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تعاون اقتصادي مستمر
تســعى أنقــرة للبنــاء عــى العالقــات االقتصاديــة والعســكرية 
القويــة بــن الجانبــن، والتــي مل تتأثــر باألزمــة القامئــة بينهــا، 

وهــو مــا يتضــح يف التــايل:

1- التعــاون العســكري الوثيــق: تعــد تركيــا ثــاين دولــة بعــد 
ــش  ــلحة للجي ــع أس ــر مصان ــن أك ــدة تحتض ــات املتح الوالي
ــذ  ــا من ــات بينه ــدأت االتفاقي ــد ب ــاً. وق ــي تاريخي اإلرسائي
ــريت »إف –  ــث طائ ــايض بتحدي ــرن امل أواخــر ســبعينيات الق
4« و»إف – 5« بتكلفــة 900 مليــون دوالر، مــروراً برتقيــة 
ــل 500  ــا، مقاب ــات )M60A1( لرتكي ــن دباب ــل 170 م إرسائي
مليــون دوالر، وصــوالً لالتفــاق الــذي يقــي بتبــادل الطيارين 

ــرات يف الســنة. ــن 8 م ــن البلدي العســكرين ب

ــمية  ــات الرس ــد البيان ــة: تؤك ــة متنامي ــات اقتصادي 2- عالق
ــن  ــة املصدري ــرتيك وجمعي ــاء ال ــد اإلحص ــن معه ــادرة ع الص
ــم  ــة وحج ــات االقتصادي ــزي أن العالق ــك املرك ــراك والبن األت

التبــادل التجــاري بــن تركيــا وإرسائيــل تــزداد قــوة، ويدعمــه 
تصاعــد حجــم االســتثارات املبــارشة املتبادلــة بــن البلديــن. 

ففــي عــام 2020 صــّدرت تركيــا 4.7 مليــار دوالر إىل 
إرسائيــل. وبهــذا الرقــم احتلــت األخــرة املرتبــة التاســعة بــن 
الــدول التــي تصــدر لهــا تركيــا أكــر مــن غرهــا. ويف األشــهر 
األربعــة األوىل مــن عــام 2021 ارتفعــت صــادرات تركيــا 
ــا  ــادة قدره ــون دوالر، بزي ــار و851 ملي ــل إىل ملي إىل إرسائي
35% مقارنــة بالفــرتة نفســها مــن العــام املــايض، وأصبحــت 
ــرتة. ــذه الف ــا يف ه ــادرات تركي ــة لص ــة الثامن ــل الدول إرسائي

دوافع التقارب التركي 
ــل  ــن ت ــارب م ــن التق ــرة م ــداف أنق ــارة إىل أه ــن اإلش ميك

أبيــب يف هــذا التوقيــت وهــي:   

1- التأثــر عــى املوقــف اإلرسائيــي مــن رشق املتوســط: 
يــدرك أردوغــان أن هنــاك حاجــة لفــك عزلــة تركيــا يف رشق 
املتوســط، خاصــة يف ظــل تعــر أي تفاهــات بــن تركيــا مــن 
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تســعى تركيــا إلــى تحســين عالقاتهــا بإســرائيل، وهــو مــا وضــح فــي االتصــاالت التركيــة – اإلســرائيلية 
الرســمية، والتــي بــدأت باتصــاالت بيــن الرئيــس اإلســرائيلي اســحق هيرتــزوج، والرئيــس التركــي رجــب طيــب 
ــراك،  ــوزراء والمســؤولين األت ــن عــدد مــن ال ــو 2021، إضافــة للتواصــل الرســمي بي أردوغــان فــي 12 يولي
ونظرائهــم علــى الجانــب اإلســرائيلي، وهــو مــا فســر علــى أنــه محاولة تركية لتجــاوز التوتر الحاكــم للعالقات 

منــذ ســنوات.

تقارب حمدود:
فرص تالقي املصالح الرتكية- اإلسرائيلية بعد اتصاالت أردوغان األخرية

تقــارب محــدود: فــرص تالقــي المصالــح التركيــة – اإلســرائيلية بعــد اتصــاالت أردوغــان األخيــرة، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1297، 01 
أغســطس 2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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جانــب، وكل مــن قــرص واليونــان مــن جانــب آخــر، كــا أن 
الــدول األخــرى املعنيــة مبــا يف ذلــك مــر والواليــات املتحــدة 
واالتحــاد األورويب ال يبديــان تعاطفــاً تجــاه املطالــب الرتكيــة 

يف رشق املتوســط. 

وعــى الرغــم مــن إدراك أنقــرة صعوبــة القبــول مبطالبهــا 
يف رشق املتوســط، فإنهــا عــى األقــل تســعى للدخــول طرفــاً 
ــى  ــن ع ــزال تراه ــط، والت ــاز يف رشق املتوس ــاريع الغ يف مش
ــار. وكان  ــذا اإلط ــا يف ه ــل معه ــاون إرسائي ــة أن تتع إمكاني
ــوب  ــد أنب ــام 2016 يهــدف إىل م ــريك يف ع ــاك مــروع ت هن
ــا  ــن بعده ــا وم ــد تركي ــر مل ــت البح ــن تح ــن البلدي ــاز ب غ

ــي.  ــاز اإلرسائي ــا بالغ أوروب

ــا  ــع تبنيه ــرة م ــذه الفك ــن ه ــل ع ــت إرسائي ــد تخل وق
ملــروع »أيســت ميــد«، والــذي يهــدف إىل مــد أوروبــا بالغاز 
الطبيعــي عــر قــرص واليونــان، وهــو مــا أغضــب أنقــرة، إذ 
تــرى أن مروعهــا أفضــل وأرخــص مقارنــة مبــروع إيســت 
ميــد. ونظــراً ألن املــروع األخــر مل يتــم الــروع فيــه بعــد، 
فــإن تركيــا تســعى للتأثــر عــى املوقــف اإلرسائيــي للنكــوص 

عــن أيســت ميــد، والعــودة للمــروع الــرتيك. 

2- محاولــة الوقيعــة بــن أعضــاء منتــدى غاز رشق املتوســط: 
ــان وقــرص  أسســت مــر هــذه املنظمــة مــع األردن واليون
ــة  ــة ســوق إقليمي ــي تؤســس إلقام ــا، والت ــل وإيطالي وإرسائي
ــين،  ــن أساس ــق هدف ــط، لتحقي ــة رشق املتوس ــاز مبنطق للغ
وهــا قطــع الطريــق أمــام أي محــاوالت تركيــة للتنقيــب غــر 
ــة يف رشق  ــاه االقتصادي ــة يف املي ــوارد الطاق ــن م ــي ع الرع

املتوســط، فضــالً عــن اســتبعاد تركيــا مــن هــذه املشــاريع.

وتســعى تركيــا عــر تعزيــز العالقــات مــع إرسائيل سياســياً 
إىل محاولــة تشــكيك الــدول األخــرى يف املنتــدى مــن التــزام 
إرسائيــل بهــذا التحالــف، وذلــك مبــا يخــدم املصالــح الرتكيــة 

يف النهايــة. 

ــس  ــة: يســعى الرئي ــرات اإلقليمي ــف التوت 3- الســعي لتخفي
اإلقليميــة  باألطــراف  عالقاتــه  يف  النظــر  إلعــادة  الــرتيك 
ــو مل  ــى ول ــك حت ــا، وذل ــات معه ــة الخالف ــية، وتهدئ الرئيس
يرتتــب عــى ذلــك حــدوث أي اخــرتاق يف امللفــات الخالفيــة، 

ــك. ــر كذل ــع م ــن م ــت الراه ــري يف الوق ــا يج ك

ــر  ــة، عم ــة والتنمي ــزب العدال ــم ح ــدث باس ــد املتح وأك
ــد  ــور إطــار عمــل بع ــو عــى رضورة تبل ــك، يف 15 يولي جيلي
ــه  ــي ينبغــي مبوجب ــرتيك واإلرسائي هــذا االتصــال الرئيســن ال
التــي ميكــن  األمــور  العديــد مــن  تقــدم بشــأن  إحــراز 
ــالف.  ــاالت الخ ــل مج ــو ح ــوات نح ــاذ خط ــينها، واتخ تحس
وزعــم جيليــك أن القضايــا التــي ســوف تتــم مناقشــتها 
ــة الفلســطينية ومجــاالت أخــرى مثــل الســياحة  هــي القضي

والتجــارة، والتــي ســتكون ذات فائــدة للطرفــن.

4- رحيــل حكومــة نتانياهــو: تريــد تركيــا التأكيــد عــى أنها ال 
تعــادي الجانــب اإلرسائيــي، وأن توتــر عالقاتهــا مــع إرسائيــل 
ــوزراء اإلرسائيــي الســابق  كانــت بســبب سياســات رئيــس ال
نتنياهــو، والــذي تبنــى سياســات متطرفــة حتــى تجــاه األردن. 
ــو.  ــان ونتانياه ــن أردوغ ــخيص ب ــداء ش ــاك ع ــا كان هن ك
ــة  ــدة برئاس ــة جدي ــة إرسائيلي ــدوم حكوم ــرى األول أن ق وي
ــات  ــز العالق ــة تعزي ــت ســوف تســهم يف إمكاني ــايل بيني نفت

الثنائيــة. 

حسابات إسرائيل: 
ــن  ــب م ــق مكاس ــعى لتحقي ــرة تس ــل أن أنق ــدرك إرسائي ت
ــب  ــم مطال ــل لتقدي ــعت إرسائي ــك س ــا، ولذل ــا معه تقاربه
واضحــة ألنقــرة لتنفيذهــا لتجــاوز الخالفــات السياســية 

الســابقة، والتــي ميكــن توضيحهــا يف التــايل: 

ــة  ــعى الحكوم ــريك: تس ــاح ال ــدود االنفت ــاف ح 1- استكش
ــة،  ــا الرتكي ــة استكشــاف النواي ــة إىل محاول ــة الراهن اإلرسائيلي
ومــدى جديتهــا يف اســتعادة العالقــات معهــا، كــا أن ســعي 
أردوغــان إىل تحســن العالقــات مــع إرسائيــل، ســوف يصب يف 
صالــح إرسائيــل، حتــى ولــو مل يرتتــب عليــه أي تقــارب فعــي، 
إذ دأب أردوغــان عــى مهاجمــة الــدول التــي وقعــت اتفاقات 
ســالم مــع إرسائيــل، كــا قــدم نفســه باعتبــاره مدافعــاً عــن 
القضيــة الفلســطينية، وال شــك أن اتجاهــه لتحســن عالقاتــه 
بإرسائيــل اآلن ســوف يكشــف أبعــاد سياســاته الدعائيــة 

واختالفهــا عــن سياســاته الفعليــة. 

2- مطالبــة إرسائيــل تركيــا بإغــالق مقــرات حــاس: تطلــب 
تــل أبيــب مــن أنقــرة إغــالق مكاتــب ومقــرات لحركــة 
ــف  ــك وق ــة، وكذل ــب للحرك ــع التدري ــك مواق حــاس، وكذل
ــات  ــى السياس ــض ع ــمية، والتحري ــة الرس ــالت اإلعالمي الحم

ــطينية. ــة الفلس ــاه القضي ــة تج اإلرسائيلي

ــاق  ــق الخن ــدأت تضيي ــة ب ــة الرتكي ــظ أن الحكوم ويالح
عــى عمليــات الحركــة الفلســطينية، حيــث مل يعــد أعضاؤهــا 
مُينحــون الجنســية أو التأشــرات طويلــة األمــد، كــا اعتقلــت 
ــل فــرتة،  ــا أحــد أعضــاء حــاس يف مطــار اســطنبول، قب تركي

وقامــت برتحيلــه. 

ــا بالســلطة الفلســطينية: زار  ــة تركي 3- االســتفادة مــن عالق
ــب  ــل أبي ــر ت ــراً، وتفك ــا مؤخ ــاس تركي ــود عب ــس محم الرئي
ــة  ــا، ومحاول ــى تركي ــلطة ع ــاح الس ــن انفت ــتفادة م يف االس
اســتقطاب الســلطة الفلســطينية مــن املدخــل الــرتيك يف إطــار 
الحــرص عــى اســتئناف العالقــات مــع الســلطة الفلســطينية 
ــدم  ــة يف ع ــزال متعنت ــا ت ــي م ــاس الت ــة ح ــدة لحرك مكاي
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تنفيــذ صفقــة تبــادل األرسي، وال تــزال تتشــدد يف عــدم إبــرام 
هدنــة طويلــة األجــل وهــو مــا ســيدفع الحكومــة اإلرسائيليــة 
ملحاولــة تطويــق حركــة حــاس عــر دول مثــل تركيــا ومــر 

واألردن.

صعوبات التقارب بين الجانبين:
ــدة  ــل ع ــا بإرسائي ــن عالقاته ــا بتحس ــاوالت تركي ــه مح تواج

ــايل: ــو الت ــى النح ــا ع ــن تفصيله ــات ميك معوق

تــرى  باإلخــوان:  أردوغــان وعالقاتــه  الثقــة يف  1- عــدم 
ــرتيك  ــس ال ــأن الرئي ــي ب ــن اإلرسائي ــذة يف اليم ــادات ناف قي
رجــب طيــب أردوغــان شــخص ال يوثــق فيــه، وأنــه سيســتمر 
يف مواجهــة إرسائيــل، وســيحرض عــى سياســتها. كــا يســود 
اعتقــاد إرسائيــي بــأن أردوغــان يرتبــط أيديولوجيــاً بجاعــة 

ــا. ــه معه ــد عــن تحالف ــن يحي اإلخــوان املســلمن ول

2- اســتمرار التحالــف اإلرسائيــي – القــريص: عــّر وزيــر 
ــد ونظــره القــريص نيكــوس  ــر البي ــة االرسائيــي يائ الخارجي
عــن  يوليــو   26 يف  اجتاعهــا  خــالل  كريســتودوليدس 
ــا  ــا تركي ــي تقوده ــوات الت ــن الخط ــة م ــا العميق مخاوفه
ــد  ــد بع ــب البي ــن مكت ــادر ع ــان الص ــص البي ــرص. ون يف ق

االجتــاع بــن الجانبــن: »نحــن نتقاســم املخــاوف العميقــة 
مــن التحــركات االســتفزازية التــي تقودهــا تركيــا يف قــرص«. 

كــا ذكــر البيــان انهــا ناقشــا »الخطــوات الرضوريــة التي 
يجــب اتخاذهــا باملوضــوع«، وذلــك يف إشــارة إىل إعــالن تركيــا 
فتــح قســم مــن منطقــة فاروشــا املغلقــة يف قــرص وتســليم 
ــا  ــة غــر املعــرتف به ــة شــال قــرص الرتكي ــه لجمهوري إدارت

دوليــاً.

3- نظــر إرسائيــل لركيــا كمهدد: أدرجت شــعبة االســتخبارات 
ــخ  ــرة يف تاري ــا ألول م ــان«، تركي ــة »أم ــكرية اإلرسائيلي العس
عالقــات البلديــن، يف قامئــة األخطــار املهــددة للدولــة العريــة 
يف عــام 2020. وعــى الرغــم مــن أن التقريــر اســتبعد حــدوث 
مواجهــة مبــارشة مــع تركيــا، لكنــه قــال إن »األعــال العدائية 
املتزايــدة التــي تقــوم بهــا تركيــا يف املنطقــة جعلتهــا واحــدة 

مــن أكــر املخاطــر التــي يجــب مراقبتهــا يف العــام املقبــل«.

تركيــا،  تنفتــح عــى  لــن  فــإن إرسائيــل  الختــام،  ويف 
ــك  ــط ذل ــا مل يرتب ــا، م ــية معه ــات السياس ــتعيد العالق وتس
بوجــود تحــوالت حقيقيــة يف املوقــف الــرتيك مــن حركــة 
ــرص  ــل وق ــن إرسائي ــات ب ــتمرار العالق ــا أن اس ــاس، ك ح
ــن.  ــن الجانب ــات ب ــن العالق ــى تحس ــاً ع ــداً إضافي ــل قي ميث
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