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 في تعزيز  يسعى مركز رؤية  
ً
للتنمية السياسية أن يكون مرجعية مختصة في قضايا التنمية السياسية وصناعة القرار، ومساهما

ويسعى املركز إلى تنمية القدرات واإلمكانيات السياسية لدى األفراد   ،قيم الديمقراطية والتعددية واالعتدال والتسامح

عات ودول مدنية وديمقراطية قائمة على مبادئ حق تقرير املصير  والجماعات واألحزاب في املنطقة، بما يخدم بناء مجتم

السيما الشعب   ،بما يساعد على نبذ العنف والتطرف، واملساهمة في إنجاز الشعوب لحقوقها السياسية واملدنيةو والحرية، 

 .الفلسطيني

طوير مهاراتها وتنميتها، وتوفير الدعم  يهدف املركز إلى مساعدة الكفاءات العلمية والبحثية في مجال العلوم اإلنسانية في ت

ويسعى إلى فهم قضايا   ،السياس ي واألكاديمي للفلسطينيين، ورعاية الطاقات الثقافية، وتنمية املهارات السياسية لدى الشباب

 املجتمع املدني، وتمكين املرأة من خالل أدوات البحث العلمي في الحقول االجتماعية واإلنسانية والسياسية. 
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 مقدمة

االستخبارات    تركيا في تقدير شعبة  عتبارال  ،خفيةالوقوف على األسباب الظاهرة وال   لىإذه الدراسة  تسعى ه
وبحثت  . األمن القومي اإلسرائيلي التي تواجهأحد التهديدات  ،2020" لعام أمان"سرائيلية العسكرية اإل
أو   ،صالح أمنيةا، سواء كانت موسلب   ايجاب  إالمؤثرة  ،المصالح المتنوعةو  ،الخلفية التاريخية الدراسة في

كيف تستمر   . وتناقش الدراسةحتى شخصية وأ  ،و حزبيةأ ،قومية و أ ،أو اقتصادية، وطنية ،سياسية
لم يعد مستهجنا  حيث  دنى مستوى في مجاالت أخرى،  ألى  إبينما تتراجع    ما،  في مجال  بين الدول  العالقات 

 ،ن أو أكثر في العالميطرف وجود  ،والتحالفات والعداوات  ،وفي تشابك العالقات الدولية ،في العالم الحديث 
وهو ما يعني أن عصر   ،آخرفي مجاٍل  ،أو ربما أصدقاء ،أو حلفاء ،ومتعاونون  ، هم أعداء في مجاٍل ما

إال ويجمع بينهما    ،ن في العالماجد دولتو ينتهي ويتالشى، فال تكاد ت  ،والتحالفات المطلقة  ،العداوات المطلقة
ن كان على مستوى منخفض   ،مما يحتم عليهما التنسيق والتعاون فيما بينهما  ة،ولو مؤقت  ،مصلحة مشتركة   . وا 

 . ، ربما يتصارعان في ملف آخروفي المقابل

مؤثرات داخلية  عدة وفق  ،اا وسلب  يجاب  إوتطورت  بينهما، نشأت العالقة ،سرائيلية التركيةي الحالة اإلوف
 .منهما ورؤية قيادة كل،  ومصالح البلدين ،رجيةوخا

على صانع القرار في   ةصاخ  ا، لفهم حجم تأثيرها في المستقبل،معرفة هذه المؤثرات جيد   ، هوولكن المهم
 . ستقبل العالقة بينهماومحاولة التنبؤ بم ها،ولفهم األحداث وتفسير  ،الطرفين
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 من العالقة بين "إسرائيل" وتركيا  مراحل تاريخية 

   "سرائيلـ "إاالعتراف ب

، رغم أن تركيا كانت  1949عام  "إسرائيلدولة "باعتراف الجمهورية التركية ب بين الدولتين  بدأت العالقات 
في  ،القيادة التركية آنذاك رغبة هو    حول،الت هذا والسبب في ،1947عام   فلسطين  قد عارضت قرار تقسيم

  .الدعم األمريكيالحصول على و  ،مع الغرب  ات عالقبناء  

  "، إسرائيل"وبدأت فعالياتها الدبلوماسية في    س المصالح المشتركة،اعلى أس  "إسرائيل"بنت تركيا عالقاتها مع  
. ، مع تعيين أول رئيس للبعثة الدبلوماسية في الممثلية التركية بتل أبيب 1950 يناير /كانون ثاني 7يوم 

الحاجة العتراف دولي   مس  وبأ  ،ناشئة  دولة  ما زالت   ،1948"، التي ُأقيمت عام  سرائيل"إكانت    ،وفي المقابل
بسبب الصراع مع  العالقة بينهما ثم تطورت . (2016، .الزعتري ا) سالميةإال سيما من دولة  ،بشرعيتها

  ، لحلفاء في محيط الدائرة العربية المعادية، وبسبب حاجة "إسرائيل" ات يات والستينيالعرب في الخمسين
  ، تركيا في هذا الحلف كل من فكانت  "،ريافحلف األ" "سرائيل"إسمته أطار ما إفي  ، وذلكالمحيطة بهاو 

مع الدول العربية المعادية    لهذه الدول،  خالف القوميلل  انظر  وذلك    ،ثيوبياا  و   ،يران الشاها  و   ،وكردستان العراق
  .(2016العواودة، ) "سرائيلـ "إل

 ء األزماتبد  

  ، بين تركيا 1955عام  الذي تأسس ،بسبب حلف بغداد  " وتركيا إسرائيل"توترت العالقات بين  ،ومع ذلك
يران ،والعراق   . د من "االعتداءات العربية" عليهاأنه سيزي "إسرائيل"وذلك بادعاء  ،وبريطانيا ،وباكستان ،وا 
 المصرية ، احتجت تركيا على دخول القوات اإلسرائيلية إلى األراضي1956 أكتوبر  /تشرين أول 29وفي 

على مصر، بعد إعالن الرئيس المصري   " إسرائيل" إبان العدوان الثالثي الذي شنته بريطانيا وفرنسا و ،
تم تخفيض مستوى   ،1956 نوفمبر /تشرين ثاني 26وفي  .تأميم قناة السويس ،ال عبد الناصرآنذاك جم

إلى مستوى القائم باألعمال، واستغرق األمر سبع سنوات لعودة العالقات   ،العالقات الدبلوماسية بين البلدين
 . (2020موسوعة الجزيرة، ) إلى مستواها السابق

  ، بما فيها القدس القديمة   ،شرقي القدس  "إسرائيل"  احتلت   ،1967عام    على العرب   ي سرائيلالعدوان اإلوبسبب  
  ،تغيرات في النظام السياسي التركي تلك الفترة، حصلت  في. و مس مشاعر الشعب التركي المسلمالالتي ت

 ، القدس وفلسطينقضية مما جعل قضية مثل  ،ات يالذي اعتمد االنتخابات الديموقراطية منذ بداية الخمسين 
يمكن  فال    ،على طبيعة العالقة بين البلدين، تؤثر بشكل كبير  التي تحتل مكانة خاصة لدى الشعب التركي
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بل    ،لة لم تتوقف عند االحتاللن المسأأال سيما    ،فلسطين والقدس  تجاهن يتجاهل رأي الشعب  أقائد تركي  ل
أدت   ،هذه األحداث مجتمعة  .1980ثم ضم شرقي القدس عام    ،1969قصى عام  ألحريق المسجد اتبعها  

غالق ا  و  ،ألدنى مستوى  بينهما تقليص التمثيل الدبلوماسيفي  بين البلدين، وتمثل ذلك إلى تراجع العالقة
ثم اعتراف تركيا بالدولة   ،1987الفلسطينية األولى عام االنتفاضة  اندالعو  ،القنصلية التركية في القدس

 .(2020موسوعة الجزيرة،  )  1988علنها ياسر عرفات من الجزائر عام  أ التي  ،الفلسطينية

 1993 وسلو عامأدة العالقات وتعزيزها بعد اتفاق عو 

  ، وتم   بينهما  العالقة  ترممت   "،سرائيل"إوبين منظمة التحرير الفلسطينية    ١٩٩٣بعد توقيع اتفاق أوسلو عام  
حيث   ،يضاأسفارة تركية في فلسطين إقامة ا مع تزامن   ، وذلكلى مستوى السفارةالدبلوماسي إرفع التمثيل 

لى سالم على أساس  إ شجعت فيه الفلسطينيين واإلسرائيليين على التوصل    ،اا اعتبرته متوازن  نت تركيا موقف  تب 
وصلت العالقات قد و  .أيضا "سرائيل"إوبين العرب و ، بينهما ا ن تكون وسيط  أوحاولت  ،حل الدولتين

بعد االنقالب األبيض الذي أطاح بحكومة نجم   ، خاصة نهاية التسعينيات  ، فيسرائيلية التركية ذروتهااإل
 ، العالقات   هذه  المراحل التي قويت فيهاإذ إن    ،باالنقالبات   بينهما   وهو ما يربط قوة العالقات   ،ربكانالدين أ

ومن مالمح   .عوليس عبر صناديق االقترا  ،عادة  عبر االنقالب  الذي يأتيالحكم العسكري كانت خالل 
  " سرائيل"إوتطوير  ،رائيليساإل شراء تركيا لمنتجات التصنيع العسكري  ،تعزيز العالقالت في هذه المرحلة

سرائيلي  ام وزير السياحة اإليق . وكذلك(2020شارغاي، ) لها  وبيع التقنيات  ،ت والطائرات التركيةالدبابل
والذي كانت عصابة    ،بترميم مبنى الحاكم العثماني في يافا ،تعاون مع األتراكبالو  "،غاندي"رحبعام زئيفي 

: لم يكن  "سرائيل هيوم"إوكما قالت صحيفة  ،ولكن. 1948قد دمرته عام  ،رهابية لماخ الصهيونية اإلاالب
كما    بين البلدين،  العالقة  "فساد "إلى دوره في ما تعتبره  إشارة  إفي    ،بعد   اردوغان قد أصبح رئيس  أرجب طيب  

 . (2020شارغاي، ) المصادر العبرية األخرى  ومعظم الصحيفة، تزعم

   ردوغانأانتفاضة األقصى وعودة التوتر وصعود 

وبدأ التوتر يتصاعد عندما   ،ات يفي التسعين  بين "إسرائيل" وتركيالم تستقر العالقات الحميمة التي سادت 
المسجد  ،رئيل شارون أزعيم اليمين الصهيوني آنذاك  ، بعد اقتحام2000عام  قصى تفجرت انتفاضة األ

مما جعل الدولة التركية تؤيد مشاريع قرارات األمم المتحدة ضد   ،المكان الحساس بالنسبة لألتراك  ،األقصى
حتى بعد انتخاب حزب العدالة والتنمية   ،ورغم الزيارات السياسية المتبادلة على مستوى عالٍ  ".إسرائيل"

، عاد التصاعد في  هاءزعما  "، ولقائهسرائيللـ "إ  تهار يوز   ،2002ردوغان للحكومة بعد عام  أوترؤس    ،التركي
  30 رة في دافوس فييشه ال أردوغانوكانت تصريحات  .2008 غزة نهاية عام علىحرب عد الوتر بالت
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ظلت محاوالت  ،ومع ذلك .عن الغضب التركي ا قوي   اوتعبير   ،إشارة واضحة ،2009 يناير /كانون ثاني
 . (2020شارغاي، ) ترميم العالقات مستمرة

هاجم الرئيس   ،2010 يناير /ففي كانون ثاني في العالقة بين البلدين، القضية الفلسطينية حاضرةظلت 
 "سرائيل"إفردت  ،وطالب بالرقابة على سالحها النووي  ،واتهمها بسرقة المياه اللبنانية "،سرائيل"إالتركي 

جلسوه على  أحيث  ،فيما بعد كما اتضح  ،هانةلالستيضاح واإل ،باستدعاء السفير التركي في اليوم التالي
 . (2018)الستر،  تراكثار حفيظة األ أمما  ،يلون أمساعد وزير الخارجية آنذاك داني مام أكرسي منخفض 

 ونقطة الالعودة "مرمرة ما في" سفينة 

  ، من أن يخف التوتر  وبدال  على مستويات مختلفة،    ،عالقةالظلت محاوالت االحتفاظ ب  ،توترال  ورغم تصاعد 
عندما هاجمت قوة وذلك  ،نها كانت نقطة الالعودةأ ،والتي ربما سيتضح فيما بعد  ،لى نقطة الذروةإقفز 

وهي  ،التركية في عرض البحر المتوسط "مافي مرمرة"سفينة  ،2010 مايو /يارأ 31سرائيلية في إخاصة 
غاثة  عضاء في منظمة اإلأ  "سرائيل"إاعتبرتهم  ،تراكأغاثة إ سعة نشطاء وقتلت ت ،لى فلسطينإمتوجهة 
  . (2017بيجمان،  )  رهابيةإالتي تعتبرها منظمة  ،التركية

عملنا  " سرائيلي:  من الجانب اإل"  مبنى الحاكم في يافا"ترميم  الذي نفذ    ،  يال زيفإ  يقول المهندس المعماري  
وحرصنا على الحفاظ على نمط البناء  ،و قوميأ ي تعصب ديني أدون  )أي مع المهندسين األتراك( معا

في الباب الذي  تم نسخه عن ذلك    ،، حتى تم تأثيث المبنى بأثاث عثمانيءكنا قد جهزنا كل شيو   العثماني،
أن يحضر   ،ض وفق الترتيبات ر تافتتاح المبنى، وكان من المف العالي في اسطنبول، وتم التجهيز لحفل 

وفجأة حصل الهجوم على    ،سرائيلي شمعون بيريسوأن يستضيفه الرئيس اإل   ،االفتتاح رئيس الوزراء التركي
تم تجميد   ،ومنذ ذلك الحين .لى غزةإفي طريقها "، وهي سطول الحرية"أ "، المعروفة بـمافي مرمرة"سفينة 
 . (2020شارغاي، ) هدة السفارة التركية في تل أبيب ووضع في عُ  ،ا وظل المبنى مغلق   ،المشروع
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 مبنى الحاكم العثماني في يافا الذي تم ترميمه 

 حتى قال رئيس الجمهورية التركية آنذاك عبدهللا غول: بين البلدين، ترت العالقة تو  ،وعلى خلفية المجزرة
عالن  إ ورغم عدم  ،ولكن. (AP, 2010)تعلن الحرب في مثل هذه الحاالت  في الماضي كانت  ن الدولإ

 ،وال صفقات تحديث األسلحة ،ستأنففالمناورات المشتركة لم تُ  .ال أن العالقة لم تعد كما كانت إ ،الحرب 
  ، تركيا إلىسرائيليين في مستوى عدد السياح اإل مع تدنٍ   ،الجانب التجاري والسياحةفي وانحسرت العالقة 

 . (2020شابيرا،  )سرائيلية لمقاطعة البضائع التركية اإلنداءات تزايد الو 

 سالح    ين،التركي  وسالح البحرية  رادارات سالح الجو  عر فت   ينح  ،أزمة حقيقية  بين البلدين   ودخلت العالقات 
أو الكتاب  ،في الدستور السري  ،كدولة معادية "سرائيل"إبل وتم تصنيف  .معادٍ  كطيرانٍ  ،سرائيليالجو اإل

 ،التهديدات المحتملة  ،يحدد فيها مجلس األمن القومي في تركيا  ،وهو أهم وثيقة استراتيجية  ،األحمر التركي
ازدياد و  ،ا لعدم استقرار المنطقةسبب   ،وتحت بند التهديدات الخارجية على تركيا "،سرائيل"إبرت حيث اعتُ 
  ا، على تركي اعتبرا تهديد  يران وسوريا لم تُ إأن  ،ازعاج  إ كثر وربما األ ،وفي الوقت نفسه فيها. تسلحالسباق 

ومنع   ،في سباق التسلح "سرائيل"إنما دور ا  و  ،اسطول مرمرة تحديد  أليس  ، وأن السبب لهذا التصنيف
  بينما تم شطب بلغاريا وجورجيا   في الكتاب األحمر التركي،  اليونان  "، ُذكرت  سرائيل"إلى جانب  ا  و   .االستقرار
  . يران باالسم إدون ذكر  ،النووي من السالح  اتاب دعوة لجعل الشرق األوسط خالي  وشمل الك .وأرمينيا

خيرة بتقاسم معلومات  ن تقوم األ أورفضت  ،لدى الواليات المتحدة ،احتجت تركيا بشدة ،ذلكى لإضافة ا  و 
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ن التعاون  أ ،عالم تركيةإ تركية الدفاعية، بل وذكرت وسائل حول الصواريخ ال "،سرائيل"إارية مع باستخ
  "سرائيل"إاتهمت  ،لى ذلكإضافة إ .(2010)موقع أخبار القناة الثانية، قد توقف  ،االستخباري بين البلدين

كان   ،للموساد بالمسؤولية عن كشف عشرة عمالء  ،ورئيسها حقان فيدان ،التركية المخابرات   ،2013عام 
 .(2013)بن حورين و واشنطن،   الموساد يشغلهم من محطة له في أنقرة

 
 الوساطة األمريكية واتفاق التسوية  

وقد عادة العالقات، ا  و  ، نهاء األزمةخاض البلدان مفاوضات إل  ،وبضغوط أمريكية ،2013وفي نفس العام  
للشعب  واالعتذار ،رجب طيب أردوغان ةلى رئيس الحكومة التركيإثمرت عن اتصال هاتفي من نتنياهو أ

وعاد  ،على غزة 2014ثم جاءت حرب  .وباماأبناء  على طلب الرئيس األمريكي باراك  التركي، وذلك
ن اعتبرت أ بعد  ،بأنها هتلر ،ييلت شكيد إسرائيلية ما وصف الرئيس التركي الوزيرة اإلالتصعيد عند 

لى تسوية  إحتى وصل الطرفان  ،جهود التسويةاستمرت رغم ذلك، و  .ح قتلهما ب الفلسطينيين كلهم أعداء يُ 
وتعهدت    ،مليون دوالر  20  " تعويضات قيمتهاسرائيل"إحيث دفعت    ،2016  يونيو  /وتعويضات في حزيران

وتعهدت  لدى حماس.    ئيليين األسرى سرافراج عن الجنود اإلمقابل جهود تركية لإل  ،بتخفيف الحصار عن غزة
العسكريين   ة والتخلي عن مقاضا ،بتقييد نشاط حماس في تركيا ،الحكومة التركية برئاسة بن علي يلدريم

لى قبولها  إن بين المؤثرات التي دفعت تركيا وكان م . (2018الستر، )سرائيليين المتورطين في المجزرة اإل
وضاع على حدودها الجنوبية بعد التدخل الروسي في وخطورة األ ،كثرة التوترات في المنطقة ،التسوية
 .(2017)الزعتري أ.،  2015سقاط المقاتلة الروسية من قبل مقاتلة تركية نهاية عام  إزمة أو  ،سوريا
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 2016محاولة االنقالب الفاشلة عام 

هناك فرصة حقيقية لعودة العالقات  ت كان ،سرائيلية في الشأن التركي جيال لندن شتراوسفقا للخبيرة اإلو 
  ، 2016 يوليو /لو نجحت محاولة االنقالب في الخامس عشر من تموز ،لى سابق عهدها من التحالفإ

 ، السبب في انهيار العالقات   " سرائيل"إوهو ما تعتبره    ،وظل الرئيس التركي في الحكم  ،ولكن المحاولة فشلت 
عن انتقاده لسياسات   ،بشكل مستمر وحاد أردوغان حيث يعبر  ،لى هذا المنحدر السحيقإووصولها 

بمقابلة   "سرائيل"إفردت  ،قانون منع األذان في القدس 2017عام  ، انتقاده فيومثال ذلك ،"سرائيل"إ
 اأمر   "سرائيلـ "إوأصبحت انتقادات الرئيس التركي ل .(2017)ايخنر و ليفي،  استيضاح للسفير التركي

عن  في مؤتمر صحفي    نفسه، حين تحدث   عبر عن ذلك نتنياهوقد  و   ،حتى اعتاد عليه اإلسرائيليون   مألوف ا،
ني كل  فقد كان الرئيس التركي يهاجم  ،هناك تحسن"ا: متهكم   فقال، سرائيليةتحسن العالقات التركية اإل 

   .(2018شلو، ) "وهذا تحسن كبير! ،واآلن يهاجمني كل ست ساعات  ،ساعتين

 غزة مرة أخرى ومن أجل القدس

وفي اليوم التالي   ، 2018 مايو /يارأفي الخامس عشر من  أي ،في الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية
 ،مجزرة ضد الفلسطينيين "سرائيل"إارتكبت  ،السفارة األمريكية في القدس المحتلة يح الرئيس األمريك الفتتا

  2270رح أكثر من  وجُ  ،فلسطينيا 61استشهد فيها  ،ثناء مسيرات العودة على سياج قطاع غزة المحاصرأ
السفير  الخارجية التركية  ، أعقب ذلك استدعاءبالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز ،آخرين

نقرة  أ مغادرة ، وطلبت منه غزة األحداث على سياج قطاع علىا هجلمقر الوزارة، وقدمت احتجا اإلسرائيلي
للتشاور،  واشنطنوفي السياق ذاته، استدعت تركيا سفيريها في تل أبيب و . لمدة محدودة لم يتم تعيينها

  ،القدسفي وفي ردها، طلبت الخارجية اإلسرائيلية من القنصل التركي . بأنها إرهابية "إسرائيل"ووصفت 
بدعم ما سموه  ،رجب طيب أردوغان عدد من المسؤولين اإلسرائيليين الرئيس التركي واتهممغادرتها، 

 (2018الجزيرة نت، ) اإلرهاب، ودعوا لقطع العالقات مع تركيا.ب

"المحرض العظيم  ،تويتر في تغريدة له على  ،صالت اإلسرائيلي يسرائيل كاتساوقال وزير االستخبارات والمو 
يو وشريك حماس  ،اإلخوان المسلمين أردوغان من جماعة ، أكبر مؤيد لإلرهابيين، لقد طرد سفيرنا من  رانا 

ن  يضا: إ أ  على تويتر له ريدةفي تغ ،يائير البيد  وفي اإلطار ذاته، قال رئيس حزب "يوجد مستقبل" ".تركيا
نه حان الوقت ألن ا  كان خطأ ، و   "،أمثال أردوغان"اتفاق المصالحة الذي وقعه نتنياهو مع معاد للسامية من  

 . "أردوغان هو جزء من محور اإلرهاب اإلسالمي"ما كان ينبغي قوله منذ مدة:  ،سرائيليةاإل يقول للحكومة

 ذ 

https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7809c83c-78f3-40f3-8674-1ec8c3c48366
https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/cea945aa-b208-4632-a20d-2d518c8eecdf
https://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/7d99750d-9215-49f3-ac36-69fb0f7d09e5
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/277aabc1-cdfd-43ab-968f-a0d2852cd1bd
https://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/0b5251c2-e1f2-44a5-a8fc-ee1ccf0093bc
https://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/0b5251c2-e1f2-44a5-a8fc-ee1ccf0093bc
https://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/0b5251c2-e1f2-44a5-a8fc-ee1ccf0093bc
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/a4085070-86d5-4d20-b1dd-a7cb6214f99a
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/a4085070-86d5-4d20-b1dd-a7cb6214f99a
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/a4085070-86d5-4d20-b1dd-a7cb6214f99a
https://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/6fc94b87-81d9-446e-930e-ea2550fe6937
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 عدائية  "سرائيل"إجراءات تعتبرها إ

التي اعتبرتها   ،اإلجراءات أعاله المضادة. فإضافة إلى تصريحات وال عند التصريحات المسألة ال تقف 
بتحريض المقدسيين  واتهمتها تركيا المسؤولية عن التوتر في القدس،  حم لت "إسرائيل"عدائية،  "إسرائيل"

شخصيات    مع   تعاون ال و   تركية في القدس،غاثة  إ من خالل هيئات وأعمال    ،وتعزيز صمودهم  ، ضد االحتالل
لى تنظيم األتراك لكثير من  إضافة إ ،والشيخ رائد صالح ،مثل الشيخ عكرمة صبري  ،ومؤسسات فلسطينية

باعتقال نشطاء   " فعال  سرائيل"إوقد قامت  .ال سيما في رمضان ،لقدس والمسجد األقصىا ىلإالزيارات 
وتخويفهم من االستمرار   ،تراكمحاولة لردع المواطنين األ ك ،أثناء زيارتهم القدس ،وبذرائع واهية ،أتراك

  واستهجنت  ها.بتلقي أموال من واتهمتهم ،فلسطينيين عائدين من تركياعدة كما واعتقلت  .بزيارات القدس
تساعد في إثبات ملكية   ،ألف وثيقة من األرشيف العثماني 140تسليم تركيا للسلطة الفلسطينية  "سرائيل"إ

   (2020شارغاي، ) .الفلسطينيين لكثير من األراضي

المدعومة    ،التركية  "تيكا" تدير منظمة    ،غزة  الغربية وقطاع  الدور االقتصادي لتركيا في الضفة  وعلى صعيد 
ة  ضافإ  ،امليون دوالر سنوي    1.3ها في غزة  بلغت قيمت  ،ا من المشاريع لصالح الفلسطينيينعدد    ،من الحكومة

في النقب  ،1948منذ عام  الذين بقوا في بيوتهم ووطنهم ،لى كثير من المساعدات التركية للفلسطينيينإ
إعادة  لدور الدولة  واعتبرته ،ألردوغان "االحتالل الصامت بـ " " سرائيل"إسمته أوهو ما  ،وحيفا ويافا والجليل

والوريث الشرعي    ،ردوغان بأنه زعيم اإلخوان المسلمينأحيث تصف    ،1917العثمانية في فلسطين قبل عام  
ال يدخر  ، كما تدعي "إسرائيل"،وفي سبيل ذلك .لقدسى الإعادة سلطتها إ التي يريد  ،للخالفة العثمانية

مثل   ،لتعزيز المشاعر القومية التركية ، تتمفكثير من األنشطة في القدس إال واستخدمها. ردوغان وسيلةأ
وفي  ،تعليم اللغة التركية في مدارس شرقي القدسو  ،عالم التركية في القدسونشر األ  ،ثقافيةالنشطة األ

المركز الثقافي التركي في شارع   ،ها الصحيفةيلإشارت أوأبرز المؤسسات التي  .بيرزيت والقدس تيجامع
المركز كذراع   حيث يعمل  مبراطورية العثمانية،حياء اإلإلى  إ  ،حسب زعمها  يسعى،  والذي  ،الزاهرة في القدس

 .( 2020شارغاي، ) هاسالمي فيوبالتعاون مع الوقف اإل للقنصلية التركية في القدس، 

 األزمة  جوهرالقدس في 

وترميم رموز ومعالم  تراك لتغيير الهالل الذهبي في قمة قبة الصخرة،تمويل األ تشعر "إسرائيل" بالقلق من
وفقا  و  ..والحائط الشرقي ب الصغيرة في محيط المسجد األقصىمثل القبا ،خرى في القدسأسالمية كثيرة إ

  ا مسجد    70  و  ،منزل  4300ديد  ج، وتم تبأموال تركية  مبنى    130تم تمويل ترميم    ،سرائيليةإلمصادر أمنية  
 .في شرقي القدس
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عال قات   القديمة، تبيعفي أزقة القدس  محالت التحفأن ، في القدس "سرائيلالتي تستفز "إ المشاهد  ومن
لكترونية اسمها  إلعبة . واألكثر من ذلك، تحمل العلم التركي مع صورة حائط البراق ،مفاتيح وميداليات 
األقصى  المسجد نقاذ إدور الحارس المكلف ب لألوالد والفتيان. تتعلق فكرة اللعبة بموجهة  ،حارس األقصى

وخالل ذلك يجيب الالعب   ،مفقود ، حيث يبحث الالعبون عن كنز قدسومواجهة تهدويد ال ،الصهاينةمن 
يقف خلف   .ب محرر القدسالفائز في النهاية على لقيحصل  و   ه،وحاضر   تعلق بماضي األقصىت سئلة  أعن  

رسلت بعثات  أي الت ،ومؤسسة البستان ،التركية "تيكا" مؤسسة اللقلق المدعومة من قبل مؤسسة ،هذه اللعبة
مسابقات رياضية استضافتها بلدية  لمشاركة في ل ،لى تركياإ ،2019 أغسطس /تالميذ مقدسيين في آب 

شارغاي،  ) وتم تصويرهم مع العلمين الفلسطيني والتركي ،حيث خطب فيهم رئيس البلدية التركية، قيصري 
2020). 

  ليست القدس فقط

فادات محمد  فوفقا إل. 1948داخل األراضي المحتلة عام فالدور التركي  .عند القدس فقطاألمر ال يتوقف 
ومسجد   ،تم تمويل ترميم مسجد حسن بيك ومسجد البحر في يافا  ،التركية  "ميراثنا"رئيس مؤسسة    ،دميرجي

تجمعها عالقات مع الشيخ رائد    "ميراثنا"ن مؤسسة أ  "،سرائيل هيوم"إصحيفة  وتدعي كما .الجرينة في حيفا
هي  ،حد مصادر تمويلهاأن أو  ،"سرائيل"إالذي حظرته  ،سالميةرئيس الجناح الشمالي للحركة اإل ،صالح
 . (2020شارغاي، ) تيكا"مؤسسة 

لى ترميم المساجد ع  "من يد ليد "مؤسسة  تركز  ،  مثال  ف  .اللد والرملة وعكا  مدن مثلالنشاط التركي  كما يشمل  
وتدعم   ،للمعلمين لتدريس القرآن دورات وتمول  وحفظ القرآن،  ،والصحة ،والتعليم المجتمعي ،والمدارس

كما يذكر موقع    ،نشطة هذه المؤسسةأومن بين  .  في المسجد األقصى واألماكن المقدسة  التواجد واالعتكاف
الفلسطينيين في  بهدف توثيق عالقة   ،ماكن أخرى أقصى و جوالت سفر للمسجد األتنظيم  ،سرائيلياإل "ميدا"

بهدف   ،لف يوروأ  620حيث جمعت المؤسسة    ،بالنضال من أجل األقصى  ،1948راضي المحتلة عام  األ
  1948 عام من سكانها قبل %90التي كان  ،اللد مدينة وترميم المسجد العمري الكبير في  ،تمويل أجهزة

بيجمان،  ) عبر توطين المهاجرين الروس فيها ،ولكن يتم تهويدها اليوم ،لموقع المؤسسة قاوف مسلمين،
2017). 

نحاء أفي  مسجدٍ  ربعين إمامالتركية تدفع رواتب شهرية أل  "من يد ليد مؤسسة "ن إ "،ميدا"يقول موقع 
في الشهر يورو    85085وتنفق    ،في الشهر  يورو  1980لى  إمام الواحد  ب اإليصل رات   ،فلسطين التاريخية

وفق موقع  الف طالب آ  10 يدرس فيهاالتي  دور تحفيظ القرآن،منها دعم  ،نشطةاأل مختلفالواحد على 
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يورو   535يورو يعني    53519التكلفة السنوية لمئة طالب تبلغ    المؤسسة كما يقول موقع ميدا اإلسرائيلي،
للطالب الواحد ويشمل ذلك تأجير القاعات ووجبات طعام ساخنة، ويعمل مدرس واحد لكل عشرة طالب، 
وتشمل النفقات تنظيم حفل تخرج بحضور ذوي الطالب إلى تغطية ثمن المواد التعليمية، والزي الموحد 

 ( 2017بيجمان، ) ومصاريف إدارية الخ.

كما تنشط المؤسسة في النقب؛ وتمول مشاريع تحديث شبكات الكهرباء للقرى البدوية غير المعترف بها،  
ومشروع "بيت في النقب"؛ إلعانة السكان على البناء في هذه القرى، ومشروع "ماء في القرية"؛ لتوفير الماء 

نشاطات االحتجاجية ضد مخطط للسكان في القرى نفسها. ووفقا للمزاعم اإلسرائيلية، مولت المؤسسة ال
مليون يورو    7.2برافر في النقب، والتي نظمتها الحركة اإلسالمية بقيادة الشيخ رائد صالح، وجمعت مبلغ  

لصالح بناء مركز النور الطبي في أم الفحم. ويتساءل الكاتب الصحفي عكيفا بيجمان، في موقع "ميدا" 
من الحكومة التركية، أو تتلقى تمويال  من دول ال تربطها بـ  العبري، إْن كانت هذه الجمعيات تعمل بتمويل 

 . (2017)بيجمان،  "إسرائيل" عالقات دبلوماسية،

يصفها   .مؤسسة تيكاهي  "،سرائيل"إوتثير حفيظة  ،هم المؤسسات التركية التي تعمل في فلسطينأ 
قررت الخارجية    و  .وتنشط في القدس  ،والتي تعمل في كل العالم  ،"عمتعددة األذر   بأنها مؤسسة "  سرائيليون اإل
قامة السياحية والمكانة  وسحبت تصريح اإل  ،قبل أي نشاط  "سرائيل"إلزامها بالتنسيق المسبق مع  إسرائيلية  اإل

سالمية في  نشاء بؤر شحن للمشاعر اإلا  و  ،بالتحريض  هان اتهمتأبعد ، الدبلوماسية لرئيسها في القدس
، وفعاليات دينية واجتماعية وتربوية  نشاطات   وتغطية   ،سالمية وصفتها بالمتطرفةإ نشطة  أعبر تمويل    ،القدس

 .(2020شارغاي، ) اإلخوان المسلمينأنها من مدرسة اتهمتها ب و 

تتهم    ،فمثال    فيها.نشطة  أوتشارك في    ،مؤسسة في القدس تعمل بتمويل تركي  12حوالي    "سرائيل"إ  تحصي
بهدف   وذلك  ،"كلنا مريم"تحت عنوان    ،شادة بالنساء الفلسطينيات المقدسيات تركيا بتنظيم حملة لإل  "سرائيل"إ

وقد  .وكار"أ" الثقافية التركيةتم تنظيم الحملة من خالل مؤسسة القدس قد و  ،تعزيز مقاومتهن لالحتالل
على    صرارواإل  ،التي تجسد المعاناة  ،من مريم بنت عمران عليها السالم  "،كلنا مريم"اقتبست الحملة شعار  

 . (2020شارغاي، )الصمود 

زعم أن هذه األنشطة  ي  ،القدسنشطة التركية في  والذي يتعقب األ  "، الخ يروشاليم" زعيم منظمة    ،مأور تسيمح
 نشطة التركية بحدود محددة،، لذلك يطالب الدولة بتقييد األعلى القدس  "سرائيل"إتمس بسيادة    ،بكل تفرعاتها

بشكل   جهزة الدولة بتقارير عن هذه األنشطةأبتزويد  ، ويقوم تسيمح وتنظيمه .في القدس وعموم البالد 
  ، بل وفي تركيا نفسها  ، نشطة التركية في القدس فقطتسيمح ال يراقب األوتنظيم  .  (2020شارغاي،  )  مستمر
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ووصف   ،ومؤسسات تركية  ،ومن رجال الوقف  ،ها نشطاء من حماسفيتقارير عن ملتقيات شارك  حيث قدم  
  سرائيلية من خطورتها وحذر السلطات اإل ومعادية للسامية، "،سرائيلـ "إنها معادية لأ هذه النشاطات ب

 .(2020شارغاي،  )

بتل يالن إجامعة بار ب  ،في الشأن التركي في قسم الدراسات الشرق أوسطية ةدكتورا الطالب  ،وفيرأسا أ
من المنشورات عن   ا ووثق كثير    ،نستغرامأمثل الفيس بوك وتويتر و  ، ، تتبع وسائل التواصل االجتماعيأبيب 

نفذها  مسرحية ت  اأن النشاطات تشمل عروض   وذكر، األراضي الفلسطينية المحتلةاألنشطة التركية في 
  ، قيم في مدينة تكرداغأالذي  "،لنعانق القدس"ملتقى باسم  ،برز هذه األنشطةأو  . البلديات والحكومة التركية

الل  الحت 50 ـقيم في الذكرى الألى مهرجان إضافة إ .وهو عرض مسرحي برعاية مكتب رئيس الجمهورية
ذا ضيعنا  "إ  االذي أطلقه الرئيس التركي مؤخر    الشعار  ،لكذ وفير كأورصد    .سنلرإ والذي نظمته بلدية    ،القدس

  ، نه في طريقه لتحريرهاوأ  ،ن الرئيس التركي دائم االهتمام بأن ال يخسر القدسإل  اقو   ".ع مكةالقدس فسنضي  
 .(2020شارغاي، ) و احتاللها على حد قولهأ

 استقرار نسبي في العالقات االقتصادية رغم التوتر السياسي 

  بينهما  ا، ما زالت العالقات االقتصاديةرائيلي تركيا تهديد  سواعتبار الجيش اإل ،رغم التوتر في العالقات 
في ميد   ،رمليون دوال 20بقيمة  ،سرائيليبني جرارة سفن لميناء الخضيرة اإلقوية، ومثال ذلك أن تركيا ت 

 . (2019)دومبا،  على البحر األسود " Med Marine" مارينا 

  " تيباف"ومدير مركز الدراسات االقتصادية    ،الخبير االقتصادي التركي  ،Güven Sakغوفين ساك    .د يقول  
TEPAV، ففي عام   .يرات السياسيةغيتأثر بشكل مباشر بالتلم ، وتركيا "سرائيل"إن حجم التجارة بين إ
لى  إووصل  ،%60وزاد اليوم بنسبة  مليار دوالر، 3.4 ،بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، 2008
  ، وتركيا   "سرائيل"إأن األسواق في    ، هويال شابيراإسرائيلي  كما يقول الكاتب اإل  في ذلك،  والسبب   .مليار  5.6

مؤطرة بقوانين    ،البلدين  بينكما أن المنظومات التجارية    .قليمفا لدول أخرى في اإلخال  هي أسواق مفتوحة،
و  أ  ،يرانا  التبادل التجاري بين تركيا و   في حين أن  ،بعيدة عن تأثير الزعماء السياسيين ونزواتهمو   واتفاقيات،

ا، فحجم  تمام   تأثير األوضاع السياسية وهذا ال يعني انعدام  . األوضاع السياسية فيهايتأثر مباشرة ب ،روسيا
،  2007مليون عام  98و   ،2006عام  مليون دوالر 112لى ، وصل إسرائيلية في تركيااالستثمارات اإل

، واستمر الهبوط في 2010هبطت بشكٍل حاد عام  االستثمارات لكن هذه  ،2008مليون عام  100 و
  كما قال الخبير التركي ساك  ،سرائيلي لم يعد مطمئنا للمستقبلن المستثمر اإلالسنوات العشر التالية، أل

 .(2020)شابيرا، 
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حيث زار تركيا خالل عام   ،لى تركيا في السنة الماضيةاإلسرائيلية إازدهرت السياحة  ،من ناحية ثانية
 بيب واسطنبول،أرحلة طيران يوميا بين تل    12هناك  كانت  و   سرائيلي،إثر من نصف مليون سائح  أك  ،2019

رغم  و   سطول الحرية،ألتي نتجت عن مجزرة  على خلفية األزمة ا  ،عشر سنوات من التراجعذلك رغم مرور  و 
بين "إسرائيل"  ت ترميم العالقاى لإن السياحة ستقود ، أد. ساك ". يعتقد سرائيلـ "إتصنيف تركيا كتهديد ل

 . (2020)شابيرا،  لم تنقطع ،رغم تضررها بينهما، فالعالقات االقتصادية ،وتركيا

 ،ن نسبة السياح العرب الفلسطينيينأشتراوس، تبين    ووفقا لبحث قامت به الخبيرة في الشأن التركي غاليا لندن
 . سرائيليين اليهود في الوقت الذي انخفضت فيه نسبتهم من اإل ،زادت  ،سرائيليةإممن يحملون وثيقة سفر 

الذين يطيرون   ،سرائيليين% من اإل75أن  إلى، MagViralالموقع األمريكي اإلخباري  نشره شير تقريريو 
خرى في العالم غير  أماكن ألى إيكملون رحلتهم  ،لى اسطنبول مع الخطوط الجوية التركيةإبيب أمن تل 
ومستوى الفنادق   ،سرائيليين األسعار الجيدةيجذب اإل  ،ووفقا للتقارير  .% فقط يبقون في تركيا25أن  و   تركيا،
  560,000  ، إلى2018عام  تركيا    إلىسرائيليين  وصل عدد السياح اإل  ،ولهذا  التي تقدمها.   والخدمة  ،العالي
  من  عدد  بلغ أكبر حيث  ا،قياسي   العدد هذا ُيعتبر و . 2017عام % مقارنة مع 26بارتفاع ذلك و ، سائح

 .(2020)شابيرا،  2008سائح عام   528,000، حوالي تركيا  إلىسرائيليين السياح اإل

 اتفاقية الغاز التركية الليبية 

  ، نبوب غاز طبيعي أمن أجل مد  ،يطالياا  وقبرص واليونان و  "سرائيل، تعمل كل من "إمنذ ثالث سنوات 
  ، كم  1900 األنبوب  يبلغ طول .(2020ديريوز و كيبريك، ) لى قبرص وأوروباإ "سرائيل"إلتصديره من 

عتبر  يُ  ، كماعتبر المشروع األكبر من نوعه في العالمويُ  .والباقي في البحر ، كم على اليابسة 550منها 
كم تحت سطح   3ن ع عمق يزيد لى إويصل  ،نبوب تحت البحر حيث سيمر األ ،ا للتنفيذ معقد  ا مشروع  
لعمل في هذه األعماق لمد لى غواصات قادرة على اإويحتاج    ،جبال تحت البحرو ودية  أ  عبر  ويمر  ،البحر

فق  نأوقد  .في المرحلة األولى BCM 10 ن تكون قدرته على النقل في السنةأرض تومن المف، األنبوب 
 IGIلدراسة جدوى المشروع من خالل شركة  ،مليون يورو  50االتحاد األوروبي في السنة الماضية 

Poseidon SA،  دفعتها الشركة واالتحاد  للمشروع، مليون يورو للتخطيط 70وتم تخصيص مبلغ
ضافة دول إنه يمكن ا  و  ،وقبرص  "سرائيل"إهما  ،ر الغاز عبر األنبوب ن مصد  إ ف ،لالتفاق ووفقا .األوروبي
   .(2020)ايخنر،   بشرط موافقة جميع األعضاء المؤسسين ،تفاقأخرى لال

وهذا ما جعل   ،بينهاتحالف معين  ، وربما تأسيسلى تعزيز الشراكة بين الدول األربعإيهدف المشروع 
ديريوز  )  " سرائيلـ "إنه سيغير المكانة االستراتيجية ليتحدثان عن المشروع وكأ  ،نتنياهو ووزير الطاقة شتاينتس
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ثناء التوقيع على  أوقال  ،االتفاق بأنه تحالف شرق المتوسط وصف نتنياهو . حتى أن(2020و كيبريك، 
ن إ هابقول ،ردت تركيا عبر وزارة الخارجية ،وفي المقابل ".ن هذا اليوم يوم تاريخي"إ ،االتفاق في اليونان

صاحبة    ،ألن تركيا  ؛نه خطوة عبثيةوا    نه يستهدف عزل تركيا وشمال قبرص عن المنطقة،ا  و   ،االتفاق سيفشل
 ، ذات الحقوق المماثلة لشقيقتها الجنوبية ، صاحبةوقبرص الشمالية ،طول ساحل على البحر المتوسطأ

 . (2020)ايخنر،   االتفاقليستا موجودتين في 

ة، قتصادي االتشكك بجدواه  و   ،مشروع خط الغاز بشكله الحالي  عارض تسرائيلية  إ  في نفس الوقت، هناك جهات 
  لوجية، وتحديات الحراسة و لى التحديات التكنإضافة إ  ،المنخفض  هوسعر  ،بسبب الفائض في الغاز الموجود 

 خرى الغائبة عنه،توتر مع الدول األ. عالوة على أن االتفاق سيزيد ال(2020كراسنا، ) ربعةالدول األبين 
 الموجود   التوترإلى جانب  ،  من جهة أخرى   وقبرص   " واليونانسرائيلكل من "إو   من جهة،  بين تركيا  ال سيما

الذي   ،(EMGFمنتدى شرق المتوسط )  االنضمام إلى  من  تركيا  صال  أالذي منع  و   ،صال بين تركيا ومصرأ
المعترف بها   ،مع الحكومة الليبية( EEZوهذا ما دفع تركيا بتوقيع اتفاقية المياه االقتصادية ) .القاهرة مقره

، األمر  تركيةسيمر من المياه االقتصادية ال ،سرائيلينبوب الغاز اإلأوهو ما يعني أن  .من األمم المتحدة
  .يتطلب موافقتها الذي

وهو ما دفع   بينها وبين قبرص الشمالية، ،عرضت تركيا مشروع مد خط غاز طبيعي ،في نفس السياقو 
توتر ى لإنبوب سيؤدي مما يؤكد أن األ ،نبوب شرق المتوسطلتوقيع تفاهمات حول األ ،وحليفاتها "سرائيل"إ

   .سياسي في المنطقة

  ، اقترحت "إسرائيل" مع عدم ضمان الربح  مليار دوالر،  7  ،حسب التقديرات سيكلف  اإلسرائيلي    وألن األنبوب 
، أ   يجنب و  ،زيد اعتماد أوروبا على الطاقة البديلة الرخيصةوي من الناحية المادية، رخص مشروع ا بديال 

عات للغاز المسال ومستود  جبناء صهاري يعتمد المشروع البديل على  .ذن تركيا للنقلالحاجة إل "سرائيل"إ
األمر الذي ال يلزمه موافقة تركيا   ،لسوق العالمي عبر شركات خاصةى الإيتم نقل الغاز منها  ،في البحر

ويساهم في تطوير العالقات التجارية بين الشركات الخاصة من الدول  ،لمروره عبر مياهها االقتصادية
الشركات  ل التجاري بينحيث يزيد التباد  ،وتركيا واليونانسرائيل "إبين  ما يحصل فعال   ، وهوالمتخاصمة
يشوب   شجع التعاون بين الدول التي يس ا البديل،كما أن هذ  .رغم توتر العالقات بين الحكومات  الخاصة،
ولتسهيل  .(TANAP + TAP) اريع التركية اليونانية المشتركةتوتر سياسي، ومثال ذلك المش هاعالقات
ئت في أوروبا بعد الحرب العالمية نش  أُ لتي  ا  ،ادات دولية مثيلة التحادات الفحم والفوالذ نشاء اتحإيمكن    ،ذلك
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متحاربة   األعضاء فيها،ن كانت الدول أبعد  ،وروبي اليوملمؤسسات االتحاد األ ومهدت الطريق الثانية،
 . (2020ديريوز و كيبريك، ) فترة قريبة ذ من

  "   سرائيل"إالتركية تقلق القوة البحرية 

مع الرئيس التركي رجب طيب  ،فايز السراج ةالذي وقعه رئيس الحكومة الليبي ،بعد االتفاق الليبي التركي
الحدود البحرية بين البلدين،    تحديد   فيه  وتم  ،2019  نوفمبر  /في السابع والعشرين من تشرين ثاني  ،ردوغانأ

خطة   نوايا بحرية:"تحت عنوان مقاال   "،سرائيل ديفنس"إفي موقع  "،أوفير أسا" المحلل اإلسرائيلي كتب 
في صراع السيطرة   اجدي   اد  يصعت عتبر تُ  ،لى أن هذه الخطوةأشار فيه إ ".عمالقة لتركيا في الحلبة البحرية

ن تكسب  أرادت  أ  ،فتركيا من وجهة نظره  .الشرقي للبحر المتوسط  على خزانات الغاز الطبيعي في الحوض 
 ا ل توقيع اتفاقيات وتحالفات بعيد  من خال ،ن حاولت دول المنطقة تجاهلهاأبعد  وراق شرق المتوسط،أكل 
لى  إبل تجاوزه    ،"ايستميد "ذنها لتمرير خط الغاز  إجبار هذه الدول على طلب  إعلى    األمر  لم يقتصر  . عنها

  . سرائيلية من المياه القبرصيةإبطرد سفن  ،ت البحرية التركيةعندما قامت القوا ،سيطرة بحرية بالقوةفرض 
طلقها أوالتي  ،"الوطن األزرق "المسماة  ،في إطار استراتيجية تركيا الجديدة ،ويأتي هذا التحرك التركي

  ووفقا   .2006ية للبحرية التركية عام  مركز لقيادة اللفي ندوة    ، وذلكدميرال السابق جيم جوردنيز ألول مرةاأل
وبحر   ،ن لتركيا الحق بأن تكون صاحبة مساحات بحرية واسعة في البحر المتوسطإ ف ،لهذه االستراتيجية

قبرصية   اكم مربع، وتضم مياه   462,000تبلغ هذه المساحة  ،لغوردنيز ووفقا  .والبحر األسود  ،يجةإ
 ( 2019)اوفير،  حول جزر قبرص وكريت ورودوس. ،ويونانية

يريد تغيير الوضع    ،ردوغانأمثل رئيسه    ،دميرال التركي جوردنيزن األإف  "،أوفير أسا"سرائيليوفقا للكاتب اإلو 
رت عليها الدولة العثمانية في  جب  أُ التي    ،موهي اتفاقية االستسال   ،المذلة  "سيفر"الذي نشأ عن اتفاقية    ،الراهن

تحدث   ،8/2019/ 31األكاديمية البحرية في   أحد أفواجفي احتفال تخريج ف .خر الحرب العالمية األولىأوا
 ( 2019اوفير،  )  عالم اليوناني.ما أثار ردود فعل قلقة في اإلم  زرق،ومن خلفه خريطة الوطن األ  أردوغان،

سماها  أسيستمر بما  ردوغان " أالسلطان"أن  ،موس جلبوع في صحيفة معاريفا ع  المحلل كتب  ،ناحيتهمن 
تاريخية  واستذكر الكاتب الخلفية ال.  جراءات األمنية الالزمةن تتخذ اإلأ   "سرائيل"إعلى    ،وبناء  عليه  ".القرصنة"

 ، سطول الدولة العثمانيةأبين  ،1571البحرية عام  "لفانتو"عن معركة  وتحدث  ة،للتطورات البحرية التركي
التي لم تكن تمتلك   ، فمنع الدولة العثمانية ،التي هزمته هزيمة نكراء ،وروبيةساطيل األتحالف األبين و 

كانت  بينما ،متفوقة العثمانية قوات البريةالقد كانت . لمن السيطرة على البحر المتوسط ،اا قوي  بحري   اسالح  
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من   ، تكونت القوة البحرية العثمانية، إضافة إلى أن كبرأوذات خبرات  ،حرية األوروبية أقوى الب القوات 
 ( 2019)جلبوع،  .بحارين يونانيين

 
 ردوغان في المسفنة التركية أ

تملك  . فتركيا اليومالبحري سطول همية األأ يدرك  ،يرى الكاتب أن الرئيس التركي ،سنة 450وبعد  ،واليوم
أخريات في  4و  ،ألمانية الصنع متقدمة غواصة 14، والذي يشمل سطول األقوى في البحر المتوسطاأل

وحاملة الطائرات  سفينة صواريخ مزودة بأفضل الصواريخ األمريكية، 20لى إضافة إ، انتظار شرائهن
ضافة هذه  إوعند  .مكانيات إوأقل  أضعف ،وآخر يوناني ،سطول مصري أمقابل  ،كل ذلك .المنتظرة

كم في  300البالغة  ،لى المياه االقتصادية للدولةا  و  ،الغاز الهائلة شرقي المتوسطخزانات لى إمكانيات اإل
قد بدأت المسألة ل .سرائيليكما يقول الكاتب اإل "،عربدة تركية منفلتة العقال"لى إنصل فإننا  ،عرض البحر

 مؤخر ا،  االتفاق مع ليبياصوال  إلى تجاهل كامل لالتحاد األوروبي، و و  ،لقبرصيةبالتنقيب التركي في المياه ا
حسب    ،وهذه المياه  .كم  200وعرض    ،كم  700بطول    ،اقتصادية مشتركة مع ليبيا  اعطى تركيا مياه  أ الذي  

 . (2019)جلبوع،  ى حساب قبرص واليونان ومصرلعستكون    ،سرائيليالكاتب اإل
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 الرئيس في قاعدة البحرية التركية 

 أن تستعد لخوض حرب مع تركيا في  "سرائيل"إعلى    أن  ،تسور شيزف في يديعوت أحرونوت المحلل  كتب  
 تثير صراعاتٍ  ،بخصوص حقول الغاز ،ن الحرب الدائرة في البحر المتوسطأو  ،األبيض المتوسط البحر
وليبيا، األمر   ،وروسيا ،وتركيا ،ومصر "،إسرائيل" ن كبار الالعبين في المنطقة، وهمبين عدد م ،حقيقية

وكشف الكاتب أنه حين عاد من مناطق شمال سوريا    . من سالح البحرية اإلسرائيليالذي قد يستدعي تدخال  
زاره عدد من كبار ضباط جهاز االستخبارات  ،والتي زارها بغرض إنتاج فيلم وثائقي ،2015والعراق عام 

نه أبلغهم أن  إوقال . حصل عليها عن داعش في تلك المناطق العسكرية اإلسرائيلية، وطلبوا منه معلوماتٍ 
خفي عن أعينهم التهديد  تُ   ،ن نظرتهم لهذا التنظيما  ، و "إسرائيل"ا على   يشكل خطر  تهديٌد عبثي، وال  هي   داعش

  الكاتب  وأكد  .حسب زعمه ،ومصالحها، والمتمثل بتركيا، وهو ما تسبب بمفاجأتهم "إسرائيل"الحقيقي على 
ات  قادرتين على حمل طائر  ،سوف تحصل من إسبانيا على سفينتين برمائيتين ،2022أن تركيا في عام 
أن لتركيا أقوى جيش في حلف   . كما أكد ألف طلعة جوية 20قادرة على تنفيذ  كل منهما قتالية، وستكون 
يدعو للتساؤل  . األمر الذيالجيش الروسي الجيش الثاني في القارة األوروبية بعد  وهو ،شمال األطلسي

ها على شواطئ البحر  عن سبب حاجة تركيا لهذا الجيش بهذا الحجم، وأين تريد تركيا أن تحط بسفن
إلى أن األتراك أرسلوا إلى شواطئ غزة   الكاتب  وأشار ؟على شواطئ غزة مثال :اتساءل ساخر  و المتوسط، 

أفشل هذا   ،ة، لكن سالح البحرية اإلسرائيليلتوسيع نفوذهم في قطاع غز  "؛مافي مرمرة"سفينة  ،2010في 
ا في األحداث الليبية المشتعلة منذ سنوات، بات واضح   ،الجهد التركي في غزة، في حين أن التأثير التركي

ليس فقط على حقول الغاز   ،الصراع الدائر في ليبياوأضاف أن . اد هذا النفوذ في األشهر األخيرةد ز او 
نما للسيطرة على المياه اإلقليمية،  الستعداد إلمكانية خوض  ى الإ " إسرائيل"دفع ما  وهو والنفط هناك، وا 
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وأكد أن األلمان   .من خالل استدعاء فرقاطات ألمانية، وكاسحات ألغام، وبعض الغواصات  ،هذا الصراع
، في ظل نفور  "إسرائيل"جزء مما يحدث في المنطقة، وأنهم يحتاجون إلى الغاز، ولذلك يقفون إلى جانب 

  ،والروسي فالديمير بوتين ،من الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان ،نيةالمستشارة األلما ،أنغيال ميركل
إنه في هذا الصراع الدائر في المنطقة، تجد  ،بالقول شيزف مقاله وختم  الكاتب تسور شيزف. كما يزعم

إلى مهمته األساسية الحفاظ على مياهها اإلقليمية، الذي مضطرة لتقوية سالحها البحري، نفسها  "إسرائيل"
 . (2020رصد، ) نان وقبرص مع مصر واليو  المصالح نب تحالفجا

 ا يعتبر تركيا تهديد   "أمان"تقدير 

  يناير  /ثانيشهر كانون في تقديرها االستخباري ل "،أمان"شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية  ت درجأ
استبعدت   ،يةالتقديرات االستخبار  أن تركيا ضمن قائمة تهديدات األمن القومي اإلسرائيلي، رغم ،2020

تركيا على قائمة التهديدات ألول مرة، رغم حفاظ  "أمان" درج تقدير ويُ ن. اندالع مواجهة عسكرية بين البلدي
األعمال العدائية  "وصفه بما  ،"أمان" ذلك التطور جهازوبرر  .البلدين على عالقات دبلوماسية رسمية

شرق البحر المتوسط، بعد تعديل الحدود البحرية    ال سيماالتي تقوم بها تركيا في الشرق األوسط،    "،المتزايدة
 (2020)وتد،   االقتصادية مع ليبيا.

الرئيس رجب طيب  التهديدات في شخص  حصرت  التقييمات االستخبارية فإن ،وعلى حد تقدير "أمان"
  وسماحه مع الشعب الفلسطيني،  ه الممنهجتضامن"، و إسرائيلـ "المعادية ل ه تصريحاتبسبب  ،أردوغان

أن التخلص من   ،لذلك يرى تقدير االستخبارات  .التركية  يض اللفصائل الفلسطينية بالعمل بحرية على األر 
 ( 2020)وتد،  الرئيس التركي قد يزيل هذا التهديد.

 اعتبر تهديد  يُ   ،و تواجد عسكري تركي في سورياأ  ، أن أي نشاط  ،ية اإلسرائيليةرات االستخبار رأت التقديكما  
عتبر انتهاكا لحقوق  يُ  ،البحرية بين تركيا وليبياستراتيجية، وأن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود لمصالحها اال

ا لحرية المالحة تهديد   ،بر النشاط التركي شرق المتوسطكما اعتُ  .اليونانفي قبرص و  "سرائيل"إ حلفاء
 لى أوروبا.  إمشروع خط الغاز اإلسرائيلي ولوالتجارة البحرية اإلسرائيلية،  

يم" المتخصص في السياسات الخارجية إلسرائيل والشرق مدير المعهد اإلسرائيلي "ميتف  يرى  ،في المقابل
سعيا  إلحتواء األزمة  لتركيا حازمة يصال رسالة احتجاجإلى إأن هذا التقدير يهدف  األوسط نمرود جورن 

متبادلة بين    ، هي تقديرات لى أن هذه التقديرات إضافة  إ   .حقيقةال  ا فيكثر منه اعتبارها تهديد  أ  بين البلدين،
كا لمثل هذا ير ودعم أم ،ومصر واليونان وقبرص  "إسرائيل"التي يقلقها التعاون بين  "،وتركيا "سرائيل"إ

 ( 2020)وتد،   التعاون.
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منطقة بحرية    ،قت شرق البحر المتوسطلأن تركيا خ  ،يال فينكوإفي مجال السايبر    ويرى الباحث اإلسرائيلي
وبناء    .وأوروبا عبر األراضي التركية "إسرائيل"وأوروبا، حيث تمر جميع السفن بين  "إسرائيل"عازلة بين 

وأن تستوقفها وتستجوبها، بل    ،صاحبة السيادة في هذه المنطقة، أن تعيق حركة السفن  ،يمكن لتركيا  ،عليه
 ( 2020)وتد،  رهينة للقرار التركي . "إسرائيل"تصبح فوأن تفتشها، 

  وفقا  ،بإمكان تركيا فإنتشق طريقها عبر البحر،  ،% من تجارتها99ونحو  "،إسرائيل"أن اقتصاد  وبما
نقل الغاز اإلسرائيلي    ، وتعطلكايإلى أوروبا وأمر   "إسرائيل"أن تعطل التجارة البحرية من    "،سرائيل"إلمخاوف  

تزيد   يمكن أن  ،سرائيليون من أن العمليات البحرية التركيةيخشى اإلو   .عبر خط األنبوب البحري إلى أوروبا
  و أ ،أو يونانية ،وقوات مصرية ،أن تتسبب بصدام بين قواتها البحريةو تكاليف التجارة البحرية اإلسرائيلية، 

ن كان االحتمال ضعيف   ،إسرائيلية  . (2020)وتد،   اوا 

   وتركيا في البحر المتوسط؟ "سرائيل"إمواجهة بين فعال  هل ستحدث  

لكن لم   ،سرائيليةد تقدير االستخبارات العسكرية اإلبع  ةصا عالية، خ  بين البلدين  صحيح أن نسبة االحتكاك
  ، لى التوتر السياسيإا سيضيف توتر   ،ال أن موضوع الطاقةإ .مباشرة مع تركياستخبارات مواجهة تتوقع اال 

ا على  خطر    واعتبرتها،  سلبي    نبوب على اتفاق األ ردها  كان  و   ،مر بخطورةتركيا تنظر لألو   .والمرتبط بفلسطين
 ويضارب على مركزها كوسيط لنقل الطاقة بين الشرق والغرب، ،دورها الجيوسياسي في شرق المتوسط

  / راضيها في الثامن من كانون ثانيأعبر  "TurkStream"تم افتتاح خط الغاز الروسي  بعد أن ةصاخ
باستعادة   ا، كما تقول "إسرائيل"،لى رغبة تركيإضافة إ ردوغان وبوتين،أبحضور الرئيسين  ،2020 يناير

  ، ذلك خطط التسلح  والتزود بالسفن الحربية  دل علىهيمنة الدولة العثمانية على سواحل البحر المتوسط، وي
سياسية   اهداف  أ سرائيليون أن هناك ويرى اإل .القادمة ة سفينة حربية خالل السنوات الثالث 20التي شملت 
 ، سرائيلي جوشواإلكما يصف الكاتب ا ،مةدام مع دول ليست مسلمكن تحقيقها عبر ص  ي ،للرئيس التركي

  .طراف غير مسلمةأدام مع ويسهل على أردوغان تجنيده عبر ص   ،ن الشعب التركي شعب مسلمإ بقوله 
كما حصل مع   وطردها، ،سرائيليةردد بالتحرش بالسفن القبرصية واإلال تت ،لذلك فالسفن الحربية التركية 

لى التحدي الذي فرضته تركيا عبر االتفاق مع  إضافة إهذا  .اضيسرائيلية في تشرين ثاني المالسفينة اإل
من و  .ونيل موافقتها ،هايلإطراف على العودة بل يجبر كل األ ،والذي ال يردع المستثمرين فحسب  ،ليبيا

رسال قوات مسلحة لمناصرة حكومة  إعندما تعهدت ب ،زادت تركيا جرعة التحدي ،سرائيليةإوجهة نظر 
 . الشرعية في طرابلسالسراج 
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 لخالصة ا

ال سيما   العداء، إلى أقرب  "،سرائيل"إمن العوامل تجعل العالقة بين تركيا و اأن كثير   ،يتضح مما سبق
وبتفاوت عبر   ،من وجهة نظر قيادة البلدين ،لكن المصالح السياسية .لعوامل التاريخية والقومية والدينيةا

رغم أن   ،بل وربما بدت وكأنها عالقة حلفاء ،جعلت هذه العالقة ال تبدو كذلك ،الماضية العقود السبع
خلفية الدين  على  ،رث من العداءن تنشأ بين دولتين لديهما هذا اإلأال يمكن  ،عالقة التحالف الحقيقية

التي كانت في صراٍع مع الحركة   ،لعثمانيةفالدولتان نشأتا على أنقاض الدولة ا. والتاريخ والجغرافيا
 ،التي رأت  "،سرائيل"إبينما ورثت الحركة الصهيونية دولة  ،وورثتها الجمهورية التركية الحديثة ،الصهيونية

والذي  ها،حياء الدور العثماني التاريخي فيمحاولة إلهو  ،أن أي دور لتركيا في فلسطين ،ترى ما زالت و 
 . "سرائيل"إا على حساب يأتي حتم  

مرتبط  ،عالن العداءإ التي تشبه  ،لى هذه المرحلةإ "سرائيل"إأن وصول العالقة بين تركيا و الخالصة هي
  ،ركة الصهيونية والدولة العثمانيةبين الح ،كقضية صراع تاريخية ،ساسي بالقضية الفلسطينيةأبشكٍل 

 تأزم العالقات   ا فيضية الفلسطينية سبب  مما جعل الق  وباالرتباط التاريخي للشعب التركي بفلسطين والقدس،
من   . كما أن هذه العالقة،1980 وضمها عام ، 1967ال سيما بعد احتالل شرقي القدس عام  بينهما،

  . ليس بمعزٍل عن القضية الفلسطينية أيضا ولكن ،بشخص الرئيس التركي ، مرتبطةسرائيليةإوجهة نظر 
المبني على العمق  و   ،اموقفه من القضية الفلسطينية تحديد    هو  ،من رجب طيب أردوغان  "سرائيل"إفما يزعج  

 "،انتهى عصر الدولة العثمانية"وهذا سبب ترديدهم عبارة    .الذي يميز فكر هذا الرجل  ،التاريخي واإلسالمي
 ضد الفلسطينيين.  "سرائيل"إ سياسات   التي يوجهونها له كلما انتقد 

على األقل من ويغذيها،  ،األحداث األخيرة علىيؤثر  ،والثقافي والتاريخيقض الديني ايتضح أن التنكما 
  وشرق المتوسط ،وسوريا ،وليبيا ،والتدخل في فلسطين والقدس"، سرائيلـ "إفالعداء ل .سرائيليةإوجهة نظر 
ا جهاد   "سرائيل"إ اتعتبره ،عمال خيريةأ حتى لو كان هذا التدخل على شكل رث العثماني، نابع من اإل

لى تهديدات  إ، ال يستند  "أمان"  اإلسرائيلية  فإن التقدير الذي صدر عن االستخبارات العسكرية  ،وعليه  .اصامت  
لوجية للرئيس  و لى النظرة السايكإيستند  بقدر ما ،المنظورو وال حتى على المدى المتوسط  ،عسكرية مباشرة

 وطموحاته القومية. ،وفكره السياسي ،التركي

وتطوير سالح البحرية، ونشر قوات  ،على صعيد الغاز في شرق المتوسط ،وكل ما تقوم به تركيا عمليا 
بمعزٍل عن الرئيس التركي رجب  ،التعتبره خطر   " سرائيل"إو سوريا لم تكن أ ،ليبيا  في وأ ،تركيا في البحر
 يين في اإلقليم والعالم. سالموعالقاته باإل ،سالميةوخلفيته اإل ،طيب أردوغان
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