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مــن  فقــط  أســابيع  عقــب  الترصيحــات  تلــك  وجــاءت 
ــة لحــاس عــن اعتقــال  ــاء املوالي ــة شــهاب لألنب إعــان وكال
7 فلســطينيني يف تركيــا التهامهــم بالتجســس عــى بعــض 
ــح  ــك لصال ــا، وذل ــة يف تركي ــطينية املقيم ــخصيات الفلس الش

أجهــزة مخابــرات الســلطة الفلســطينية واملوســاد. 

عالقات متوترة
متــر العاقــات بــني أنقــرة وتــل أبيــب بحالــة مــن التذبــذب 
وعــدم اســتقرار، وهــو مــا ميكــن تفصيلــه عــى النحــو التــايل:

1- اتهامــات متبادلــة باإلرهــاب: مثــة اتهامــات متبادلــة بــني 
ــو  ــان يف ماي ــر أردوغ ــد اعت ــاب. فق ــل باإلره ــا وإرسائي تركي
2021، أن إرسائيــل دولــة إرهــاب، وذلــك عقــب إطــاق 
الرشطــة اإلرسائيليــة الرصــاص املطاطــي وقنابــل الصــوت 
عــى الشــباب الفلســطينيني يف املســجد األقــى، فيــا تتهــم 

إرسائيــل أنقــرة بدعــم ومســاعدة حركــة حــاس التــي تصنفها 
ــة. ــة إرهابي ــل كمنظم إرسائي

كــا وجهــت تركيــا يف 23 أكتوبــر الجــاري اتهامــات حــادة 
إلرسائيــل بشــأن قيــام املجلــس األعــى للتخطيــط اإلرسائيــي 
ببنــاء وحــدات اســتيطانية جديــدة يف الضفــة الغربيــة، كــا 
هاجمــت إدراج تــل أبيــب 6 منظــات حقوقية فلســطينية يف 
قامئــة التنظيــات اإلرهابيــة، معتــرة ذلــك تقويــض أنشــطة 
ــون  ــع القان ــارض م ــا يتع ــطني، ومب ــان يف فلس ــوق اإلنس حق

الــدويل.

2- محــاوالت فاشــلة لتهدئــة التوتــر: أجــرى الرئيــس الــريك 
ــي  ــس اإلرسائي ــايض، اتصــاالً بالرئي ــو امل ــان، يف 12 يولي أردوغ
ــب،  ــويل املنص ــى ت ــه ع ــوغ، لتهنئت ــحاق هريتس ــد، إس الجدي
فيــا أعلــن املتحــدث باســم الرئيــس اإلرسائيــي أن الرئيســان 
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أعلنــت صحيفــة الصبــاح التركيــة، القريبــة مــن الحكومــة التركيــة وحــزب العدالــة والتنميــة، فــي 21 أكتوبــر 
الجــاري، عــن قيــام المخابــرات التركيــة، فــي مطلــع أكتوبــر الجــاري، بإلقــاء القبــض علــى شــبكة جاسوســية 
تابعــة للموســاد اإلســرائيلي مكونــة مــن 15 عنصــرًا، كانــت تعمــل ضــد معارضــي إســرائيل فــي تركيــا، 
فيمــا كشــفت الصحيفــة فــي اليــوم التالــي، أن أحــد أعضــاء تلــك الشــبكة كان يجمــع معلومــات بشــأن 
الفلســطينيين المقيميــن فــي تركيــا والتصنيــع العســكري التركــي، بينمــا لــم تعلــن أنقــرة رســميًا عــن تلــك 

ــل أكــدت إســرائيل عــدم صحــة هــذه االتهامــات. الواقعــة. وفــي المقاب

ــر 2021،  ــرات المســتقبل, العــدد 1381، 31 أكتوب ــر مســتمر: دالالت إلقــاء أنقــرة القبــض علــى شــبكة تجســس إســرائيلية، تقدي توت
ــاث والدراســات المتقدمــة. ــي: المســتقبل لألبح أبوظب
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ناقشــا خــال هــذه املحادثــة تعميــق العاقــات بــني البلديــن، 
مــن خــال تعزيــز التعــاون بينهــا يف العديــد مــن املجــاالت 
ــس  ــرى رئي ــا أج ــا، ك ــياحة والتكنولوجي ــة والس ــل الطاق مث
املخابــرات الركيــة العــام املــايض محادثــات رسيــة مــع 
ــم يف  ــر القائ ــاوز التوت ــة لتج ــني يف محاول ــؤولني إرسائيلي مس

ــة. ــات الثنائي العاق

3- اســتبعاد تركيــا مــن رشق املتوســط: تعاونــت إرسائيــل مــع 
مــرص يف إطــار منتــدى غــاز رشق املتوســط، والــذي اســتبعد 
تركيــا مــن عضويتــه. كــا تضمنــت الخطــط املســتقبلية 
تصديــر الغــاز اإلرسائيــي إىل مــرص إلســالته يف مصانــع إســالة 
الغــاز الطبيعــي املرصيــة إلعــادة تصديــره، وذلــك عوضــاً عــن 
تصديــره عــر تركيــا، وهــو األمــر الــذي أغضبهــا، والتــي ترغب 
ــة  ــن منطق ــة م ــر الطاق ــوط تصدي ــى خط ــن ع يف أن تهيم
الــرشق األوســط ووســط آســيا إىل االتحــاد األورويب المتــاك 
نفــوذ عليهــا. وال شــك أن محاولــة إيجــاد قنــاة لتصديــر الغــاز 

الطبيعــي عــر مــرص ســوف ميثــل انتكاســة لهــذه الجهــود.  

4- اســتمرار العالقــات االقتصاديــة: مل يتأثــر التبــادل التجــاري 
ــيايس  ــر الس ــرات التوت ــى يف ف ــب، حت ــل أبي ــرة وت ــني أنق ب
ــن  ــدأ فصــل االقتصــاد ع ــدان مب ــد البل ــث اعتم ــا، حي بينه
السياســية. فقــد احتلــت إرسائيــل يف عــام 2020 املرتبــة 
التــي تصــدر لهــا تركيــا بإجــايل  الــدول  التاســعة بــني 
ــادرات  ــت ص ــا بلغ ــار دوالر، في ــت 4.7 ملي ــادرات بلغ ص
تركيــا إلرسائيــل 1.9 مليــار دوالر خــال األشــهر األربعــة األوىل 
مــن عــام 2021، بنســبة ارتفــاع بلغــت 35% مقارنــة بالفــرة 
نفســها مــن العــام املــايض، مســتحوذة عــى املرتبــة الثامنــة 
لصــادرات تركيــا يف هــذه الفــرة، كــا أشــار الرئيســان الــريك 
ــة توســع وتطــور التجــارة  ــم إىل أهمي ــي يف اتصاله واإلرسائي
والعاقــات االقتصاديــة بينهــا، حتــى يف ظــل انتشــار كورونــا.

نفي إسرائيلي
متثلــت أبــرز املواقــف اإلرسائيليــة غــري الرســمية عــى اإلعــان 

الــريك يف التــايل: 

1- نفــي إرسائيــي غــر رســمي: نفــى النائــب الســابق ملديــر 
املوســاد، ورئيــس لجنــة الشــؤون الخارجيــة والدفــاع يف 
الكنيســت، رام بــن بــاراك، انتــاء أي مــن األشــخاص الخمســة 
عــرش الذيــن اعتقلــوا يف تركيــا إىل املوســاد، مرجحــاً أن يكــون 
اإلعــان الــريك معــراً عــن رغبــة الســلطات هنــاك يف إظهــار 
إنجازاتهــا االســتخباراتية، قائــاً إن هــذه الرغبــة تدفــع أنقــرة 
مــن حــني إىل آخــر إىل نــرش “معلومــات كاذبــة”. ويبــدو أن 
ــة  ــني الخمس ــكار أن املعتقل ــى اإلن ــل ع ــاعد إرسائي ــا يس م

ــة. ــة غــري إرسائيلي عــرش ينتمــون إىل جنســيات عربي

ــع  ــر موق ــذر تقري ــة: ح ــات الثنائي ــر العالق ــتمرار توت 2- اس
هيئــة البــث اإلرسائيليــة “كان”، مــن انتهــاء مرحلــة االســتقرار 
ــفه  ــا كش ــد م ــك بع ــل، وذل ــا وإرسائي ــني تركي ــات ب يف العاق
ــس،  ــبكة التجس ــاد يف ش ــورط املوس ــأن ت ــريك بش ــام ال اإلع
الــريك يف التعامــل مــع  حيــث فــرت الهيئــة الســلوك 
ــه  ــا وصف ــاء م ــب النته ــل أبي ــارة لت ــه إش ــى أن ــة، ع القضي
ــدء  ــني الطرفــني، والب ــار ب ــة وقــف إطــاق الن ــر مبرحل التقري
مبرحلــة جديــدة مــن التوتــر، وهــو مــا يــؤرش إىل أن تركيــا قــد 
تكــون قامــت بالفعــل بالقبــض عــى شــبكة تابعــة للموســاد 

ــا.  يف تركي

قامــت يف  الركيــة  املخابــرات  أن  إىل  اإلشــارة  وتجــدر 
أوائــل 2012 بكشــف أســاء خليــة تجســس إرسائيليــة 
كانــت مكونــة مــن 10 إيرانيــني، كانــت تلتقــي عــى األرايض 
الركيــة بجواســيس إرسائيليــني، وكان ذلــك جــزء مــن املجهــود 

ــران.  ــد إي ــي ض ــتخبارايت والتخريب ــي االس اإلرسائي

ــم الســلطات  ــذا النشــاط بعل ــوم به ــل تق ــت إرسائي وكان
الركيــة، حيــث مل تكــن تعتقد أن أنقرة ســوف تتنكر لســنوات 
مــن التعــاون األمنــي املشــرك، وتقــوم بفضــح هويتهــم، غــري 
أن الســلطات الركيــة كشــفت لنظريتهــا اإليرانيــة أســاءهم، 
ــة ضــد  ــة لألنشــطة اإلرسائيلي ــه رضب ــا أدى إىل توجي وهــو م
ــان  ــدام حق ــن إق ــا م ــا قلقه ــنطن حينه ــدت واش ــران. وأب إي
بتبــادل معلومــات  الركيــة  فيــدان، رئيــس االســتخبارات 

حساســة مــع إيــران. 

ــط  ــة: تنش ــطة املعادي ــف األنش ــة لوق ــة إرسائيلي 3- محاول
حركــة حــاس عــى األرايض الركيــة، وتعتقــد إرسائيــل أنهــا 
ــن  ــاً م ــا انطاق ــة ضده ــات عدائي ــدة عملي ــذ ع ــوم بتنفي تق
ــام حركــة حــاس  ــة إىل قي ــاك، إذ تشــري مصــادر إرسائيلي هن
الفلســطينية بــإدارة منشــأة رسيــة يف تركيــا تقــوم مــن خالهــا 
بتنفيــذ هجــات ســيرانية ضــد إرسائيــل، وأنشــطة ملكافحــة 
ــا بإعطــاء  ــت تركي ــا قام ــة. ك ــات التجســس اإلرسائيلي عملي
الجنســية لعــرشات العنــارص التابعــة لحــاس، والتــي تورطت 

يف تنفيــذ عمليــات إرهابيــة ضــد إرسائيــل.

دالالت كاشفة
ــيس  ــن الجواس ــدد م ــى ع ــا ع ــض تركي ــة قب ــف واقع تكش
ــلوك  ــق بالس ــا يتعل ــني في ــني مهمت ــن داللت ــني ع اإلرسائيلي

ــا:  ــة، وه ــرة املقبل ــال الف ــريك خ ــي ال اإلقليم

ــري  ــريك غ ــان ال ــريك: يكشــف اإلع ــد ال 1- اســتمرار التصعي
الرســمي عــن واقعــة القبــض عــى خايــا تجســس إرسائيليــة 
ــرى إىل  ــرة أخ ــه م ــة تتج ــة اإلقليمي ــة الركي ــن أن السياس ع
ــة  ــة الركي ــني، إذ إن السياس ــا اإلقليمي ــع خصومه ــد م تصعي
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ــة لهــا، عــر  ــدول املناوئ ــة مــع ال ــة التهدئ ــة إىل محاول الرامي
ــة  ــة، ال تســتبعها أي خطــوات فعلي ــداء ترصيحــات إيجابي إب

ــات.  ــود العاق ــتمرار جم ــاهم يف اس ــد س ق

فقــد ســعت تركيــا إىل اســتعادة عاقاتهــا بإرسائيــل، وهــو 
ــم حــاس،  ــن دع ــرة ع ــف أنق ــه، رشط توق ــت علي ــا وافق م
وهــو مــا رفضتــه األخــرية، ويف مواجهــة هــذا اإلخفــاق، عــاود 

أردوغــان إىل التصعيــد مجــدداً ضــد إرسائيــل. 

2- الجمــود األيديولوجــي ألردوغــان: يتبنــى الرئيــس الــريك 
توجهــات فكريــة قريبــة مــن تيــار اإلخــوان املســلمني، ولــذا، 
فــإن تحالفــه معهــا يف أعقــاب الربيــع العــريب ال يعــد فقــط 

تحالفــاً مصلحيــاً يســعى مــن خالــه إىل تعزيــز نفــوذ تركيــا 
ــح يف  ــا وض ــو م ــي، وه ــف أيديولوج ــه تحال ــي، ولكن اإلقليم
ــم  ــلمني، فل ــوان املس ــم اإلخ ــن دع ــي ع ــرة التخ ــض أنق رف
تنجــح تركيــا يف تهدئــة العاقــات مــع إرسائيــل، بســبب رفــض 
أنقــرة قطــع عاقاتهــا بحركــة حــاس، والتــي تعــد أحــد أفرع 

جاعــة اإلخــوان املســلمني. 

ويف الختــام، تكشــف مجمــل سياســة تركيــا تجــاه إرسائيــل 
ــرة  ــال الف ــور خ ــحة للتده ــا مرش ــات بينه ــن أن العاق ع
املقبلــة، وهــو مــا يعنــي انتكاســة أي تعــاون ســيايس أو أمنــي 
ــا  ــض تركي ــل رف ــة يف ظ ــرة املقبل ــال الف ــني خ ــني الجانب ب

ــل.   ــا بإرسائي ــع عاقاته ــازالت لتطبي ــم أي تن تقدي
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