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أعلنــت صحيفــة الصبــاح التركيــة ،القريبــة مــن الحكومــة التركيــة وحــزب العدالــة والتنميــة ،فــي  21أكتوبــر
الجــاري ،عــن قيــام المخابــرات التركيــة ،فــي مطلــع أكتوبــر الجــاري ،بإلقــاء القبــض علــى شــبكة جاسوســية
تابعــة للموســاد اإلســرائيلي مكونــة مــن  15عنصــراً  ،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 رســمياً عــن تلــك
الواقعــة .وفــي المقابــل أكــدت إســرائيل عــدم صحــة هــذه االتهامــات.

وجــاءت تلــك الترصيحــات عقــب أســابيع فقــط مــن
إعــان وكالــة شــهاب لألنبــاء املواليــة لحــاس عــن اعتقــال
 7فلســطينيني يف تركيــا التهامهــم بالتجســس عــى بعــض
الشــخصيات الفلســطينية املقيمــة يف تركيــا ،وذلــك لصالــح
أجهــزة مخابــرات الســلطة الفلســطينية واملوســاد.
عالقات متوترة
متــر العالقــات بــن أنقــرة وتــل أبيــب بحالــة مــن التذبــذب
وعــدم اســتقرار ،وهــو مــا ميكــن تفصيلــه عــى النحــو التــايل:
 -1اتهامــات متبادلــة باإلرهــاب :مثــة اتهامــات متبادلــة بــن
تركيــا وإرسائيــل باإلرهــاب .فقــد اعتــر أردوغــان يف مايــو
 ،2021أن 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
إرسائيــل كمنظمــة إرهابيــة.
كــا وجهــت تركيــا يف  23أكتوبــر الجــاري اتهامــات حــادة
إلرسائيــل بشــأن قيــام املجلــس األعــى للتخطيــط اإلرسائيــي
ببنــاء وحــدات اســتيطانية جديــدة يف الضفــة الغربيــة ،كــا
هاجمــت إدراج تــل أبيــب  6منظــات حقوقية فلســطينية يف
قامئــة التنظيــات اإلرهابيــة ،معتــرة ذلــك تقويــض أنشــطة
حقــوق اإلنســان يف فلســطني ،ومبــا يتعــارض مــع القانــون
الــدويل.
 -2محــاوالت فاشــلة لتهدئــة التوتــر :أجــرى الرئيــس الــريك
أردوغــان ،يف  12يوليــو املــايض ،اتصــاالً بالرئيــس اإلرسائيــي
الجديــد ،إســحاق هريتســوغ ،لتهنئتــه عــى تــويل املنصــب،
فيــا أعلــن املتحــدث باســم الرئيــس اإلرسائيــي أن الرئيســان

توتــر مســتمر :دالالت إلقــاء أنقــرة القبــض علــى شــبكة تجســس إســرائيلية ،تقديــرات المســتقبل ,العــدد  31 ،1381أكتوبــر ،2021
أبوظبــي :المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ناقشــا خــال هــذه املحادثــة تعميــق العالقــات بــن البلديــن،
مــن خــال تعزيــز التعــاون بينهــا يف العديــد مــن املجــاالت
مثــل الطاقــة والســياحة والتكنولوجيــا ،كــا أجــرى رئيــس
املخابــرات الرتكيــة العــام املــايض محادثــات رسيــة مــع
مســؤولني إرسائيليــن يف محاولــة لتجــاوز التوتــر القائــم يف
العالقــات الثنائيــة.
 -3اســتبعاد تركيــا مــن رشق املتوســط :تعاونــت إرسائيــل مــع
مــر يف إطــار منتــدى غــاز رشق املتوســط ،والــذي اســتبعد
تركيــا مــن عضويتــه .كــا تضمنــت الخطــط املســتقبلية
تصديــر الغــاز اإلرسائيــي إىل مــر إلســالته يف مصانــع إســالة
الغــاز الطبيعــي املرصيــة إلعــادة تصديــره ،وذلــك عوضـاً عــن
تصديــره عــر تركيــا ،وهــو األمــر الــذي أغضبهــا ،والتــي ترغب
يف أن تهيمــن عــى خطــوط تصديــر الطاقــة مــن منطقــة
الــرق األوســط ووســط آســيا إىل االتحــاد األورويب المتــاك
نفــوذ عليهــا .وال شــك أن محاولــة إيجــاد قنــاة لتصديــر الغــاز
الطبيعــي عــر مــر ســوف ميثــل انتكاســة لهــذه الجهــود.
 -4اســتمرار العالقــات االقتصاديــة :مل يتأثــر التبــادل التجــاري
بــن أنقــرة وتــل أبيــب ،حتــى يف فــرات التوتــر الســيايس
بينهــا ،حيــث اعتمــد البلــدان مبــدأ فصــل االقتصــاد عــن
السياســية .فقــد احتلــت إرسائيــل يف عــام  2020املرتبــة
التاســعة بــن الــدول التــي تصــدر لهــا تركيــا بإجــايل
صــادرات بلغــت  4.7مليــار دوالر ،فيــا بلغــت صــادرات
تركيــا إلرسائيــل  1.9مليــار دوالر خــال األشــهر األربعــة األوىل
مــن عــام  ،2021بنســبة ارتفــاع بلغــت  %35مقارنــة بالفــرة
نفســها مــن العــام املــايض ،مســتحوذة عــى املرتبــة الثامنــة
لصــادرات تركيــا يف هــذه الفــرة ،كــا أشــار الرئيســان الــريك
واإلرسائيــي يف اتصالهــم إىل أهميــة توســع وتطــور التجــارة
والعالقــات االقتصاديــة بينهــا ،حتــى يف ظــل انتشــار كورونــا.
نفي إسرائيلي
متثلــت أبــرز املواقــف اإلرسائيليــة غــر الرســمية عــى اإلعــان
الــريك يف التــايل:
 -1نفــي إرسائيــي غــر رســمي :نفــى النائــب الســابق ملديــر
املوســاد ،ورئيــس لجنــة الشــؤون الخارجيــة والدفــاع يف
الكنيســت ،رام بــن بــاراك ،انتــاء أي مــن األشــخاص الخمســة
عــر الذيــن اعتقلــوا يف تركيــا إىل املوســاد ،مرجحـاً أن يكــون
اإلعــان الــريك معـرا ً عــن رغبــة الســلطات هنــاك يف إظهــار
إنجازاتهــا االســتخباراتية ،قائـاً إن هــذه الرغبــة تدفــع أنقــرة
مــن حــن إىل آخــر إىل نــر “معلومــات كاذبــة” .ويبــدو أن
مــا يســاعد إرسائيــل عــى اإلنــكار أن املعتقلــن الخمســة
عــر ينتمــون إىل جنســيات عربيــة غــر إرسائيليــة.
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 -2اســتمرار توتــر العالقــات الثنائيــة :حــذر تقريــر موقــع
هيئــة البــث اإلرسائيليــة “كان” ،مــن انتهــاء مرحلــة االســتقرار
يف العالقــات بــن تركيــا وإرسائيــل ،وذلــك بعــد مــا كشــفه
اإلعــام الــريك بشــأن تــورط املوســاد يف شــبكة التجســس،
حيــث فــرت الهيئــة الســلوك الــريك يف التعامــل مــع
القضيــة ،عــى أنــه إشــارة لتــل أبيــب النتهــاء مــا وصفــه
التقريــر مبرحلــة وقــف إطــاق النــار بــن الطرفــن ،والبــدء
مبرحلــة جديــدة مــن التوتــر ،وهــو مــا يــؤرش إىل أن تركيــا قــد
تكــون قامــت بالفعــل بالقبــض عــى شــبكة تابعــة للموســاد
يف تركيــا.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن املخابــرات الرتكيــة قامــت يف
أوائــل  2012بكشــف أســاء خليــة تجســس إرسائيليــة
كانــت مكونــة مــن  10إيرانيــن ،كانــت تلتقــي عــى األرايض
الرتكيــة بجواســيس إرسائيليــن ،وكان ذلــك جــزء مــن املجهــود
اإلرسائيــي االســتخبارايت والتخريبــي ضــد إيــران.
وكانــت إرسائيــل تقــوم بهــذا النشــاط بعلــم الســلطات
الرتكيــة ،حيــث مل تكــن تعتقد أن أنقرة ســوف تتنكر لســنوات
مــن التعــاون األمنــي املشــرك ،وتقــوم بفضــح هويتهــم ،غــر
أن الســلطات الرتكيــة كشــفت لنظريتهــا اإليرانيــة أســاءهم،
وهــو مــا أدى إىل توجيــه رضبــة لألنشــطة اإلرسائيليــة ضــد
إيــران .وأبــدت واشــنطن حينهــا قلقهــا مــن إقــدام حقــان
فيــدان ،رئيــس االســتخبارات الرتكيــة بتبــادل معلومــات
حساســة مــع إي ـران.
 -3محاولــة إرسائيليــة لوقــف األنشــطة املعاديــة :تنشــط
حركــة حــاس عــى األرايض الرتكيــة ،وتعتقــد إرسائيــل أنهــا
تقــوم بتنفيــذ عــدة عمليــات عدائيــة ضدهــا انطالق ـاً مــن
هنــاك ،إذ تشــر مصــادر إرسائيليــة إىل قيــام حركــة حــاس
الفلســطينية بــإدارة منشــأة رسيــة يف تركيــا تقــوم مــن خاللهــا
بتنفيــذ هجــات ســيربانية ضــد إرسائيــل ،وأنشــطة ملكافحــة
عمليــات التجســس اإلرسائيليــة .كــا قامــت تركيــا بإعطــاء
الجنســية لعـرات العنــارص التابعــة لحــاس ،والتــي تورطت
يف تنفيــذ عمليــات إرهابيــة ضــد إرسائيــل.
دالالت كاشفة
تكشــف واقعــة قبــض تركيــا عــى عــدد مــن الجواســيس
اإلرسائيليــن عــن داللتــن مهمتــن فيــا يتعلــق بالســلوك
اإلقليمــي الــريك خــال الفــرة املقبلــة ،وهــا:
 -1اســتمرار التصعيــد الــريك :يكشــف اإلعــان الــريك غــر
الرســمي عــن واقعــة القبــض عــى خاليــا تجســس إرسائيليــة
عــن أن السياســة الرتكيــة اإلقليميــة تتجــه مــرة أخــرى إىل
تصعيــد مــع خصومهــا اإلقليميــن ،إذ إن السياســة الرتكيــة
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الراميــة إىل محاولــة التهدئــة مــع الــدول املناوئــة لهــا ،عــر
إبــداء ترصيحــات إيجابيــة ،ال تســتبعها أي خطــوات فعليــة
قــد ســاهم يف اســتمرار جمــود العالقــات.
فقــد ســعت تركيــا إىل اســتعادة عالقاتهــا بإرسائيــل ،وهــو
مــا وافقــت عليــه ،رشط توقــف أنقــرة عــن دعــم حــاس،
وهــو مــا رفضتــه األخــرة ،ويف مواجهــة هــذا اإلخفــاق ،عــاود
أردوغــان إىل التصعيــد مجــددا ً ضــد إرسائيــل.
 -2الجمــود األيديولوجــي ألردوغــان :يتبنــى الرئيــس الــريك
توجهــات فكريــة قريبــة مــن تيــار اإلخــوان املســلمني ،ولــذا،
فــإن تحالفــه معهــا يف أعقــاب الربيــع العــريب ال يعــد فقــط

تحالف ـاً مصلحي ـاً يســعى مــن خاللــه إىل تعزيــز نفــوذ تركيــا
اإلقليمــي ،ولكنــه تحالــف أيديولوجــي ،وهــو مــا وضــح يف
رفــض أنقــرة التخــي عــن دعــم اإلخــوان املســلمني ،فلــم
تنجــح تركيــا يف تهدئــة العالقــات مــع إرسائيــل ،بســبب رفــض
أنقــرة قطــع عالقاتهــا بحركــة حــاس ،والتــي تعــد أحــد أفرع
جامعــة اإلخــوان املســلمني.
ويف الختــام ،تكشــف مجمــل سياســة تركيــا تجــاه إرسائيــل
عــن أن العالقــات بينهــا مرشــحة للتدهــور خــال الفــرة
املقبلــة ،وهــو مــا يعنــي انتكاســة أي تعــاون ســيايس أو أمنــي
بــن الجانبــن خــال الفــرة املقبلــة يف ظــل رفــض تركيــا
تقديــم أي تنــازالت لتطبيــع عالقاتهــا بإرسائيــل.
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المستقبل

لألبحاث والدراسات المتقدمة

عن المركز

مركــز تفكــر  Think Tankمســتقل ،أنشــئ عــام  ،2014يف أبوظبــي ،بدولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام ،ومســاندة صنــع القـرار ،ودعم
البحــث العلمــي ،فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل ،التــي أصبحــت متثــل إشــكالية
حقيقيــة باملنطقــة ،يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار ،وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال
املرحلــة الحاليــة ،مــن خالل رصــد وتحليل وتقديــر «املســتجدات» املتعلقــة بالتحوالت
السياســية واالتجاهــات األمنيــة ،والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة،
والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة ،املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج ،ويف نطــاق
الــرق األوســط عمومـاً.
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