقد ينعكس سلًبا على جمال السياحة اإلسرائيلية يف تركيا 

بشكل مؤقت أيًضا )نيشر، 2009(.

السياح األتراك الذين زاروا »إسرائيل« بين عامي 2010-2002

7.2.4 الصفقات العسكرية

مّثلت عقود التسلح صلب التعاون العسكري بني أنقرة وتل أبيب، وتضاعفت بعد عام 2006 
لتتحول إىل شراكة إسرتاتيجية فقد َمنحت تركيا شركات األسلحة اإلسرائيلية عقوًدا معلنة وسرية 
لتطوير الدبابات من طراز »إم60«، وحتديث املقاتالت من نوع »إف16« و »ف5« إضافة إىل 

بيع طائرات دون طيار )غولد د.، 2013(.

ورغم تراجع العالقات بني تركيا و »إسرائيل« بعد حرب 2008-2009 يف غزة، وإعالن األوىل 
أن وزير  إال   ،2010 العسكري، عقب اهلجوم اإلسرائيلي على سفينة مرمرة عام  التعاون  تعليق 
الدفاع اإلسرائيلي آنذاك إيهود باراك زار أنقرة ووصف الزيارة بالناجحة إلعادة عالقات البلدين 
األمن  قضايا  يف  املشرتك  للتعاون  املفعول  سارية  معاهدة   60 وجود  ظل  يف  اإلجيايب،  ملسارها 

والعسكر )بن رون، 2009(.

عدد السياحالسنةعدد السياح السنة 

200211.965200714.229
200313.068200817.252
200413.784200913.582
200515.69920106900
200615.653
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بقيمة 180 مليون  اتفاًقا  أن   2010 الرتكي وجدي غونول يف حزيران  الدفاع  ورغم إعالن وزير 
دوالر لشراء طائرات »هريون« اإلسرائيلية من دون طيار لن يتأثر بالتوتر السياسي الذي شهدته 
العالقات الثنائية، إال أن إيلي شاكيد، الدبلوماسي اإلسرائيلي السابق يف تركيا، َعّقب بالقول إن 

أثر األزمة السياسية قد ميتد للتعاون العسكري بينهما )شفيع، 2010(

وطائرات  املقاتلة  والطائرات  الدبابات  وصيانة  تطوير  تتوىل  »إسرائيل«  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
اهليليكوبرت الرتكية، عالوة على املساعدات العسكرية اإلسرائيلية اليت متنحها لرتكيا، واالشرتاك بـ 19 
مشروًعا عسكريًّا منذ تسعينيات القرن املاضي بني اجلانبني، حيث نفذت »إسرائيل« 13 مشروًعا 
منها، بينما عملت على تطوير 170 دبابة تركية قدمية، ومقاتالت تركية أمريكية الصنع، إال أن 
التقنيات الرتكية يف السنوات األخرية أصبحت مبستوى ميكنها من إجناز املشاريع اليت كانت تشرف 

عليها »إسرائيل« )شفيع، 2010(.

ومع ذلك، ميكن القول إن العالقات العسكرية الرتكية اإلسرائيلية مرت بأسوأ حاالهتا بني عامي 
2008-2010 ألسباب عديدة؛ بعضها يتعلق بسياسات الفعل ورّد الفعل بني الطرفني، ووصف 
عقيدة األمن الوطين الرتكي لـ »إسرائيل« بـ »التهديد الرئيس«، واهتام سياساهتا بالتسبب بعدم استقرار 
ل هتديًدا أساسيًّا لرتكيا، اليت اشرتطت عدم  املنطقة، وقد تؤدِّي »لسباق تسّلح فيها«، وهو ما يشكِّ
مشاركة املعلومات امُلستقاة من منظومة الدفاع الصاروخي التابعة حللف الناتو مع »إسرائيل«، كما 
قطعت االستخبارات الرتكية عالقاهتا مع جهاز املوساد اإلسرائيلي، نتيجة التوتر يف عالقات الدولتني، 

وتوّقفا عن تبادل املعلومات االستخبارية، وتنفيذ العمليات املشرتكة )الباسل، 2011(.

7.3 العالقات االقتصادية بين تركيا و »إسرائيل« 2015-2010
مل يتوقف توتر العالقات السياسية الرتكية اإلسرائيلية عند عام 2010، الذي شهد اهلجوم اإلسرائيلي 
التوتر  الزمنية الالحقة شهدت بعض مراحل  الفرتة  قبالة شواطئ غزة، بل إن  على سفينة مرمرة 
بينهما، وكان من أبرزها: اهتام أردوغان لـ »إسرائيل« بالضلوع يف االنقالب العسكري الذي أطاح 
بالرئيس املصري السابق، حممد مرسي يف أغسطس 2013. كما صرح أردوغان إن رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو، ليس لديه احلق باملشاركة يف مسرية مكافحة اإلرهاب يف باريس بكانون 

الثاين 2015 بعد هجمات »تشاريل إيبدو«، بسبب املمارسات اإلسرائيلية يف غزة.
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ويف ظّل هذه التوترات السياسية املتالحقة يف العالقات الرتكية اإلسرائيلية، ميكن احلديث عن مدى 
تأثر اجلانب االقتصادي من العالقات، وقد تشري السطور الالحقة إىل إبقاء املستوى التجاري 

مبختلف قطاعاته على حاله، مع بعض التأثر النسيب هنا وهناك.
7.3.1 حركة الصادرات والواردات

مل تتوقف األوساط االقتصادية اإلسرائيلية من التحذير من تضرر العالقات االقتصادية مع تركيا، 
فقد أعلن حمافظ بنك إسرائيل املركزي السابق ستانلي فيشر أن انقطاع العالقات التجارية مع تركيا 
ستكون له عواقب وخيمة على »إسرائيل«، وعدم وجود عالقات جتارية معها سيكلفنا غالًيا، ألهنا 

األهّم بني اقتصادات املنطقة األوسع، مبا يف ذلك دول اخلليج العريب )فيشر، 2011(.
أن  يالحظ  البلدين،  بني  السياسي  التوتر  أعقبت  اليت  األخرية  اخلمس  السنوات  ملرحلة  الناظر 
وبلغت  تركيا،  إىل  للديزل  املصدرة  الدول  أكثر  قائمة  الثانية ضمن  املرتبة  يف  »إسرائيل« حلت 
واردات تركيا منه 2.2 مليون طن أوائل 2015، بنسبة ارتفاع بلغت %71 عن 2013، واليت بلغت 

قيمتها 1.8 مليار دوالر )آلون، 2011(.
وميكن االطالع على تطور التعاون التجاري بني البلدين خالل الفرتة 2011 - 2014 من خالل 

اجلدول التايل حسب ما أورده )جهاز اإلحصاء املركزي اإلسرائيلي، 2015(.

التبادل التجاري بين »إسرائيل« وتركيا 2011 – 2014

ويالحظ أن العالقات االقتصادية شهدت ارتفاًعا متزايًدا بني تركيا و »إسرائيل« يف العام 2011 
فقد وصل تبادهلما التجاري إىل ما قيمته 4 مليارات دوالر، حيث بلغت الصادرات اإلسرائيلية 

إجمالي التجارة تصدير بالمليوناستيراد بالمليونالسنة
بالمليون دوالر

20112.1711.8554.026
20122.0821.4213.504
20132.3542.5154.869
20142.6832.7565.440
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لرتكيا 1.8 مليار دوالر أي مرتفعة بـنسبة %34، بينما بلغت الواردات اإلسرائيلية من تركيا 2.2 
مليار دوالر، أي مرتفعة بـنسبة %22 عما كانت عليه عام 2010 )حمارب، 2012(.

وتضاعفت الصادرات الرتكية باجتاه »إسرائيل« يف 2014 لتزيد عن 2.5 مليار دوالر، بينما قفز 
حجم التبادل من تل أبيب إىل أنقرة يف الفرتة نفسها إىل 2.7 مليار دوالر، لتحقق الواردات الرتكية 
من »إسرائيل« منوًا قياسيًّا، حيث تكتسب هذه األرقام أمهيتها يف ظل توتر العالقات السياسية بني 
أنقرة وتل أبيب، حيث تستمر »إسرائيل« باسترياد بعض املواد البرتولية من تركيا مثل بعض وقود 

الطائرات املدنية والديزل للسفن واملراكب )فيرتوفيسكي، 2015(.

ز قطاعات التصدير الرئيسة لرتكيا يف املواد الكيميائية، والبالستيك،  وتبدو اإلشارة مهمة إىل َتركُّ
شركتني  بفضل  األول  املركز  يف  الكيماوية  واملنتجات  األدوية  حيث  واإللكرتونيات،  واملطاط، 
عمالقتني مها: »تيفاع« لألدوية، و »خيل« إلنتاج املواد الكيماوية، أّما قطاعات االسترياد الرئيسة 

فتشمل: املعادن، واملنسوجات، والسرياميك، ومنتجات الزجاج والسيارات )داين، 2014(

وقد احتلت تركيا املركز الثالث على قائمة وجهات التصدير اإلسرائيلية، لتبلغ قيمة ما استوردته 
من »إسرائيل« يف النصف األول من عام 2013 حنو 1.2 مليار دوالر لزيادة تصديره املنتجات 
الكيماوية واملشتقات النفطية إىل تركيا يف ذات الفرتة )يوسي، 2014(. وأعلن القنصل اإلسرائيلي 
يف إسطنبول شاي كوهني عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بني تركيا و »إسرائيل« بنسبة 30% 
البلدين  عالقات  أن  يعين  ما   ،2014 العام  يف  دوالر  مليار   5.5 ليصل   2014-2013 خالل 

االقتصادية وصلت إىل ذروهتا )يوفال، 2009(.

قد ال تكون تل أبيب أكرب شريك جتاري ألنقرة، لكنها واحدة من األكثر توازًنا، حيث تتمتع 
تركيا مبعدالت جتارية متقدمة مع »إسرائيل«، حيث يتوازى املقدار املايل للصادرات والواردات لكل 
منهما، وهو عالمة على التكافؤ املايل الذي نادرًا ما تشهده أنقرة مع شركاء آخرين، فمثاًل صّدرت 
تركيا بضائع بقيمة ستة مليارات دوالر إىل روسيا، واستوردت سلًعا بقيمة 25 مليار دوالر وهو ما 

يعترب مؤشرًا جتاريًّا سلبيًّا )ليندنشرتاوس، 2010(.

وتعكس هذه املعطيات التجارية تزايد النشاط والتبادل التجاري بينهما على امتداد السنوات األخرية، 
وتقدمي »إسرائيل« فرًصا للمنتجني األتراك لالرتقاء مبنتجاهتم من النواحي التقنية والتكنولوجية، ففي 
مارس 2012، َصّنفت »رابطة الصناعة واألعمال الرتكية« »إسرائيل« شريًكا استثماريًّا حمّل أولوية، 

وأكدت على مميزات الربط بني األرض والعمالة الرتكية مع االقتصاد اإلسرائيلي املبتكر.
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ويف مدينة بورصة الرتكية تقوم شركات التصنيع بتجميع السيارات الكهربائية ضمن مشروع مشرتك 
األوىل  الكهربائية  سيارهتا  تركيا  ُتنِتج  املشروع  هذا  وبفضل  اإلسرائيلية،  بليس«  »بيرت  شركة  مع 
باستخدام التقنية اليت مل يكن من السهل تطويرها دون تعاون مشرتك مع »إسرائيل«. من جهة 
أخرى، باتت الصادرات الرتكية مرتبطة خالل السنوات األخرية مبوانئ حيفا وأسدود اإلسرائيلية، 
حيث كان التصدير الرتكى يتجه لدول اخلليج العرىب، عن طريق سوريا، ومن هناك إىل األردن مث 
السعودية، لكن بسبب استمرار القتال ىف سوريا منذ 2011 وإغالق احلدود السورية-الرتكية، تتجه 

رًّا إىل األردن )هآرتس، 2013(. تركيا لنقل بعض صادراهتا عرب ميناء حيفا، مث بـَ
وقد بدأ االستخدام الرتكي للموانئ اإلسرائيلية البديلة للموانئ السورية أواسط عام 2013، حيث 
حتولت الصادرات الرتكية اىل األردن والعراق الستخدام تلك املوانئ، عقب توقف مرور الشاحنات 
الرتكية امُلحّملة بالبضائع عرب األراضي السورية، وقد َمّرت شاحنات حتمل لوحات ترخيص تركية 
مشال »إسرائيل« متوجهة إىل معرب الشيخ حسني بني »إسرائيل« واألردن يف األغوار، أو بالعكس 

من األردن مليناء حيفا، مث شحنها بالعّبارات إىل تركيا )هآرتس، 2013(.
7.3.2 السياحة البينية

دفع اهلجوم اإلسرائيلي على أسطول احلرية أواسط 2010، حلدوث اخنفاض يف احلركة السياحية 
اإلسرائيلية إىل تركيا، بنسبة %90 يف حزيران 2010، واقتصر السياح على 110 آالف يف 2010، 

و79 ألًفا يف 2011، و84 ألًفا يف 2012.

أنه  وحسب املعطيات املذكورة فإن هناك تزايًدا ملحوًظا يف أعدادهم بني 2013-2014، رغم 
ما يزال بعيًدا عن نصف مليون سائح إسرائيلي توافدوا لرتكيا عام 2008، وُيعترَب هذا مؤشرًا على 
إمكانية تزايد األعداد يف املستقبل القريب، فقد َوّقع وزير املواصالت اإلسرائيلي السابق »يسرائيل 

عدد السياح السنة

2010 79.000
2011 84.000
2012 24.289
201383.740
2014188.608
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)املصدر  تركيا  إىل  اإلسرائيلية  اجلوية  الرحالت  استئناف  تتيح  أنقرة  مع  اتفاقية  على  كاتس« 
اإلسرائيلي، 2013(

ويرى اإلسرائيليون أن قضاء هناية أسبوع يف )بلغاريا، اليونان، قربص(، يف ظروف اإلقامة الكاملة 
سيكلفهم ضعف قضائها يف املنتجعات الرتكية، لذلك فاإلسرائيليون يتوجهون إىل أنطاليا الرتكية 
آب  يف  إسرائيلية  سياحية  شركات  ذكرت  أخرى،  جهة  من  منافسة.  أكثر  أسعارها  يرون  اليت 
2015، أن هذه املرحلة شهدت ارتفاًعا يف معدالت سفر اإلسرائيليني إىل تركيا بغرض السياحة 
والرتفيه، حيث أقلعت من مطار بن غوريون 13 رحلة طريان، تضم 2500 سائح إسرائيلي ملدينة 
أنطاليا الساحلية الرتكية لوحدها، متوقعة أن تشهد الفرتة القادمة حتسًنا ملحوًظا يف العالقة الرتكية 

اإلسرائيلية، بناء على معطيات قطاع السياحة )يديعوت أحرنوت، 2015(.

ا، إضافة  ويقول سائحون إسرائيليون زاروا تركيا، »املعاملة هناك جيدة، والشعور باألمن عال جدًّ
لقّلة تكاليف الرحالت الداخلية مقارنة مع إسرائيل«، فمثاًل: تكلفة رحلة عائلة إسرائيلية من 4 
أشخاص إىل أنطاليا تكلف قرابة 2500 دوالر، بينما مثيلتها إىل »إيالت« قد تتجاوز 5000 

آالف دوالر )أخبارك، 2015(.

وبعد اعتذار رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو لنظريه الرتكي أردوغان أواسط 2013، عن 
الفنادق والسفر الرتكي حيلم باستعادة  اهلجوم اإلسرائيلي على أسطول احلرية الرتكي، بدأ قطاع 
الوفود والسّياح  العراقيل أمام  عالقته السابقة مع السّياح اإلسرائيليني، ورفع االعتذار اإلسرائيلي 
االسرائيلي  للسائح  أساسيًّا  سياحيًّا  مقصًدا  مكانتها  استعادة  تركيا  وحتاول  لرتكيا.  اإلسرائيليني 
بتنظيمها محلة إعالنية موجهة بعنوان »أنت مرحب بك يف تركيا«، وخصصت ميزانية بأكثر من 
مليون دوالر إلجناح احلملة، مع استئجار مساحة يف معرض السياحة الدولية يف تل أبيب للرتويج 

للمنتوج السياحي الرتكي.

للمسافرين  املفضلة  السفر  أخرى وجهة  مرة  تركيا  أصبحت  الرتكية  السفر  لرابطة وكاالت  ووفًقا 
اإلسرائيليني، يف حني أّمنت املطارات الرتكية رحالت ترانزيت باجتاه أوروبا والشرق األقصى وأمريكا 
ألعداد كبرية من السياح اإلسرائيليني، فقد حّل مطار أتاتورك يف إسطنبول ثانًيا على قائمة أكثر 
املطارات استقبااًل للمسافرين اإلسرائيليني بـ 67 ألًفا، وجاء مطار أنطاليا جنوب تركيا ثالًثا على 
القائمة بـ61 ألًفا، ونقلت شركة الطريان الرتكية 74.5 ألف مسافر إسرائيلي باجتاهها يف متوز 2015 

)أخبارك، 2015(.
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يف قراءة ملعدالت السياحة اإلسرائيلية بني عامي 2010-2015، ميكن مالحظة عدد من التحوالت 
الرئيسة اليت أّثرت على اخلارطة السياحية بني البلدين:

واخلدمات . 1 املوانئ  إدارة  من  بقرار  البلدين  بني  املباشرة  السياحية  البحرية  الرحالت  إيقاف 
البحرية يف حمافظة أنطاليا على البحر املتوسط يف النصف الثاين من 2010، وحتويل مسار 

السفن إىل جزيرة رودس اليونانية كي تصري مقصًدا سياحيًّا بدياًل. 
إيقاف خط الطريان املباشر القائم لسنوات عديدة بني »إسرائيل« وإيطاليا ألول مرة، وهو . 2

الذي يؤّمن حركة سياح سلسة وسريعة.
هِ السياح اإلسرائيليني ملقاصد سياحية بديلة يف شرق البحر املتوسط مثل اليونان وقربص . 3 توجُّ

السياحية، ومستوى اخلدمات،  الربامج  الشرقية، رغم وجود اختالف يف كلفة  ودول أوروبا 
ونوعية املنتوج، مقارنة مع مثيالهتا يف تركيا.

7.3.3 الغاز اإلسرائيلي والحاجة لتسويقه عبر تركيا
حتتّل قضية الغاز الطبيعي موقًعا متقدًما يف مستقبل العالقات االقتصادية الرتكية اإلسرائيلية، بعد 
اكتشاف »إسرائيل« ملصادر جديدة للغاز، وسعيها لبيعه ونقله للعامل عن طريق نصب أنابيب 
وقطعت  بل  الطرفني،  بني  اخلاصة  اللقاءات  بعض  بدأت  حيث  تركيا،  أراضي  فوق  متر  ناقلة 

املشاورات شوًطا  كبريا حول االتفاق.
ويوفر قطاع الطاقة فرصة جذابة للتعاون اإلسرائيلي مع تركيا، حيث تأمل »إسرائيل« أن تصبح دولة 
مصدرة للغاز الطبيعي، لكن التكلفة الكبرية لتطوير حقل »لفيتان« العمالق تتطلب استثمارات 
أجنبية كبرية لتمويل البنية التحتية الالزمة للتصدير. من جهتها عرضت تل أبيب على أنقرة يف 
شباط 2013 َمدَّ خط أنابيب لربط حقول غاز إسرائيلية مع ساحل جنوب تركيا لتسويق إمداداهتا 

رُّد بسبب التوتر يف عالقات اجلانبني )اجلزيرة نت، 2013(. من الطاقة يف أوروبا، لكن أنقرة مل تـَ
وتقدمت شركة »تركاس« الرتكية باقرتاح مد خط أنابيب غاز طبيعي من حقل »لفيتان« للغاز 
يف أيلول 2013 بتكلفة 2.5 بليون دوالر، وميكنه نقل 16 بليون مرت مكعب من الغاز، ويوصف 
املشروع باجلذاب على املستوى الرتكي واإلسرائيلي رغم املخاطر السياسية القائمة بسبب توتر 
العالقات، يف حني أن بعض الشركات الرتكية مثل »زورلو« شريك حمطة »دوراد« اإلسرائيلية 
يف عسقالن أجرت حوارات يف ذات اجملال. ويشار إىل أن »إسرائيل« حاولت تقدمي إغراءات 
الغاز عرب أراضيها إىل أوروبا،  أنابيب  لرتكيا بإعطائها سعرًا خمفًضا يف حال موافقتها على َمدِّ 
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عرب مفاوضات بني شركات اجلانبني، ويف حال مت التوصل لالتفاق فإن تدفق الغاز سيبدأ عام 
2017 )اخلطاف، 2014(.

مئات  بقيمة  تركيا، بسبب خسارهتا صفقة  أزمتها مع  أمل جراء  لكن »إسرائيل« شعرت خبيبة 
ُعثر عليه  الغاز  الطبيعي والنفط، وألن هناك خمزوًنا كبريًا من  الغاز  الدوالرات يف جمال  مليارات 
قبالة السواحل اإلسرائيلية، وال ميكنها تصديره إىل الغرب إال عرب تركيا، لذلك تسعى »إسرائيل« 
لتطبيع العالقات مع تركيا حلاجتها لألسواق العاملية، وهو الدافع احلقيقي وراء سعيها لتلبية الشروط 
الرتكية وحتسني العالقات، علًما أن اتفاقية الغاز بني قربص و »إسرائيل« قد ال تكون هنائية، ألن 
»إسرائيل« ال تستغين عن تركيا مَلدِّ خطوط الغاز؛ فهي أكثر استقرارًا سياسيًّا واقتصاديًّا وعسكريًّا 

من قربص اليونانية )كورين أ.، 2010(.
ورغم وجود مقرتح َمّد أنبوب إىل اليونان مباشرة، أو جزيرة قربص، لكنه يبدو غري جُمٍد اقتصاديًّا لـ 
»إسرائيل«، ورغم عدم وجود تقديرات حول كلفة خط الغاز من »إسرائيل« إىل اليونان سواء عرب 
قربص أو مباشرة، فهناك الكثري من العقبات التقنية املتمثلة يف املنحدرات العميقة املوجودة يف قاع 
املتوسط يف املنطقة، كما أّن كلفة خط الغاز بني قربص واليونان تصل 17 مليار دوالر. ويف الوقت 
ذاته، مل تتحّمس احلكومة اإلسرائيلية للمشروع الذي ُعرض عليها من قبل القبارصة اليونانيني، 
بإنشاء خط غاز من »إسرائيل« إىل ميناء »فاسيليكوس« قرب مدينة ليماسول القربصية، والعمل 
على بناء منشأة مشرتكة لتسييل غاز الطرفني يف قربص، قبل شحنه بالسفن، ألّنه ال يبدو خيارًا 
إسرتاتيجيًّا، فال توجد دولة يف العامل تعمل على ضخ هذه االستثمارات املكلفة يف مشروع تسييل 

غاز على أراضي دولة أخرى )مهدي، 2015(.
يف املقابل، قطعت احملادثات السرية أشواًطا مهمة بني جهات حكومية إسرائيلية ومندوبني عن 
شركيت »ديليك« و »راتسيف« اإلسرائيليتني للتنقيب عن الغاز والنفط من جهة، وبني أطراف 
الغاز من حقل »ليفيتان« قرب شواطئ حيفا لنظريهتا الرتكية، مث  لنقل  تركية إلقامة خط حبري 
الغاز  بناء خط  نفقات  من  لتمويل جزء  استعدادها  تركيا  وأبدت  أخرى.  من جهة  أوروبا،  إىل 
بكلفة إمجالية تبلغ ملياري دوالر، فيما ستمول »إسرائيل« وشركاهتا اجلزء املتبقي، ألهنا متلك حق 
االستثمار يف حقل »ليفيتان«، حيث إن الغاز الذي سيجري نقله من »إسرائيل« إىل تركيا سيليب 
احتياجات األخرية، ويقلص اعتمادها الكبري على الغاز الذي تستورده من روسيا، ويساعدها يف 
احلصول على أسعار أفضل مما تدفعها مقابل الغاز الروسي، يف ظل األزمة اليت نشبت بني موسكو 

وأنقرة، أواخر 2015 ورغبة تل أبيب باستثمارها لصاحلها )عميت، 2015(.
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مع  اإلسرتاتيجية  الشراكة  تكريس  أمام  اجملال  تفتح  مصر  يف  اجلديدة  الغاز  اكتشافات  لكن 
قطاع  مع  التعاطي  إسرتاتيجية موحدة يف  للتوافق على  الغاز،  استغالل حقول  َعرْب  »إسرائيل«، 
الطاقة مبا ميّس مصاحل تركيا، اليت متثل خصًما مشرتًكا للقاهرة وتل أبيب، يف ظّل توتر العالقات 
الرتكية املصرية عقب االنقالب العسكري أواسط 2013. من جهة أخرى ترى تل أبيب أن اجلزرة 
اليت ميكن أن تلوح هبا ألنقرة تتمثل يف تعاوهنما بشأن اكتشافات الغاز الضخمة يف البحر األبيض 

املتوسط، رغم حساسية األمر بالنسبة حللفاء »إسرائيل« يف البلقان )لوين، 2012(.
ويقرتح اإلسرائيليون مساعدة األتراك على بلورة االعتبارات العقالنية بعرض جمموعة من املغريات 
عليهم، ومن ضمنها توظيف املزايا النامجة عن حتول »إسرائيل« لدولة مصدرة للغاز، وهنا ميكن 
يف  تركيا  رغبة  إىل  عائًدا  جتاهها  لرتكيا  العدائي  السلوك  ْعَترِب  تـَ »إسرائيل«  أن  حقيقة  إىل  التنويه 
لعب دور الدولة الضامنة لوصول الطاقة ألوروبا، لذا مل ترتدد بتهديد قربص بسبب تعاوهنا مع 

»إسرائيل« بشأن التنقيب عن الغاز يف البحر املتوسط )رون، 2011(.
من جهة أخرى، اهتمت خنب إسرائيلية تركيا مبحاولة التخطيط خلنق »إسرائيل« وهتديد مصاحلها 
اإلسرتاتيجية، حيث إن نقل الغاز اإلسرائيلي ألوروبا عرب األراضي الرتكية سيمكن تركيا من التحكم 
بعدم  أفرامي سنيه، فقد طالب  اجلنرال  السابق  الوزير  الغاز اإلسرائيلي، وهو ما حّذر منه  بتوريد 
السماح ألردوغان خبنق اإلسرائيليني »األتراك يكرهوننا ويريدون املّسبنا، ومن اجلنون متكني قائد 
إسالمي متطرف يكره إسرائيل ليتحكم يف صنبور توريد الغاز اإلسرائيلي الوحيد، لذلك جيب رفض 

الطلب الرتكي بشكل فوري« )النعامي، 2015(
ويف الوقت الذي زادت فيه العالقات التجارية بني تركيا و »إسرائيل« يف السنوات األخرية، ارتفع 
معدل استرياد النفط من »إسرائيل«، حيث تلجأ تركيا لشركات التوزيع بصورة أكرب أثناء عملية 
االسترياد وتشرتى الديزل والديزل احليوي واملازوت. ويف ذات السياق أكد وزير الطاقة اإلسرائيلي 
الذي  »ليفيتان«،  تطوير حقل  أمهية كبرية يف  له  تركيا  مع  العالقات  تطبيع  أن  شتاينتس  يوفال 
ّقدر احتياطياته بـ 622 مليار مرت مكعب )رويرتز، 2015(. ولذلك أشار ألون ليئيل الدبلوماسي  تـُ
اإلسرائيلي السابق يف تركيا إىل أن الوقت قد حان للمصاحلة بني تل أبيب وأنقرة، فهناك صفقات 

ضخمة تنتظر املصاحلة يف جمال الغاز الطبيعي )عواودة، 2015(.
7.3.4 الصفقات العسكرية

وضعت »إسرائيل« مجلة أهداف لسياستها اخلارجية مع تركيا من أمهها زيادة الصفقات العسكرية 
والصادرات األمنية، وبلغ متوسط ما تستورده تركيا من »إسرائيل« يف اجملال العسكري واالستخباري 
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ما يقارب مليار دوالر سنويًّا حىت العام 2009، وشّكلت عقود التسلح صلب التعاون العسكري 
بني أنقرة وتل أبيب، وتضاعفت ملا ميكن اعتباره شراكة إسرتاتيجية )سباطة، 2014( ، حيث إن 
الصادرات األمنية لرتكيا مل تتوقف بعد قضية سفينة مرمرة، بل شهدت ورود طلبات جديدة قيد 
الدراسة، ويف نيسان 2013 سّلمت شركة »إيلتا« الدفاعية اإلسرائيلية إىل تركيا أجهزة إلكرتونية 
بقيمة 100 مليون دوالر ألربع طائرات مزودة بنظام اإلنذار واملراقبة احملمول جوًّا واملعروفة باسم 

»إيواكس« )هشام، 2014(.
القمر الصناعي اإلسرائيلي »أفق«، ونظام الدفاع  وتواصلت مفاوضات اجلانبني على بيع تركيا 
اجلوي »آرو« املضاد للصواريخ، ومل يتبق سوى موافقة الواليات املتحدة ليصبح ساري املفعول، 
مة لرتكيا يف جمال الدفاع ضد  ألن هذه الصفقة ستعطي، يف حال املوافقة عليها، قدرات متقدِّ
من  تدرجيي  بشكل  اإلسرائيلية  اجليش  وزارة  وّسعت  اإلسرتاتيجي. كما  واالستعالم  الصواريخ 
أذونات تصدير معدات أمنية لرتكيا، وصادقت على تصدير عشرات املنتجات اخلاضعة ملراقبة 

أمنية )بوخبوط أ.، 2013(.
ومشلت الصفقات العسكرية اإلسرائيلية-الرتكية اقتناء أنقرة لطائرة إسرائيلية بدون طيار، بعد أن 
»إيوروناوتيكس«،  شركة  أنتجتها  »دومينيتور«،  اسم  عليها  يطلق  عديدة،  لتعديالت  خضعت 
واالستطالع،  احلدودية  للمراقبة  هبا  الرتكي  اجليش  استعان  الكليوغرامات،  مئات  مبقدورها محل 
حيث تستطيع التحليق على ارتفاعات تصل إىل 30 ألف قدم، وتعمل بنظام التحكم عرب األقمار 
االصطناعية، وحتمل أجهزة استشعار وكامريات أكثر تطورًا، وما مييزها الكلفة املنخفضة، حيث ال 

تزيد كلفة ساعة الطريان الواحدة عن 360 دوالرًا )بوخبوط أ.، 2013(.
وجيدر احلديث عن أن إحجام تركيا عن تطوير العالقات االقتصادية العسكرية خالل فرتة التوتر 
ا فيما يتعلق باألنظمة  بعد حادثة مرمرة أضر بـ »إسرائيل« بشكل مباشر، ألن تركيا ُتعترب سوًقا مهمًّ
دبابات  ذلك  آثار  ومن   ،)2011 )ميلمان،  صناعاهتا  يف  عليها  تعّول  ا  مهمًّ وعنصرًا  الدفاعية، 
»املريكافا« اليت كانت ستباع لرتكيا، فقد بقيت يف »إسرائيل« نتيجة سوء العالقات بينهما، مما 
أدى إىل آثار سلبية على االقتصاد اإلسرائيلي. من جهة أخرى، فقد تنامى القلق اإلسرائيلي حيال 
الدفاعية  الصناعات  تطوير تركيا ألنظمة دفاع حملية الصنع، ألن ذلك سيتسبب بأضرار لسوق 
وأدخلت  نفسها  على  باالعتماد  تقين  بشكل  تعمل  تركيا  أصبحت  اجملال  هذا  اإلسرائيلية، ويف 
حتديثات على الطائرات املقاتلة، ومل تعد املشكلة أن اإلسرائيليني مل يفقدوا أسواق تركيا فقط، بل 

أصبحت تركيا تدخل أسواقهم )جملي، 2011(
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ومن أوراق القوة الرتكية اليت أشعرت »إسرائيل« بضرورة التمسك برتكيا، هو حرماهنا من االستفادة 
من خدمات حلف مشال األطلسي »الناتو«، حيث دأبت »إسرائيل« منذ عقدين على االستفادة 
يوفرها احللف، عرب دمج جيشها  اليت  العسكرية  األمنية واالستخبارية واللوجستية  من اخلدمات 
بالتدريبات واملناورات احلربية اليت جتريها جيوش دوله األعضاء، لكنها ال تستطيع االستفادة من 
هذه املزايا اآلن؛ بعد رفض األتراك، الذين يتمتعون بعضوية رمسية يف احللف، مشاركتهم يف أي 

مناورة عسكرية جيريها احللف يف حال شارك اجليش اإلسرائيلي. )عفرون، 2013(.

7.4  القطاع الخاص اإلسرائيلي - التركي
حافظ القطاع اخلاص يف »إسرائيل« وتركيا على مستوى متقدم من العالقات االقتصادية والتجارية 
اخلاصة  العالقات  بني  التفريق  جيب  وهنا   ،2015 إىل   2002 منذ  املراحل  خمتلف  يف  بينهما 
مع  املستمرة  الرتكية  التجارة  فحجم  الرمسية،  التجارية  والعالقات  واإلسرائيلية،  الرتكية  للشركات 
العالقات  بسوء  سلًبا  يتأثر  ومل  مؤخرًا،  سنويًّا  دوالر  مليارات   4 بلغ  اإلسرائيلي  اخلاص  القطاع 
الدبلوماسية بينهما، ألهنا ضمن العالقات االقتصادية احلرة، وليست احلكومية. وعندما تقطع تركيا 
عالقاهتا مع »إسرائيل«: سياسيًّا، ودبلوماسيًّا، أو عسكريًّا، فهي عالقات حكومية ال تسري على 
الشركات اخلاصة، وهو ما ينطبق على كل الشركات التجارية العاملية اليت تتعامل مع نظريهتا الرتكية 

)طوسون، 2014(.
ورغم التصرحيات الالذعة املتبادلة بني تركيا و »إسرائيل«، وتعليق التعاون الدبلوماسي على مستوى 
كبار املسؤولني، فإن العالقات التجارية بينهما يف القطاع اخلاص شهدت منوًّا بنسبة %19 منذ 
2009، مما يشري آلفاق حتسن مرتقب يف العالقات بني تل أبيب وأنقرة، وهو ما ُيرّجح فرضية أنه 
يف ظل املشهد السياسي واالقتصادي القامت الذي يكتنف املنطقة، فإن لدى تل أبيب وأنقرة أسباًبا 
عديدة حَلّل مشكالهتم السياسية، وإبقائها بعيًدا عن عالقاهتما االقتصادية. وَسّجل حجم التبادل 
التجاري يف القطاع اخلاص بني تركيا و »إسرائيل« خالل عام 2011 ارتفاًعا الفًتا، وُيعّد التبادل 
التجاري بني الطرفني خالل عام 2011 األكرب منذ السنوات اخلمس األخرية )غلوبس، 2015(.

ورغم أن »إسرائيل« ال ُتعدُّ أكرب شريك اقتصادي لرتكيا، لكنها األكثر توازًنا معها، فقد صّدرت 
أنقرة إىل تل أبيب بضائع بـ 3 مليارات دوالر، واستوردت بضائع بنفس املبلغ يف 2014، مما يشري 
إىل أن العالقات االقتصادية الثنائية قد تكون حمصنة من أزمتهما السياسية، لكن توقف العالقات 
الدبلوماسية كليًّا قد يؤّثر مستقباًل على منومها االقتصادي يف ظل حالة عدم الثقة بينهما. وحبسب 
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األرقام اإلسرائيلية، بلغت التجارة اإلسرائيلية مع تركيا يف القطاع اخلاص عام 2014 حنو 5.44 
يتضمن  قياسي  رقم  منها، وهو  والواردات  الصادرات  أرقام يف حجم  تساوت  مليار دوالر كما 

ارتفاًعا بنسبة %11.5 عن العام 2013 )عزم أ.، 2015(.
اخلارجية  بوزارة  األوسط  الشرق  قسم  يف  االقتصادية  الدائرة  رئيسة  تسادوق  ياعيل  وأشارت 
لألسواق  النفطية  واملشتقات  الكيميائية  املنتجات  من  »إسرائيل«  صادرات  أن  إىل  اإلسرائيلية، 
جملس  رئيس  مينشيه كارمون  زعم  حني  يف  األخرية،  األعوام  يف  ملحوظ  بشكل  زادت  الرتكية 
األعمال الرتكي-اإلسرائيلي، أن األتراك قد جيُدون صعوبة مبقاطعة السلع اإلسرائيلية، ألن معظم 
الربامج اليت يستخدموهنا يف أجهزة اهلواتف اجلوالة واملعدات الطبية مصنوعة يف »إسرائيل«، ولذلك 
مل تغادر أي شركات إسرائيلية تركيا، واألعمال تستمر كاملعتاد. ويقول مينشيه إن معظم الشركات 
اإلسرائيلية اليت تبيع برامج الكمبيوتر وأنظمة الري الزراعية مل تتأثر باملشاكل السياسية بني أنقرة وتل 
أبيب، ورمبا ألهنا تعمل يف مشاريع مشرتكة مع نظريهتا الرتكية، وهو ما يساعدها على إخفاء هويتها 
َتظّل  التجارية بني اإلسرائيليني واألتراك  العالقات  2010(. لكن معظم  أ.،  اإلسرائيلية )كورين 
خفية، ألن جزًءا كبريًا من الشركات اإلسرائيلية َتستخدم شركات تركية يف عمليات البيع للدول 

العربية، فيما َتستخدم األخرية شركاءها اإلسرائيليني وسيلة لدخول األسواق األمريكية. 
واعتقدت  تركيا،  عن  لالستغناء  البلقان  دول  على  اإلسرائيلي  الرهان  فشل  أخرى،  جهة  من 
لتوثيق  التوجه  تركيا  العالقة مع  تدهور  بعد  القيام هبا  عليها  يتوجب  اليت  اخلطوة  أن  »إسرائيل« 
العالقات مع خصومها من دول البلقان، السيما اليونان، حيث توثقت العالقات معها، وعقدت 
سلسلة من االتفاقات األمنية والعسكرية واالقتصادية، لكن بعد 3 سنني من هذا التعاون، تبني لـ 
»إسرائيل« أن العالقة مع دول البلقان ال تعوِّض اخلسائر اليت تكبدهتا جراء فقداهنا مزايا التحالف 
مع تركيا، ونظرًا لألزمة االقتصادية اليت تسود هذه الدول، فقد حاولت االستفادة اقتصاديًّا من 

العالقة مع تل أبيب بشكل مبالغ فيه )بيليفسكي د.، 2010(.

7.5 تأثير التوتر السياسي على العالقات االقتصادية اإلسرائيلية التركية
اليت متر هبا تركيا على عالقاهتا االقتصادية مع اخلارج عموًما، و  السياسية  التطورات  تؤّثر مجلة 
»إسرائيل« خصوًصا، على اعتبار أن أهم العوامل السياسية املؤّثرة يف مسار التطور االقتصادي 
للدول هو مدى االستقرار الذي تتمتع به، على الساحتني الداخلية واخلارجية، وإذا نظرنا للدول 
اليت حققت إجنازات اقتصادية بارزة خالل العقود األخرية، كاليابان وأملانيا وبعض دول جنوب 
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شرق آسيا، سوف جند أهنا حتولت من دول تعيش يف حالة نزاع، إىل دول تتمتع بأوضاع سياسية 
مستقرة: داخليًّا وخارجيًّا، هلا عالقات اقتصادية متشعبة مع معظم دول العامل. 

وفيما يتعلق برتكيا و »إسرائيل«، فهما تعيشان يف ظروف مستقرة نسبيًّا، ما مكنهما خالل الفرتات 
املاضية من توجيه معظم طاقاهتما البشرية ومواردمها االقتصادية لتطوير عالقاهتما االقتصادية، مبا 
القطاع اخلاص، وتوظيف رؤوس األموال،  يشمل ذلك املستثمرين من رجال األعمال وشركات 
وصواًل إلقامة تعاون اقتصادي إقليمي، ومشاريع اقتصادية على نطاق إقليمي، كاملياه والكهرباء 

واملواصالت. 
وهناك حقيقة تبدو الفتة، وتتمثل يف أن العالقات االقتصادية الرتكية اإلسرائيلية مل تتأثر كثريًا خالل 
التعاون األمين واالستخباري، حيث قفز حجم االستثمارات  الدبلوماسية، وجتميد  القطيعة  فرتة 
الرتكية يف »إسرائيل« بشكل كبري، ورمبا نعثر على ما ميكن تسميته »تناسًبا عكسيًّا« بني تراجع 

العالقات السياسية وتقدم التواصل االقتصادي.
• أبرز نقاط الخالف السياسي بين تركيا و »إسرائيل«

ميكن إطالق وصف »اختالف سياسي وتآلف اقتصادي« لدى دراسة التأثريات السياسية على 
بينهما طوال  العالقات االقتصادية  العالقات االقتصادية بني تركيا و »إسرائيل«، فرغم استقرار 
السنوات اخلمس املاضية 2010-2015 إال أن ذلك مل مينع وجود قضايا تتضارب بشأهنا رؤى 

وسياسات البلدين، وفيما يلي استعراض ألبرز نقاط اخلالف بينهما:
1. القضية الفلسطينية: فرغم إقامة عالقات دبلوماسية بني أنقرة وتل أبيب، لكن املوقف 
الرتكي من التطورات على الساحة الفلسطينية، وحتديًدا منذ عام 2006، أكد وجود اختالف 
فرض  واستمرار  غزة،  على  الثالث  اإلسرائيلية  احلروب  بسبب  اإلسرائيلية،  السياسة  على 

احلصار اإلسرائيلي عليها، وفتح أبواب تركيا الستقبال قادة محاس بني حني وآخر. 
وختشى »إسرائيل« يف عالقاهتا مع تركيا أن جُترَب على تقليص قدرهتا على ضرب املنظمات 
ضد  اإلسرائيلية  اإلجراءات  على  الرتكي  لالعرتاض  العايل  السقف  ضوء  يف  الفلسطينية، 
الدول  لـ »إسرائيل«، ألن املوقف الرتكي حيرج  بالبيئة اإلسرتاتيجية  قطاع غزة بشكل ميّس 
العربية »املعتدلة«، وقد يدفعها الختاذ مواقف سياسية سلبية ضد »إسرائيل«، ويقلص من 
استعدادها للتعاون معها ملواجهة حتديات مشرتكة. يف حني تعتقد »إسرائيل« أن السلوك 
الرتكي يعزز معنويات الفلسطينيني، ويدفع قيادهتم لالعتقاد بأن هناك من ميكن الرهان عليه، 



174

الجمهورية التركية في المنظور السياسي اإلسرائيلي

وهو ما ميّثل معضلة كبرية لألمن اإلسرائيلي، مع أن تركيا تسعى إلضعاف املكانة الدولية لـ 
»إسرائيل«، لكن رغم ذلك ال تأكيد بتأثري ذلك على العالقة االقتصادية بني البلدين.

2. األزمة السورية: فقد اختذت تركيا موقًفا واضًحا داعًما للثورة السورية اليت اندلعت يف 
الربع األول من عام 2011، وطالبت بإسقاط نظام بشار األسد، وساعدت أو سّهلت عمل 
بعض اجملموعات املعارضة املسلحة، وهو ما مل ترتح له »إسرائيل«، واعتربته حماولة لزيادة 

النفوذ الرتكي يف املنطقة.
يف  االنقالب  جتاه  اللهجة  شديد  سياسيًّا  موقًفا  أنقرة  اختذت  مصر:  في  االنقالب   .3
مصر منذ إطاحة اجليش بالرئيس املدين املنتخب حممد مرسي يوم 3 متوز 2013، وقالت 
الدويل  السكوت عنه، وحثت اجملتمع  انقالب عسكري مرفوض، ال ميكن  إن ما حصل 
على نبذ االنقالبني لتكريس عزلتهم اإلقليمية والدولية، ونزع الشرعية عنهم، فيما دعمت 
الغطاء  توفري  فيها  مبا  والدميومة،  االستمرار  أدوات  بكل  وأمدته  االنقالب،  »إسرائيل« 

األمريكي له.
• الضغوط االقتصادية التي مرت بها تركيا والحاجة لـ »إسرائيل«

يبدو أن سياسة »صفر مشاكل« اليت تبنتها تركيا مل تعد جتدي نفًعا يف السنوات األخرية، وانعكس 
عالقاهتا  لتطوير  دافًعا  شّكل  ما  وهذا  اجلارة،  املنطقة  دول  مع  االقتصادية  عالقاهتا  على  ذلك 

االقتصادية مع »إسرائيل«، وميكن تلخيص أبرز احملاور اليت أّثرت على تركيا اقتصاديًّا باآليت: 

1. بقيت تركيا بدون سفراء يف عدد من العواصم العربية املهمة مثل: القاهرة ودمشق وطرابلس، 
ومل تعنّي سفريًا يف بغداد إال بعد استبدال رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري املالكي، وحل حمله 

حيدر العبادي يف أيلول 2014، وهو ما أعاق التعاون االقتصادي بني هذه البلدان.

2. عّلقت دمشق اتفاقية التجارة احلرة مع أنقرة يف ديسمرب 2011، وأصبح النظام السوري عدو 
تركيا الرئيس، ومنذ ذلك احلني، اخنفض تبادهلما التجاري إىل نصف مليار دوالر عام 2014، من 

أصل ملياري دوالر عام 2011 )شينخوا، 2011(.
3. يف مصر أدى رفض تركيا االعرتاف برئاسة عبد الفتاح السيسي ملصر إىل اإلضرار مبصاحلها 
االقتصادية، وتقلصت الصادرات الرتكية إىل مصر بنسبة %10 بني عامي 2012–2014 )احلاج، 
2015(. يف حني مل جتدد مصر اتفاق اخلط املالحي التجاري مع تركيا املعروف بـ »الرورو«، والذي 
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ُيعترَب األقل كلفة كونه مير عرب قناة السويس، وهو ما أدى إىل إعاقة نقل البضائع من املوانئ الرتكية 
إىل املصرية )مجعة، 2015(.

4. توتر العالقات الرتكية مع ليبيا، فقد اهتم رئيس حكومتها عبد اهلل الثين، تركيا بتسليح معاوين 
تنظيم الدولة يف بالده، ودفع الشركات والعمالة الوافدة الرتكية للخروج منها، وأدى اعرتاف أنقرة 
باملؤمتر الوطين العام -الذي يسيطر عليه اإلسالميون بداًل من حكومة الثين- إىل التأثري سلبيًّا على 

املصاحل التجارية الرتكية يف أجزاء كبرية من ليبيا )رويرتز، 2015(.

5. أّثرت التوترات الروسية األوكرانية اقتصاديًّا على تركيا، رغم موقفها الصامت جتاه ضم روسيا 
لشبه جزيرة القرم، بسبب وجود حمور اقتصادي روسي-تركي ناشئ، لكن الصادرات الرتكية إىل 
ألوكرانيا  الرتكية  الصادرات  واخنفضت   ،2014-2013 عامي  بني  بنسبة 15%  تراجعت  روسيا 
بنسبة %21 خالل الفرتة نفسها، وتراجع حجم السياحة الروسية واألوكرانية، اليت شّكلت مصدرًا 

رئيًسا للدخل لرتكيا )احلدث، 2015(.

استثمرت  فقد  لرتكيا،  والسياسي  االقتصادي  البديل  َجدِّي إلجياد  بشكل  »إسرائيل«  وسعت 
اخلالفات الرتكية مع بعض جرياهنا مثل اليونان اليت حصلت على موافقتها يف مايو 2011 لفتح 
جماهلا اجلوي أمام سالح اجلو اإلسرائيلي الستخدامه يف التدريبات العسكرية، وحاولت تكثيف 
عالقاهتا السياسية واالقتصادية مع عدد من دول البلقان ورومانيا وبلغاريا، لكن هذه العالقات 
مل تعوِّض البعد اإلسرتاتيجي للعالقات مع تركيا ذات احلدود املشرتكة مع إيران وبعض الدول 
العربية، واضطرار »إسرائيل« للتنسيق املشرتك مع تركيا جتاه عدد من القضايا اإلقليمية اليت متس 

ّالطرفني، خاصة ما يتعلق بإيران واألوضاع يف سوريا.

واحدة  لدى كل  دولتني  بني  تنتهي  قد  أهنا  يبدو  ال  اليت  السياسية  اخلالفات  ظّل  يف  ولكن 
السياسية ال تسمح  التوترات  العالقات االقتصادية مستمرة لكن  منهما أجندة خمتلفة، ستبقى 
بتطوراهتا، وهو ما دفع اجلانبني يف حزيران 2015 إلجراء حُمادثات سرية يف روما مُمثَّلني يف دوري 
خارجية  وزارة  عام  أمني  أوغلو  سينريل  وفريدون  اإلسرائيلية،  اخلارجية  وزارة  عام  مدير  غولد 
 ،2010 عام  تركيا  مع  العالقة  توتر  منذ  سعت  »إسرائيل«  أن  العلم  مع  الرتكية،  اجلمهورية 
وصيانة  القومي  ألمنها  تعزيزًا  تكفل  إسرتاتيجية  بدائل  إلجياد  الرمسي  امُلستوى  على  وجتميدها 

احلدود )ساسة بوست، 2015(.
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7.6  مواقف إسرائيلية متباينة حول العالقات االقتصادية مع تركيا
ظهرت يف »إسرائيل« مجلة مواقف متباينة حول تطوير أو جتميد العالقات االقتصادية مع تركيا، 
ل املواقف السياسية  وهذا ما يدفعنا إىل استعراض عدد منها لتقدمي خارطة تقريبية بطبيعة َتَشكُّ

اإلسرائيلية من مستقبل العالقات مع تركيا، ومن ضمنها العالقات االقتصادية: 
فقد طالب نائب وزير اخلارجية اإلسرائيلي السابق داين أيالون، بطرد تركيا من حلف الناتو، ودعا 
»إسرائيل« إلعادة تقييم عالقاهتا معها. بينما أكد رئيس جهاز املوساد السابق داين ياتوم أن تل 
أبيب مطالبة بضرورة تنبيه الدول الصديقة من وجوب جتنب التعاون الثنائي يف جمال تبادل املعلومات 
االستخباراتية مع أنقرة، حىت ال تتعّرض للعاقبة اليت تعّرضت هلا »إسرائيل« مؤّخرًا، ألنه بعد 50 سنة 
من التعاون االستخباري بني تركيا و »إسرائيل«، فقد سقطت العالقات معها إىل عمق اهلاوية حتت 
قيادة أردوغان، الذي يريد أن يوهم اآلخرين بأنه منوذج اإلسالم املستنري، وميارس الدميقراطية على 
أحسن وجه، وجيب أن حُيتذى، بعد أن فاز يف 3 معارك انتخابية، وَطّهر اجليش من ضباط علمانيني، 
ويصف »إسرائيل« بدولة إرهاب تقتل األطفال، واستضاف زعيم محاس خالد مشعل ثالث مرات 

يف السنوات األخرية، مما يكرس عداءه للصهيونية )صحيفة فلسطني، 2013(.
من جهة أخرى، قال إيلي أفيدار الدبلوماسي اإلسرائيلي السابق، أن تركيا بزعامة أردوغان، باتت 
دولة عدوة بكل معىن الكلمة لـ »إسرائيل«، ألن سلوكها جُيّسد املرة تلو األخرى بأن احلديث ال 
يدور عن زعيم سريع الغضب، بل متطرف ذي عقيدة متزمتة، ترى يف »إسرائيل« خصًما دينيًّا 
السبيل،  يعيده لصواب  اعتذار أن  العالقات معها، وال ميكن ألي  وأيديولوجيًّا، وبأفعاله أحرق 
وعالقاتنا لن تتحسن مع أنقرة إال بعد تغيري النظام فيه، بعد أن كانت »قصة احلب« اإلسرائيلية 

الرتكية قصرية وحامية الوطيس )أفيدار، 2013(.
لكن هناك من رأى أن وضع العالقات اإلشكالية بني تركيا و »إسرائيل«، جيعل تركيا راغبة ببناء 
قدرة عسكرية مستقلة، وُتفّضل الشراكة مع العبني آخرين على التعاون مع »إسرائيل«، وتستغين 
لـ »إسرائيل«، حىت لو كانت  التقنيات العسكرية اإلسرائيلية اليت كانت ُتشّكل دخاًل كبريًا  عن 

منظومات تلك الدول َتِقّل يف أدائها وجودهتا عن املنظومات املنافسة )احلياة اجلديدة، 2013(.
• دعوات وازنة من »إسرائيل« لتطوير العالقة مع تركيا

وزير اجليش اإلسرائيلي األسبق بنيامني بن أليعيزر قال إنه من السابق ألوانه احلديث عن خسارة 
العالقة مع تركيا، فهي ما زالت جارة مهمة لـ »إسرائيل«، »عالقاتنا هبا تتميز مبصاحل إسرتاتيجية 



177

الجمهورية التركية في المنظور السياسي اإلسرائيلي

واقتصادية كربى، ما حيّتم العمل على تفادي حصول أي أزمة معها، ومصلحتنا تكمن يف عدم 
الوصول الحتكاك أو أزمة مع تركيا« )عامر، 2009(، كما اعترب رئيس احلكومة اإلسرائيلية األسبق 
إيهود باراك أنه »رغم االرتفاع واهلبوط يف العالقات بني أنقرة وتل أبيب، إال أن تركيا عامل رئيس 

يف منطقتنا« )موسى، 2010(.
ويف ذروة احلراك السياسي احلاصل يف اآلونة األخرية بني أنقرة وتل أبيب، تظهر األبعاد االقتصادية 
للمصاحلة اإلسرائيلية الرتكية، جزًءا من مشروع أمريكي كبري يف املنطقة لصاحل تنويع مصادر الطاقة 
بالنسبة ألوروبا، ووقف اعتمادها الكبري على الغاز الروسي، ورغم اكتشاف احتياطات الغاز يف شرق 
املتوسط بني عامي 2009 و2010، مل توّضح احلكومة اإلسرائيلية أي إسرتاتيجية لتصدير غازها 
حىت حزيران 2013، حىت أصدرت قرارًا يسمح بتصدير %40 من الغاز املستخرج )دباغ، 2015(.

ويف الوقت الذي تتوتر فيه العالقة بني روسيا وتركيا، بدأ األتراك بالبحث عن مصادر أخرى للطاقة 
ال تبقيهم حتت الرمحة الروسية، حيث حتتاج أنقرة إىل 50 مليار مرت مكعب من الغاز سنويًّا لفك 
اعتمادها بشكل هنائي عن موسكو، وتستطيع تل أبيب أن تستخرج سنويًّا من الغاز من حقَلي 
»تامار وليفيتان«، حوايل 950 مليار مرت مكعب، وبالتايل فإن اقتصار أسواق تل أبيب على سوَقي 

مصر واألردن ال يبدو خيارًا ذكيًّا )دباغ، 2015(.
من جهة أخرى، دفعت قضية اكتشاف مصر حلقول الغاز الطبيعي مؤخرًا »إسرائيل« إىل السعي 
لفتح قنوات استثمارية جديدة، كون هذا االكتشاف سريفع احتياطات مصر إىل نسبة %45، وهو 
ما قد يكفي لـ 18 عاًما من االستهالك املصري احلايل، فتحاول »إسرائيل« فتح أسواق جديدة غري 
املصرية يف املنطقة خصوًصا يف ظّل توتر عالقاهتا مع دول الربيع العريب واملنطقة، كما أن التعاون 

اإلسرائيلي الرتكي يف جمال الغاز سيكون مرحًبا للطرفني )احلاج، 2015(.

7.7 خاتمة
تركيا،  مع  العالقات  يف  الذي حدث  التوتر  جتاه  اإلسرائيلي  السياسي  السلوك  لطبيعة  املراقب 
خيرج بقناعة أن تل أبيب مل تكن لتبقي على تعنتها فيما يتعلق بالعالقة مع تركيا، لسبب جيو-
سياسي اقتصادي يتمثل يف أن موقع تركيا جغرافيًّا وإسرتاتيجيًّا وسياسيًّا، جُيْرِب »إسرائيل« على 
استغالل أي فرص الستئناف العالقات معها، وكان آخر هذه الفرص التوتر بني أنقرة وموسكو 
يف هناية 2015، واالهنيار السياسي الذي حدث يف املنطقة إثر فشل التغيري يف العامل العريب يف 
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أكثر من بلد وحتوله اىل حروب أهلية، سيما يف سوريا، وهو ما أسفر عن توقيع اتفاق العادة 
تطبيع العالقات منتصف العام 2016.

غالبية النخبة اإلسرائيلية، مبن فيهم الدوائر املقربة من صنع القرار يف تل أبيب، تعتقد أن استمرار 
له من  ملا  عليه،  البناء  إجيايب، وجيب  أمر  السياسي  التوتر  أنقرة رغم  مع  االقتصادية  العالقات 
تقارب سياسي  اليت قد خترج مستفيدة من أي  املنطقة  يعم دول  للجانبني، وتأثري  آثار مفيدة 
أن  إىل  الثقة  من  بكثري  اإلشارة  »إسرائيل«. ميكن  و  تركيا  مثل  مؤثرتني  دولتني  بني  اقتصادي 
مع  السيما  اإلسرائيلية،  الرتكية  املصاحلة  لتحقيق  األكرب  الدافع  شّكل  قد  االقتصادي  العامل 
اكتشاف حقول الغاز ذات املخزون الكبري على سواحل البحر املتوسط، وإمكانيه تصديره عرب 
تركيا، وهو ما يفسح اجملال إلعادة رسم خارطة التحالفات اإلقليمية السياسية واالقتصادية، يف 

ظّل تشابك املصاحل القائم.
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الخاتمة

النخبة السياسية واألحزاب اإلسرائيلية ال ترى يف اجلمهورية الرتكية صديًقا ميكن االطمئنان إليه 
بشكل دائم، وهي ال تعتقد بوجود الكثري مما هو مشرتك مع تركيا، وما حيكم العالقة هي املصاحل، 
وهي يف غالبها مرحلية وليست إسرتاتيجية، وهي مرتبطة بشكل كبري حبجم وفعالية الدور الرتكي 

يف اإلقليم.
فـ »إسرائيل« ترى يف تركيا دولة مؤثرة والعًبا أساسيًّا، إقليميًّا ودوليًّا، والعالقة معها ذات أمهية 
إسرتاتيجية ولكن مستقبلها متوقف على التحوالت الداخلية يف كل من الدولتني، ويبدو أن وجود 
حزب العدالة والتنمية يف احلكم يف أنقرة، وحتالف اليمني الديين والعلماين يف إدارة شؤون احلكم 

يف تل أبيب سيحّد من فرص تطور العالقة إىل املستوى الذي كانت عليه سابًقا.
السياسة اخلارجية اإلسرائيلية التقليدية، كغريها من الدول، متتاز بعدم الثبات يف حتالفاهتا، ولديها 
أخرى  جهة  ومن  اإلسرائيلية،  املصاحل  محاية  إىل  جهة،  من  هتدف،  خارجية  عالقات  شبكة 
تستخدمها للضغط على أطراف وقوى دولية عند الضرورة، وعليه فستبقى تركيا تتمتع باحلضور 

بصفتها أحد العناصر الرئيسة اليت هتتم هبا السياسة اخلارجية اإلسرائيلية.
حيث إن الواقع اجليوسياسي الذي تعيشه تركيا قد شّكل هلا نقاط جذب قوية جعلها حمط أنظار 
العدالة  تركيا -بقيادة حزب  القائم يف  السياسي  النظام  أن  والسياسات. ورغم  الدول  كثري من 
والتنمية- يتبىن بعض السياسات غري الصديقة لـ »إسرائيل«، فإن األخرية جمربة من زاوية اجلغرافيا 
السياسية أن حتافظ على عالقات سياسية طيبة مع تركيا، ويف أسوء حاالهتا أال تصل إىل قطيعة 
مستمرة، خاصة أن »إسرائيل« غري قادرة على توفري بدائل سياسية مؤّثرة ميكن أن تغنيها عن تركيا. 
فغالبية األحزاب  يقتصر على احلكومة يف »إسرائيل«،  العالقة مع تركيا موقف ال  احلفاظ على 
اإلسرائيلية تشرتك يف هذا املوقف، ورغم قناعة هذه األحزاب بأن تركيا تتحمل مسؤولية التدهور 
الذي أصاب العالقات يف العقد األخري، وأن تركيا يف ظل حكم حزب العدالة والتنمية تتجه حنو 
اهتمامها بعالقاهتا مع  العربية واإلسالمية، أكثر من  بالقضايا  بالشرق واهتمامها  تقوية عالقاهتا 
»إسرائيل«، وأن الشعب الرتكي بدأ يتخذ مواقف أكثر تشدًدا جتاه »إسرائيل«، إال أن غالبية هذه 
األحزاب ترى أن عالقات إسرتاتيجية مع تركيا أمر ال مفر منه، وأن على »إسرائيل« أن تسعى 

لتحقيق ذلك خلدمة مصاحلها االقتصادية واألمنية والسياسية.
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ا، إن مل يكن  العامل االقتصادي يؤّثر بشكل كبري يف النظرة اإلسرائيلية لرتكيا، وُيعترب دافًعا مهمًّ
»إسرائيل«،  يف  الغاز  حقول  اكتشاف  مع  والسيما  وتطويرها،  العالقة  على  للحفاظ  األهم، 
اإلقليمية  التحالفات  خارطة  متوضع  إلعادة  اجملال  يفسح  ما  وهو  تركيا،  عرب  تصديره  وإمكانيه 
السياسية واالقتصادية. اإلسرائيليون مبن فيهم دوائر مقربة من صنع القرار يف تل أبيب، يرون أن 
استمرار العالقات االقتصادية مع أنقرة رغم التوتر السياسي أمر إجيايب، وهو ما يرّجح استمرار 

العالقة ورمبا تطورها يف املستقبل.
إن غياب رؤية إسرائيلية صادقة ومستقرة جتاه تركيا يدفع إىل ظهور مواقف متناقضة يف املشهد 
اإلسرائيلي،  اإلعالم  بشكل جلي  يظهره  ما  وهو  تركيا،  عن  احلديث  عند  اإلسرائيلي  السياسي 
فاخلطاب اإلعالمي اإلسرائيلي جتاه تركيا خالل االنتخابات الربملانية 2016، على سبيل املثال، 
عرّب عن ذلك بشكل واضح. فهو من جهة أظهر اهتماًما بالشأن الرتكي وأمهية العالقة مع تركيا، 
ومن جهة أخرى أظهر انتهازية كبرية خالل االنتخابات األوىل اليت تراجع فيها العدالة والتنمية، 
وعمل على تشويه صورة الرئيس رجب طيب أردوغان وانتقاده وإظهاره على أنه دكتاتور إسالمي 
مستخدًما تعابري مثل سلطان وعثماين وإسالمي ودكتاتور، هادًفا إىل رسم صورة وإطار عن تركيا 

يف أذهان اجلمهور بأهنا دولة إسالمية ذات نظام دكتاتوري يف ظل العدالة والتنمية.
تركيا يف عيون اإلسرائيليني هي دولة ال بد من استمرار العالقة معها، فهي مفيدة على أكثر من 
واقتصادية  البلد من مكانة جيوسياسية  ملا هلذا  إسرتاتيجي،  أمر حيوي ومكسب  صعيد، وهي 
وحضارية، ويف ذات الوقت فرتكيا ال ميكن الوثوق هبا، العتبارات كثرية أيًضا، منها غياب أي 
مشرتك قيمي بينها وبني »إسرائيل«، فال دين وال لغة وال تاريخ جيمعهما، وكذلك فاحلزب احلاكم 
يف تركيا ورئيسه ولكوهنما من خلفية إسالمية فال ميكن الوثوق هبما. وعليه فإن النخبة السياسية 
اإلسرائيلية، بكل أطيافها، ترى تركيا من عني املصاحل فقط، وهو ما جيعلها حريصة دائًما على 
امتالك أوراق ضغط على تركيا، تساعدها على ابتزازها والضغط عليها مىت تشاء، كالورقة األمنية 

والكردية واألرمنية وغريها.
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