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تركيا وإسرائيل: عالقات اقتصادية 
تكشف أوهام العداء

؛  ي
رسائيلية، إىل بدايات تأسيس الكيان الصهيو�ن كية -الإ يعود تاريخ العالقات ال�ت

ف رسمياً بإرسائيل العام 1949، ومنذ  حيث كانت تركيا أول دولة إسالمية تع�ت
ن أخذت العالقات الثنائية تتطور بشكل مطرد عىل الصعد كافة  ذلك الح�ي

خاصة القتصادية والعسكرية، ومع وصول حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب 
طيب أردوغان إىل السلطة العام 2002، أخذت هذه العالقات تفقد بريقها عىل 
المستوى »الكالمي«، لكن الستعانة بلغة الأرقام عىل المستوى القتصادي 

تحديداً تكشف زيف هذا العداء، وأّن ما يجري مجرد مناورات سياسية ودغدغة 
ي يجيدها أردوغان باسم نرصة القضية الفلسطينية

للمشاعر ال�ت

عاصف الخالدي

واقعية الغاز والتبادل التجاري
ي ليــس 

ٍ مــن المواقــف الصعبــة، الــىت ي كثــري
�ف

ــتمر  ــدس، يس ــكا إىل الق ــفارة أمري ــل س ــا نق آخره

أردوغــان باســتخدام خطابــه العاطفــي الشــعبوي 

ــذا ال  ــري أّن ه ــام، غ س ف واالإ ــط�ي ــوص فلس بخص

ــع  ــة م ــٍة قوي ــاٍت اقتصادي ــود عاق ــن وج ــع م يمن

دولــة االحتــال، ويشــري موقــع »تــرك بــرس« 

إىل هــذه العاقــة، مــن خــال تقريــٍر يشــمل 

»يوفــال  رسائيــ�ي  االإ الطاقــة  وزيــر  ترصيحــات 

.» ف شــتاينيرت

ــخ 27 شــباط  ــر، المنشــور بتاري وبحســب التقري

ايــر( 2016 يقــول الوزيــر »لــم تتأثــر العاقــات  )فرب

ف البلديــن رغــم بعــض الخافــات  التجاريــة بــ�ي

ي 2008 و 2013، فقــد بلــغ حجــم 
الدبلوماســية �ف

 ،2009 لعــام  ف  الطرفــ�ي ف  بــ�ي التجــاري  التبــادل 

ألــف دوالر، وعــ�  ملياريــن و597 مليونــاً و163 

للعاقــات  الدبلومــاسي  التدهــور  مــن  الرغــم 

، إال أّن حجــم التبــادل  ف ف الطرفــ�ي المتبادلــة بــ�ي

التجــاري لعــام 2014، بلــغ 5 مليــارات و832 مليــون 

دوالر«. ألــف  و180 



3

ية
طين

س
فل

 ال
ية

ض
لق

ة با
جر

متا
وال

ل 
ئي

سرا
 وإ

كيا
تر

يستمر أردوغان باستخدام خطابه الشعبوي بخصوص فلسطين 
واإلسالم لكن عالقاته االقتصادية متينة مع االحتالل

ي التقريــر ذاتــه، إّن »الرئيــس 
وكان الوزيــر قــال �ف

ــل  ي ظ
ــه �ف ــان رصح بأن ــب أردوغ ــب طي كي رج

ــرت ال

ــكل  ــة، بش ي المنطق
ــية �ف ــاع السياس ــور االأوض تده

ــة إىل  ــة ماّس ــا بحاج ــإن تركي ــه، ف ــري ل ــاد ال نظ ح

ي 
ــىت ــل، لمناقشــة المســارات ال ــع إرسائي ــق م التواف

ي 
ــة �ف ات إيجابي ــري ــداث تغي ــا إح ــن خاله ــن م يمك

ــة«. المنطق

يــرى أردوغــان إذن، أّن إرسائيــل دولــة مهمــة 

ي 
ومســتقرة سياســياً مقابــل أوضــاع متدهــورة �ف

ــة هــو  ــاح مصالحــه التجاري ــة، ولعــل مفت المنطق

وبلــده، تعــود كذلــك إىل غــاز االحتــال، الــذي 

. ف ــ�ي ف الطرف ــ�ي ــات ب ــٍن للعاق ــل ضام ــد أفض يع

ويمكــن مــن خــال تحقيــق أعدتــه »دويتشــه 

يــة، ونــرش بتاريــخ 12 كانــون  ف نجلري فيلــه«، باللغــة االإ

( 2017 متابعــة هــذا الــرأي بوضــوح؛  االأول )ديســمرب

ــري بالشــؤون  ــاركل، الخب ــول كريســتيان ب ــث يق حي

ي تركيا، 
يش بــول« �ف كيــة، ومديــر مؤسســة »هايرف الرت

إّن »أردوغــان يحــب تنصيــب نفســه بمظهــر المنقذ 

ي مواجهــة ترامــب وإرسائيــل، غــري 
ف �ف للمســلم�ي

ي هــذا العــداء 
ــه الخطابيــة �ف ــه يســتخدم مهارات أنّ

، مــن أجــِل كســب االنتخابــات المبكــرة  الشــك�ي

ــاً«. ي ســوف يقــدم عليهــا قريب
الــىت

ويضيــف بــاركل »ســتون بالمئــة مــن الغــاز الــذي 

ــا  ــن روســيا، لكنه ــه م ــا، تحصــل علي تحتاجــه تركي

تريــد التحــرر مــن هــذه الســيطرة خصوصــاً بســبب 

ة، ولذلــك هــي تبحــث  االأوضــاع السياســية االأخــري

عــن مــزوٍد جديــد، هــو إرسائيــل«.

أردوغــان  وواقعيــة  االقتصــاد،  إىل  وبالعــودة 

ي التعامــل مــع دولــة االحتــال، 
أو براغماتيتــه �ف

كيــة  فــإّن واحــدة مــن كبــار مستشــاري الدولــة الرت

كارهــان،  فيســور، هاتيــس  الرب والرئاســة، وهــي 

يفهــم  ال  »االقتصــاد  ذاتــه  التحقيــق  ي 
�ف قالــت 

ســوى لغــة االأرقــام، وصــادرات تركيــا إىل إرسائيــل 

تجــاوزت خــال االأعــوام القليلــة الماضيــة حاجــز 

2,5 مليــار دوالر، وهــو مبلــغ مســتمر النمــو، وهــذا 

، أّن الســوق االإرسائيــ�ي مــن أهــم االأســواق  ي
يعــىف

ــم«. ي العال
ــا �ف كي لرت

مليارات متبادلة بين الصديقين
ة عــ� محــو  أهــم قيمــة لاأرقــام قدرتهــا الكبــري

ــد الــراب  ــة والسياســية، وتبدي االأوهــام العاطفي

العالــم  ي 
مواطــىف مــن  يــن  الكثري يمنــع  الــذي 

، أن يــروا حقيقــة اعتمــاد كل مــن تركيــا  ي العــر�ب

وإرسائيــل عــ� بعضهمــا البعــض اقتصاديــاً، وهــو 

ــان. ــد أردوغ ي عه
ــا ازداد �ف م

، »بوابــة االأبحــاث«،  موقــع االأبحــاث الــدوىلي

ــام وزارة االقتصــاد والتجــارة  ــك بأرق ــاً كذل مدعوم

ي كل مــا 
و�ف لكــرت كيــة، يضــع عــ� موقعــه االإ الرت
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ــث  ــل؛ حي ــان وإرسائي ف أردوغ ــ�ي ــارة ب ــق بالتج يتعل

ي عهــد حــزب العدالــة 
شــارة إىل أنــه �ف تجــدر االإ

ف تركيــا  والتنميــة، بلــغ حجــم التبــادل التجــاري بــ�ي

بأنهــا »دولــة  ي يصفهــا أردوغــان 
الــىت والدولــة، 

ــت  ــا كان ــاف م ــة أضع ــاب«، أربع ره ــال واالإ االحت

ــل. ــن قب ــه م علي

وتوضــح البيانــات هــذه الوقائــع؛ إذ حجــم 

ف تركيــا وإرسائيــل العــام 2002  التبــادل التجــاري بــ�ي

ــام 2014  ي ع
ــه �ف ــري أن ــار دوالر غ ــغ 1.39ملي كان يبل

ارتفــع إىل 5.83 مليــار دوالر. بينمــا يســتمر المبلــغ 

باالرتفــاع الحقــاً خــال عــام 2017، وهــو عــام 

ــس  ــرار الرئي ــد ق ــة« ض ــان »الناري ــات أردوغ خطاب

بالقــدس  اف  االعــرت ترامــب  دونالــد  االأمريــ�ي 

ــال. ــة االحت ــة لدول عاصم

ــادرات  ــم واردات وص ــن حج ــاً م ــدو واضح ويب

تركيــا مــن وإىل دولــة االحتــال أّن تركيــا تدعــم 

ي عهــد رجــب طيــب أردوغــان، 
اقتصــاد االحتــال، �ف

ــة  ــداوة المزعوم ــدو الع ــث تب ــه؛ حي اف حزب ــإرسش ب

ي ظــل 
رخــوة وغــري قابلــة الأن تكــون حقيقيــة، �ف

مليــاراٍت تظهرهــا االأرقــام مــن جديــد حــىت عــام 

:2017

أكــرش مــن مليــاري دوالر، يبلــغ حجــم صــادرات 

تركيــا لدولــة االحتــال طــوال أعــوام، وهــو مبلــغ 

 ، ف ــ�ي ــا والص ــكا وألماني ــب أمري ــا إىل جان ــع تركي يض

اً  ــري ــاً كب ــادالً تجاري ــك تب ي تمل
ــىت ــدول الرئيســية ال ال

ــال. ــة االحت ــع دول م

وال يمكــن تجــاوز مــا تكشــفته االأرقــام، عــن 

كي 
ــرت ــم ال ــم الدع ي حج

ــبياً �ف ــرد نس ــاع المط االرتف

مــن  تركيــا  تنطلــق  حيــث  االحتــال؛  القتصــاد 

ي دعــم الكيــان الــذي 
واقعيــة اقتصاديــة وسياســية �ف

ي المحافــل العربيــة والدوليــة 
يــرصخ أردوغــان �ف

رهــاب، غــري أنــه، وهــو  باســمه متهمــاً إيــاه باالإ

ــة  ــام الخاف ــع أوه ــب، وبائ ــا المنتخ ــس تركي رئي

ــة  ــده، قائم ، يتصــدر هــو وبل ف للعــرب والمســلم�ي

ــان ــذا الكي ــاً له ــة اقتصادي ــدول الداعم ال

أردوغان: تركيا بحاجة  إلى التوافق مع إسرائيل لمناقشة المسارات 
التي يمكن من خاللها إحداث تغييرات إيجابية في المنطقة
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العالقة اإلستراتيجية بين تركيا 
وإسرائيل: 3 مرتكزات وتهديدان

ين من  ي الثامن والع�ش
بعد أقل من عام عىل إعالن قيام دولة »إرسائيل«، و�ن

ن تركيا و«إرسائيل«،  آذار )مارس( عام 1949، انطلقت العالقات الدبلوماسية ب�ي
ف بـ »إرسائيل«. لتكون تركيا بذلك أول دولة مسلمة تع�ت

وع�ب سبعة عقود، ورغم ما شهدته العالقة من تقلبات ولحظات تراجع وتوتر 
أحياناً، إل أنّها ظلت قائمة، وبقيت بالعموم ضمن مستويات جيدة وفوق 
اتيجي القائمة عىل  س�ت الجيدة، ما أّكد اعتبارها نوعاً من عالقات التقارب الإ

ي تأسست عليها 
مصالح حيويّة ومهّمة لكال البلدين؛ فما هي أهم المرتكزات ال�ت

رسائيلية؟ وهل من مهددات بإضعافها؟ كية الإ العالقات ال�ت

خالد بشير

تطويق الطوق
ارتبطــت  لنظريــة  اســم  الطــوق«؛  »تطويــق 

، أول رئيــس وزراء  ي
بصاحبهــا الزعيــم الصهيــو�ف

، ديفيــد بــن غوريــون، قــام ببلورتهــا  إرسائيــ�ي

وصياغتهــا ونقلهــا إىل التطبيــق مــع بدايــة تأســيس 

 ، ي
ي عقــد الخمســينيات مــن القــرن الما�ف

الدولــة، �ف

تلــك  ي 
�ف »إرسائيــل«  أّن  ببســاطة؛  وملخصهــا 

ــوري  ــّد الث ــد الم ــع تصاع ــاً م ــة، وخصوص المرحل

ي المنطقــة، كانــت تشــعر 
والقومــّي والنارصيّــة �ف

العربيــة  الــدول  مــن  بوجودهــا ضمــن محيــط 

المعاديــة لهــا، والمهــددة لهــا بشــّن الحــرب عليهــا 

ــاه  ــي االتج ــاطة ه ــرة ببس ــت الفك ــا، فكان وإبادته

ــوق. ــذا الط ــط به ــوق محي ــرض ط ــو ف نح

ــع  ــات م ــة عاق ــو إقام ــري نح ــه التفك ــا اتج وهن

ــري  ــات غ ــا عاق ي وله ــم العــر�ب دول محيطــة للعال

ي حالــة دول مثــل إيــران 
وديّــة معــه، كمــا كان �ف

ــاء  ــاس ج ــذا االأس ــ� ه ــاء ع ــا، وبن ــا وتركي وأثيوبي

مــع  الثنائيــة  العاقــات  تطويــر  عــ�  الحــرص 

ي مقدمــة 
هــذا الــدول، وكانــت تركيــا بالطبــع �ف
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ديفيد بن غوريون وغولدا مائري 

الــدول المســتهدفة مــن هــذه الخطــة، وبنــاء عليــه 

اندفعــت إرسائيــل نحــو تعزيــز وتعميــق العاقــات 

مــع تركيــا، وهــو مــا تأكــّد وترســخ خــال االأعــوام 

ــة العــداء مــع المحيــط  التاليــة، مــع اســتمرار حال

. ي ــر�ب الع

اتيجية مــع زيــارة ديفيــد بــن  ســرت ُدّشــنت هــذه االإ

 ، ــري ــدا مائ ــه غول ــرة خارجيت ــة وزي ــون، برفق جوري

مــن عــام 1958،  )أغســطس(  ي آب 
�ف أنقــرة،  إىل 

ي  ي ذروة صعــود المــد القومــي العر�ب
ي جــاءت �ف

والــىت

ف مــرص  ــة بــ�ي ــة الوحــدة العربي ــر قيــام جمهوري إث

وســوريا، وتزايــد شــعور »إرسائيــل« بالتهديــد، 

ف البلديــن  ونتــج عــن الزيــارة تعزيــز العاقــات بــ�ي

ــد. ــف الصع ــ� مختل ع

المواجهــة  مبــدأ  عــ�  اتيجية  ســرت االإ قامــت 

كة مــع العــرب، وتعــززت بفعــل ســوء  المشــرت

ة الخمســينيات  كيــة العربيــة خال فرت العاقــات الرت

ي العاقــة شــهد 
والســتينيات، إال أّن هــذا المرتكــز �ف

ي أهميتــه، وذلــك بفعــل تطــور 
تراجعــاً تدريجيــاً �ف

ــا  ــّد م ــنها إىل ح ــة وتحّس ــة العربي كي ــات الرت العاق

بدايــة مــن منتصــف عقــد الســبعينيات، ومــن ثــم 

رسائيليــة العربيــة  تزايــد مســتويات العاقــات االإ

ــل«،  ــرب و«إرسائي ف الع ــ�ي ــرصاع ب ــد ال ــع ح وتراج

وبشــكل خــاص منــذ عقــد التســعينيات مــن القــرن 

. ي
ــا�ف الم

مفتاح للعالقة مع الغرب
بالنســبة إىل تركيــا؛ جــاء تأســيس العاقــات مــع 
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ة حرجــة مــن تاريــخ الجمهوريــة،  ي فــرت
»إرسائيــل« �ف

ف كانــت تركيــا  ي بدايــة الحــرب البــاردة حــ�ي
وذلــك �ف

تبحــث عــن تأســيس عاقــة تحالــف راســخة تضمــن 

ــا  ــن أمنه ــزز م ــتقرار وتع ــن االس ــدر م ــرب ق ــا أك له

ــام  ــار االنضم ي اختي
ــه �ف ــا وجدت ــو م ــي، وه القوم

ــار  ، وهــو الخي والتوجــه نحــو المعســكر االأطلــ�ي

ي انضمامهــا لحلــف شــمال االأطل�ي 
الــذي تجّســد �ف

العاقــة  كانــت  الــذي   ،1952 عــام  »الناتــو«، 

المبّكــرة مــع »إرسائيــل« مفتاحــاً أساســياً لــه؛ حيــث 

ــع  ــل الدف ــا عام ــة معه ــل« والعاق ــت »إرسائي كان

ــداً  ــا والغــرب، وتحدي ف تركي ــ�ي ــات ب ــز العاق لتعزي

ــر  ــت تنظ ي كان
ــىت ــة، ال ــدة االأمريكي ــات المتح الوالي

ي 
�ف اتيجياً  إســرت حليفــاً  باعتبارهــا  »إرسائيــل«  لـــ 

ي 
�ت ي إطــار المواجهــة مــع المعســكر الــرش

المنطقــة �ف

. ي
ــوفييىت ــاد الس ــادة االتح ــادي، بقي المع

ي 
ــابات �ف ــذه الحس ــل ه ــّدة مث ــع ح ــم تراج ورغ

ــة  ــاردة، إال أّن العاق ــرب الب ــد الح ــا بع ــم م عال

أهــم  ضمــن  مــن  تبقــى  رسائيليــة  االإ كيــة  الرت

ف  ــ�ي ــات ب ــتوى العاق ــدد مس ي تح
ــىت ــارات ال االعتب

ــن  ــا ضم ــن بقاءه ــة، وتضم ــدول الغربي ــا وال تركي

. ّ ي يجــا�ب االإ المســتوى 

الخصائص الجيوسياسية
تأســيس  ي 

�ف المهــم  الثالــث  المرتكــز  ي 
يــأ�ت

ــه  ــل«، ولعّل ــا و«إرسائي ف تركي ــ�ي ــة ب ــز العاق وتعزي

يكــون االأهــّم واالأكــرش ثباتــاً، أال وهــو العامــل 

، والــذي يتــأ�ت مــن قناعــة »إرسائيــل«  الجيوســياسي

كيــا؛ فمــن  بأهميــة الخصائــص الجيوسياســية لرت

رسائيليــة تعــّد تركيــا دولــة مؤثــرة  وجهــة النظــر االإ

ي 
ي حلــف الناتــو، ولديهــا ثــا�ف

ي المنطقــة، وعضــواً �ف
�ف

ــم  ــ� العال ــادس ع ــف، والس ي الحل
ــش �ف ــرب جي أك

مــن حيــث الحجــم، وهــي تمتلــك حــدوداً جغرافية 

بعاقــات  وترتبــط  الــدول،  مــن  العديــد  مــع 

ي 
ــل« �ف ــم االأول لـــ »إرسائي ــع الداع اتيجية م ــرت إس

العالــم؛ الواليــات المتحــدة االأمريكيــة.

كيــا مع شــعور »إرسائيل«  افــق هــذه النظــرة لرت ترت

يــط ســاح�ي ضيــق، وأنّهــا عالقــة  بأنّهــا حبيســة رسش

ــه  ة، وأنّ ــة خطــري ــة أمنّي ــع أزم ــة م ــة دائم ي مواجه
�ف

ال بــّد لهــا مــن عقــد تحالفــات مــع الدولــة المهمــة 

ي 
ــا �ف ه ــا وتأثري ف وجوده ــ�ي ــرض تأم ــة، بغ ي المنطق

�ف

ــار االأول،  ــي الخي ــا ه ــدو تركي ــا، تب ــة، وهن المنطق

ــوة  ــات ق ــن مقوم ــه م ــع ب ــا تتمت ــل م ــك بفض وذل

ي 
ة، فضــاً عــن دورهــا الرئيــس �ف وقــدرة تأثــري كبــري

ــة. ي المنطق
ــات �ف ــاع التوازن ي إيق

ــم �ف التحك

ي 
ــا �ف ــا ودوره ــة تركي ــوم، أهمي ز، الي ــرب ــاً؛ ت ومث

ي الــذي تجــد فيــه إرسائيــل 
يــرا�ف مواجهــة النفــوذ االإ

أنّهــا دولــة  تهديــداً الأمنهــا القومــّي، خصوصــاً 

ي حلــف الناتــو، أمــا مــن وجهــة نظــر 
عضــو �ف

تركيــا، فهــي تســتفيد جيوسياســاً مــن عاقتهــا مــع 

كانت تركيا أول دولة مسلمة تعترف رسميًا بـإسرائيل وكانت العالقة 
المبّكرة مع معها مفتاحًا النضمام تركيا للمعسكر األطلسي
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ــة  ــا دول ــا باعتباره ــز مكانته ــرب تعزي ــل« ع »إرسائي

ي المنطقــة.
مركــز �ف

اتجاه تركيا ألداء أدوار جديدة
العاقــة  بإضعــاف  المهــددة  العوامــل  أمــا 

ــة  ــاب السياس ــن اكتس ــة م ي بداي
ــأ�ت ــا، فت وتراجعه

ة  ي فرت
كيــة وظائــف جديــدة لــم تكــن �ف الخارجيــة الرت

ــ�  ــة ع ــرش فعالي ــت أك ــث بات ــاردة؛ حي ــرب الب الح

ي 
ق االأوســط، وهــو مــا يقت�ف مســتوى منطقــة الــرش

ــة  ــات أوســع مــع االأطــراف العربي ــاء عاق ــا بن منه

ي كثــري مــن االأحيــان 
ي �ف

ســامية عمومــاً، مــا يعــىف واالإ

اتخــاذ خيــارات متعارضــة مــع مصالــح »إرسائيــل«، 

ــ�  ــرى ع ــراف أخ ــع أط ــا م ــح عاقته ــا ترجي وربم

ــعي  ــار الس ي إط
ــك �ف ــا، وذل ــة معه ــاب العاق حس

ــم. قلي ي االإ
ــا �ف ــزي له ــع مرك ــز موق كي لتعزي

ــرت ال

ي السياســة الخارجيــة 
وممــا تضمنتــه التحــوالت �ف

كي نحــو ممارســة دور إســامي 
كيــة؛ التوجــه الــرت الرت

ي 
ــا �ف ــادة مصالحه ــع زي ــن م ام ف ــل، بالرت ي فاع ــر�ب وع

ي تحــوالت 
ــك انعكــس �ف ــة، كّل ذل ــة العربي المنطق

فباتــت  الفلســطينية،  القضيــة  مــن  موقفهــا 

ــس  ــها الرئي ــ� رأس ــة، وع كي ــية الرت ــة السياس النخب

، رجــب طيــب أردوغــان، تتجــه أكــرش فأكــرش  الحــاىلي

ي موضــع المدافــع عــن القضيــة 
لتنصيــب نفســها �ف

دانــات المتكــررة  ي االإ
الفلســطينية، وانعكــس ذلــك �ف

رسائيليــة، بدايــة مــن إدانــة اغتيــال  للممارســات االإ

تبرز، اليوم، أهمية تركيا ودورها في مواجهة النفوذ اإليراني الذي تجد 
فيه إسرائيل تهديدًا ألمنها القومّي

ــل« بـــ  ــام »إرسائي ــ�ي واته ف والرنتي ــ�ي ــد ياس أحم

ــات  ب ــة الرصف ــام 2004، إىل إدان ــة« ع »إرهــاب الدول

ي حــرب عــام 2006، إىل 
رسائيليــة عــ� لبنــان �ف االإ

كي المنــّدد بحــروب »إرسائيــل الثــاث 
الموقــف الــرت

عــ� قطــاع غــزة )2008، 2012، 2014(، وصــوالً إىل 

ــب  ــح مكت ــاس وفت ــة حم ــع حرك ــات م ــة عاق إقام

كي الرافــض 
ي تركيــا، ووصــوالً إىل الموقــف الــرت

لهــا �ف

لقــرار نقــل الســفارة االأمريكيــة إىل القــدس، كّل 

ي توليــد حالــة مــن التوتــر المســتمر 
ذلــك يعــىف

ف  ــ�ي ــة ب ــية العلني ــات السياس ــتوى العاق ــ� مس ع

. ف ــ�ي الجانب

خرائط جديدة
اتيجي  ســرت االإ ي 

االأمــىف المنظــور  إىل  بالنســبة 

مصلحــة  أّن  راســخاً  ظــّل  فقــد  ؛  رسائيــ�ي االإ

ــيم  ــت وتقس ــاف وتفتي ي إضع
ــن �ف ــل« تكم »إرسائي

إىل  فأكــرش  أكــرش  وتحويلهــا  محيطهــا  ي 
�ف الــدول 

دويــات وكيانــات ضعيفــة وعاجــزة، مــع تفضيــل 

انقســامها عــ� أســس طائفيــة وعصبيــات وهويــات 

مــكان عــن طــرح مفهــوم  فرعيــة، وإبعادهــا قــدر االإ

ي المنطقــة بمــا يــؤدي إىل 
قومــي موّحــد للشــعوب �ف

ــّور. ــذا التص ــق ه ــا، وف تهديده

ي هــذا 
أمــا تركيــا؛ فهــي تخالــف »إرسائيــل« �ف

هــذه  مثــل  فــإّن  لهــا  وبالنســبة  المنظــور، 

بهــا  ار  االإرصف إىل  ورة  بالــرصف تــؤدي  المخططــات 
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فــأّي  القومــي،  وأمنهــا  ترابهــا  وحــدة  وتهديــد 

ة إىل  تفجــري وتقســيم للمنطقــة ســيؤدي مبــارسش

إذكاء نعــرات االنقســام واالنفصــال داخــل النســيج 

أّي  قيــام  حــال  ي 
�ف وتحديــداً  المتنــوع،  كي 

الــرت

ــراد،  ك ي لاأ
ــم ذا�ت ــات حك ــتقلة أو كيان ــات مس كيان

ــة  ــة الداخلي ــع القضي ــك ودف ــؤدي إىل تحري ــا ي م

ــان  ــد كي ــاىلي تهدي ــة، وبالت ــة الكردي االأخطــر، القضي

كّيــة. الدولــة الرت

ــاً  ــن جلي ي المنظوري
ــن �ف ــذا التباي ــر ه ــد ظه وق

ف أيّــدت »إرسائيــل« خيــار  مطلــع االألفيــة؛ حــ�ي

ف وإضعــاف العــراق،  إســقاط نظــام صــدام حســ�ي

ــه،  ــات المتحــدة شــّن الحــرب علي مــع قــرار الوالي

ــا هــذه الحــرب  ف عارضــت تركي ي حــ�ي
ــام 2003، �ف ع

خوفــاً مــن تفــّكك البلــد وبــروز كيــان كــردّي مســتقل 

خــال  ســوريا  ي 
�ف الحــال  كان  وكذلــك  داخلــه، 

اتيجية  ســرت االإ بقيــت  عندمــا  ة،  االأخــري االأعــوام 

الدولــة  إضعــاف  بخيــار  متمســكة  رسائيليــة  االإ

ــا التدخــل بشــكل  ــارت تركي ف اخت ي حــ�ي
الســورية، �ف

ــد  ــاالت انقســامّية عــ� ي ــاء أّي احتم حاســم وإنه

ي ســوريا.
االأكــراد �ف

ومــع إطــاق تركيــا عمليــة »نبــع الســام« ضــّد 

يــن االأول  ي ترش
ق ســوريا، �ف ي شــمال رسش

االأكــراد �ف

ف  ف الجانبــ�ي )أكتوبــر( 2019، توتــرت العاقــات بــ�ي

ــف  ي مواق
ــك �ف ــس ذل ــاس، وانعك ــذا االأس ــ� ه ع

اف  مثــل موافقــة الكونغــرس باالإجمــاع قــراراً باالعــرت

ــة العثمانيــة، وهــو  ــادة االأرمــن مــن قبــل الدول بإب

ي 
ي الصهيــو�ف مــا جــاء بضغــط مــن قبــل اللــو�ب

هنــاك، والــذي كان لــه الــدور الحاســم طيلــة 

ــرار. ــذا الق ــاذ ه ــل اتخ ــود لتعطي عق

ومتباينــة؛  مختلفــة  عوامــل  لوجــود  ونتيجــة 

ف البلديــن  فمــن الطبيعــي أن تشــهد العاقــات بــ�ي

تذبذبــات بشــكل مســتمر، وإن كان االتجــاه الغالب 

ــن  ــا ضم ــات بينهم ــتمرار العاق ــو اس ــائد ه والس

ــة يجابي ــتويات االإ المس



10

ية
طين

س
فل

 ال
ية

ض
لق

ة با
جر

متا
وال

ل 
ئي

سرا
 وإ

كيا
تر

أردوغان والغاز اإلسرائيلي.. ليس اآلن 
وقت فلسطين!

، رجب طيب أروغان، الرامية إىل تحقيق  كي
لم تنقطع محاولت الرئيس ال�ت

ق  أقىص استفادة ممكنة، من التناقضات السياسية الموجودة عىل الساحة ال�ش
ي 

ن الهامش، فوق أشالء الدول المركزية ال�ت أوسطية، للخروج ببالده من ح�ي
«، بأداء مناورات متعددة، ما استوجب منه  ي تفككت إبّان أحداث »الربيع العر�ب
ي كث�ي من الأحيان، توظيف القضايا العربية لصالحه، فنجده يرفع بيد رايات 

�ن
ي يد 

ن والأقىص، بينما يضع اليد الأخرى، وبمنتهى الحميمية، �ن نرصة فلسط�ي
ي المزيد من المكاسب

؛ ليج�ن ي
الحتالل الصهيو�ن

سامح اسماعيل

مرمرة تشق طريقًا جديدًا نحو 
التطبيع

ي أيـّـار )مايــو( مــن العــام 2010، منعــت البحريــة 
�ف

ي مرمــرة«، 
رسائيليــة ســفينة المســاعدات »مــا�ف االإ

، مــن الوصــول إىل  كي
ي حملــت العلــم الــرت

والــىت

ي 
ــو �ف ــفينة الرس ــت الس ــا رفض ــزة، وعندم ــاء غ مين

ــا  ــة، م رسائيلي ــا القــوات االإ ــاء أشــدود، داهمته مين

أســفر عــن مقتل تســعة أشــخاص جميعهــم أتراك، 

ــل  ي ظ
ــديد، �ف ــرج ش ــان لح ــرَّض أردوغ ــا ع ــو م وه

وجــود اتفاقيــات عســكرية واقتصاديــة متعــددة 

ي تقــوم إرسائيــل 
ف أنقــرة وتــل أبيــب، والــىت بــ�ي

 ، كي
الــرت الجيــش  أســلحة  بتحديــث  بمقتضاهــا 

ــاورات  ــة إىل المن ضاف ــار دوالر، باالإ ــل 150 ملي مقاب

ايــد  ف كة، والتبــادل التجــاري المرت العســكرية المشــرت

. ف ــ�ي ف الطرف ــ�ي ب

ــن  ئ م ــدِّ ــل يه ــاذ رد فع ــان اتخ ــ� أردوغ كان ع

ي ظــل 
ي صاحبــت الحــادث، و�ف

موجــة الغضــب الــىت

طموحــه الشــخ�ي للعــب دور المتحــدث الرســمي 

باســم القضيــة الفلســطينية، قّرر تخفيــض التمثيل 

، مــع  الدبلومــاسي مــع إرسائيــل إىل الحــد االأد�ف

ــار  ــع الحص ط رف ــرت ، واش كي
ــرت ــفري ال ــتدعاء الس اس
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اجــع عــن خطــوات  للرت القطــاع،  البحــري عــن 

ي انتهجهــا، وصاحــَب ذلــك 
التصعيــد الســياسي الــىت

دعايــة سياســية ضخمــة، وبحيــث لــم يلتفــت أحــد 

ــة  ــة الثاني ــة الحري ــع قافل ــان بمن ــام أردوغ إىل قي

ــى  ــزة، وبمنته ــن غ ــار ع ــك الحص ــرك لف ــن التح م

ــام 2011. ي الع
ــزم، �ف الح

وعــ� الرغــم مــن كل االإجــراءات الســابقة، ظــل 

، وواصــل  ف ف الطرفــ�ي التعــاون العســكري قائمــاً بــ�ي

ان التبــادل التجــاري ارتفاعــه، ونشــطت حركــة  ف مــري

الســياحة بشــكل ملحــوظ، مــع تواصــل المباحثــات 

ــام 2013،  ي الع
، �ف ي

ــد�أ ــاق مب ــن اتف ــرت ع ي أثم
ــىت ال

م مــن خالــه إرسائيــل تعويضــات ماليــة الأرس  تقــدِّ

ي ظــل رفــض 
ضحايــا مرمــرة، مــع االعتــذار، و�ف

إرسائيــل مناقشــة مســألة فــك الحصــار عــن قطــاع 

ط،  غــزة، طالــب أردوغــان بتعويضــه عــن هــذا الرش

ي صــورة صفقــة يســتفيد منهــا الطرفــان.
�ف

الغاز اإلسرائيلي يسيل لعاب 
أردوغان

بعــد ثاثــة أعــوام مــن المباحثــات المتواصلــة، 

ي 27حزيــران )يونيــو( مــن العــام 2016، أُعلــن 
و�ف

ف تركيــا وإرسائيــل،  عــن التوصــل إىل تســوية بــ�ي

الســتعادة العاقــات الثنائيــة بينهمــا بشــكل كامــل، 

ة بدفــع تعويضــات الأرس  وفــق اتفــاق يلــزم االأخــري

ي المقابــل تقــوم تركيــا 
ضحايــا الســفينة مرمــرة، و�ف

بإســقاط كل الدعــاوى المرفوعــة مــن جانبهــا ضــد 

. ــ�ي رسائي ــاع االإ ي جيــش الدف
ــراد �ف أف

ي أعقــاب التســوية السياســية، جــرت ترتيبــات 
و�ف

ــرف  ــا الط ــص بموجبه ــددة، اقتن ــة متع اقتصادي

ي إرسائيــل، 
كي امتيــازات اســتثمارية هائلــة �ف

الــرت

كيــة هيمنتهــا  كــة »يلمــازالر« الرت حيــث واصلــت رسش

ي الدولــة 
بنــاء االأبــراج الســكنية �ف عــ� ســوق 

كيــة  كــة البورصــة الرت يــة، كمــا فــازت رسش العرب

حيفــا،  ي 
�ف »التليفريــك«  تشــغيل  بمناقصــة 

ف  ف الطرفــ�ي وتوطــدت أوارص الروابــط التجاريــة بــ�ي

حجــم  وصــل  حيــث  مســبوق،  غــري  بشــكل 

ي العــام 2019، إىل نحــو 
التبــادل التجــاري بينهمــا �ف

6 مليــارات دوالر، بينهــا 4 مليــارات دوالر صــادرات 

ــة. تركي

ــرة، جــراء  ــا أنق ي جنته
ــىت كل هــذه المكاســب ال

تســوية حــادث الســفينة مرمــرة، لــم تــرصف 

ي 
الــىت ى  الكــرب الصفقــة  عــن  أردوغــان  ذهــن 

لنقــل  أنابيــب  بنــاء خــط  بهــا، وهــي  يحلــم 

ــرب  ــا ع ــل إىل أوروب ــن إرسائي ــي، م ــاز الطبيع الغ

ــط  ــذي تضغ ــوح ال وع الطم ــرش ــك الم ــا، ذل تركي

الأجلــه تركيــا، لتعويــض النقــص الحــاد لديهــا 

ي إمــدادات الغــاز الطبيعــي، حيــث تســتهلك 
�ف

ســنوياً مــا يقــرب مــن 50 مليــار مــرت مكعــب مــن 

ف تبلــغ ســعة خــط أنابيب  ي حــ�ي
الغــاز الطبيعــي، �ف

ث إسرائيل أسلحة الجيش التركي مقابل 150 بليون دوالر  تحدِّ
باإلضافة إلى المناورات المشتركة والتبادل التجاري المتزايد
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سارع أردوغان إلى ترسيم غير شرعي للحدود البحرية مع حكومة فايز 
السراج في طرابلس

ف  الغــاز الطبيعــي الــذي يمــر عــرب االأناضــول بــ�ي

ــا وأذربيجــان، نحــو 16 مليــار مــرت مكعــب  تركي

فقــط، مــا يجعــل اعتمادهــا عــ� الغــاز الــروسي 

تبايــن  ي ظــل 
اتيجية ضخمــة، �ف مخاطــرة اســرت

، واختــاف الــرؤى بينهما  ف ف الطرفــ�ي العاقــات بــ�ي

ــا. ــن القضاي ــد م ي العدي
�ف

ي 
، و�ف ــ�ي ــان االإرسائي ــل ليفياث ــاف حق ــع اكتش م

ــذي  ــه، وال ــل في ــل المحتم ــزون الهائ ــل المخ ظ

يقــدر بحــواىلي 535 مليــار مكعــب مــن الغــاز 

ي 
الطبيعــي، أي ضعــف حجــم الغــاز الموجــود �ف

حقــل تمــار، الــذي تعتمــد عليــه تــل أبيــب، ومــع  

رسائيليــة بالســماح بتصديــر مــا  قــرار الحكومــة االإ

يصــل إىل 40 بالمئــة مــن احتياطيــات الغــاز، ســال 

ــدور  ــيكون بمق ــه س ــة وأنّ ــان، خاص ــاب أردوغ لع

إرسائيــل تصديــر إجمــاىلي  440-450 مليــار مــرت 

ــع  ــه يدف ــا جعل ــام 2040، م ــول الع ــب، بحل مكع

وع خــط االأنابيــب الطمــوح، والــذي  باتجــاه مــرش

يمــر تحــت ســطح البحــر مــن حقــل الغــاز البحري 

ــا  ــة، كم كي ــان الرت ــان، إىل جيه ، ليفياث ــ�ي رسائي االإ

اح مجموعــة مــن الخطــط عــ� الجانــب  تــم اقــرت

رسائيــ�ي مــن أجــل تذليــل العقبــات، لاســتفادة  االإ

الحقــل،  ي 
�ف المحتمــل  الهائــل  المخــزون  مــن 

ــك  ــة ديلي ك ــا رسش ي واجهته
ــىت ــوط ال ــل الضغ ي ظ

�ف

ــن  ــة م ــو 45 بالمئ ــك نح ي تمتل
ــىت ــة، وال رسائيلي االإ

وع. ــرش الم

واتحــاد  رسائيليــة،  االإ الحكومــة  توصــل  ومــع 

ي 
كات المهيمنــة عــ� الحقــل إىل إطــار قانــو�ف الــرش

ــغيل  ــل تش ــدأ بالفع ــل، ب ــل بالحق ــل العم لتفعي

 ) ي كانون االأول )ديســمرب
منصة اســتخراج الغــاز به �ف

مــن العــام 2019، وهــو الشــهر نفســه الــذي أعربت 

رسائيليــة، عــن  ذاعــة االإ فيــه أنقــرة، بحســب االإ

اســتعدادها للتفــاوض مــرة أخــرى مــع تــل أبيــب، 

رسائيــ�ي مــن الحقــل  حــول نقــل إمــدادات الغــاز االإ

ــا عــرب تركيــا. إىل أوروب

كي 
الــرت الصــوت  انخفــض  االآونــة،  هــذه  ي 

و�ف

ــم  ــة الفلســطينية، ول ــق بالقضي تمامــاً، فيمــا يتعل

تعــد مســألة حصــار غــزة ذات أولويــة عــ� أجنــدة 

الغــاز  عــ�  للحصــول  بــات  حيــث  أردوغــان، 

، االأهميــة المطلقــة. رسائيــ�ي االإ

اختالط األوراق وارتباك تركي
العالميــة،  الطاقــة  أســعار  انخفــاض  مــع 

ــة،  ــة للغاي كي عالي
ــرت وع ال ــرش ــة الم ــت تكلف أصبح

ومــع  دوالر،  مليــارات   3 بحــواىلي  تقــدر  ي 
والــىت

اســتحالة االســتعاضة عــن ذلــك، بخــط بــري يمــر 

ي 
ي الســورية، قــررت إرسائيــل التفكــري �ف

عــرب االأرا�ف

وع بديــل، يتــم مــن خالــه مــد خــط أنابيــب  مــرش

ــان  ص واليون ــة إىل قــرب رسائيلي ــار االإ الغــاز مــن االآب

ي 
�ف كي 

الــرت وع  المــرش ب  ي رصف
يعــىف مــا  وإيطاليــا، 

ــل. مقت
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د اللعــب عــ� كافــة التناقضــات  والأنّــه تعــوَّ

غــري  ترســيم  إىل  أردوغــان  ســارع  الموجــودة، 

فايــز  حكومــة  مــع  البحريــة  للحــدود  عــي،  رسش

ي طرابلــس، قبــل أن يؤكــد أنـّـه لــن يســمح 
الــراج �ف

رسائيــل بمــد أنبــوب الغــاز إىل أوروبــا، بــدون  الإ

موافقــة بــاده، اســتناداً إىل االتفــاق البحــري الــذي 

ــه  ــم كان علي ــن ث ــاق، وم ــة الوف ــع حكوم وّقعــه م

ي الحــرب الليبيــة، لتثبيــت االأوضــاع 
أن يتــورط �ف

كي 
الهشــة لمليشــيات الوفــاق، والــزج بالجيــش الــرت

ــة. ــرب دامي ــار ح ي غم
�ف

ي تحجيم 
ي الريــع �ف

وربمــا نجــح التحــرك اليونــا�ف

ــيم  ــاق ترس ــع اتف ــر توقي ــان، إث ــات أردوغ طموح

ــث  ــان، حي ــا واليون ف إيطالي ــ�ي ــة، ب ــدود البحري الح

ــماه  ــا أس ــه مم ــن صدمت كي ع
ــرت ــس ال ــرب الرئي أع

. ي
ــا�ف ــا التفســري اليون ي إيطالي

ــىف تب

 ، �ي ي قــرب
ي مرصي/يونــا�ف

رافــق ذلــك تحــرك ثــا�ش

ي حصار 
ســيم الحــدود البحريــة بينهــم، مــا يعــىف لرت

قليميــة، واســتبعادها نهائيــاً  تركيــا داخــل مياههــا االإ

ــا  ــث يبقــى رهانه ــات مســتقبلية، بحي مــن أّي ترتيب

الهــش عــ� حكومــة فايــز الــراج غــري ذي أهميــة، 

ي الهيمنــة عــ� 
وعليــه قــد تصبــح أحــام أردوغــان �ف

ــص  ــوف تتقل ــام، س ــض أوه ــط، مح ــاز المتوس غ

إىل أمنيــات »سمســار« يتطلــع إىل الفتــات

منع أردوغان قافلة الحرية الثانية من التحرك لفك الحصار عن غزة 
بمنتهى الحزم في العام 2011
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أبرز 5 مجاالت للشراكة االقتصادية بين 
تركيا وإسرائيل

ة وأخرى، من توترات  ن ف�ت ن تركيا و«إرسائيل« ب�ي رغم ما تشهده العالقات ب�ي
ن  وحالت من الشّد يصاحبها إطالق ترصيحات منددة وتبادل انتقادات ب�ي

ن  اكة ب�ي ، إل أّن ذلك ل ينعكس البّتة عىل مستوى عالقات التعاون وال�ش ن الجانب�ي
ي مقدمتها العالقات القتصادية والسياحية والتعاون العسكرّي؛ 

البلدين، و�ن
ن البلدين  فالأرقام تش�ي إىل أنّه منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة الموقعة ب�ي
ي اطّراد مستمر، إىل 

ن التنفيذ، عام 1997، وحجم التبادل التجاري بينهما �ن ح�ي
أن وصل إجماىلي حجم التبادل التجاري عام 2017، إىل )4,310( مليون دولر، 
ت صحيفة »معاريف« مؤخراً تقريراً أشار إىل أّن تقديرات العام  ن ن�ش ي ح�ي

�ن
اكة  2019 وصلت ستة مليارات دولر، لكن؛ ما هي أهم مجالت التعاون وال�ش

القتصادية؟

خالد بشير

تجارة الترانزيت وحركة الشحن 
البحري

أ  تشــهد حركــة بواخــر الشــحن المتجهــة مــن مــوا�ف

ي 
كيــة باتجــاه ميناءي حيفا وعســقان �ف الســواحل الرت

ي جانب أســاسي من 
»إرسائيــل« نشــاطاً مطــرداً، ويــأ�ت

هــذا النشــاط بســبب االزدهــار والتصاعــد المســتمر 

ــن، إال  ف البلدي ــ�ي ــواردات ب ي حجــم الصــادرات وال
�ف

انزيــت، فكثــري مــن  ي أيضــاً بدافــع تجــارة الرت
أنـّـه يــأ�ت

رسائيليــة المتجهــة نحــو أوروبــا تشــحن  البضائــع االإ

ــا  ــل منه ــم تنق ــن ث ــة، وم كّي أ الرت ــوا�ف ــًة إىل الم بداي

ي 
ــأ�ت ــس، ت ــك باالتجــاه المعاك ــا، وكذل ــراً إىل أوروب ب

البضائــع المتجهــة مــن تركيــا باتجــاه مناطــق غــرب 

آســيا عــرب »إرسائيــل«.

الخطــوط  عــرب  الشــحن  مســتويات  تعــززت 

ــكل  ــل« بش ــا و«إرسائي ف تركي ــ�ي ــة ب ــة الرابط البحري
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تضاعفت حركة الشحن البحري القادمة إىل ميناء حيفا من تركيا خالل األعوام األخرية

مطــرّد بعــد عــام 2011؛ إثــر انــدالع االأزمــة الســورية 

ي عــرب  ي مســتويات الشــحن الــرب
اجــع الحــاد �ف والرت

ســوريا، وبالتــاىلي تحــول االعتمــاد نحــو الشــحن 

البحــري باتجــاه »إرسائيــل«، ومــن ثــم يجــري نقــل 

 ، ي ــر�ب ق الع ــرش ــف دول الم ــو مختل ــادرات نح الص

بعــد عبورهــا »إرسائيــل« باتجــاه المعــرب الحــدودي 

ــع االأردن. م

توريد النفط
ي وارداتهــا النفطيــة بالدرجــة 

تعتمــد »إرسائيــل« �ف

أذربيجــان  مــن  المســتورد  النفــط  عــ�  االأوىل 

وإقليــم كردســتان العــراق، حيــث تعــّد المســتورد 

وإقليــم  أذربيجــان  لنفــط  العالــم  ي 
�ف االأول 

كردســتان العــراق، ويتــّم نقــل هــذا النفــط باتجــاه 

كيــة  الرت ي 
االأرا�ف تعــّد  أنابيــب  عــرب  »إرسائيــل« 

كيــة عــ� البحــر المتوســط، ومن  أ الرت باتجــاه المــوا�ف

رسائيليــة،  أ االإ ي البواخــر باتجــاه المــوا�ف
ثــم ينقــل �ف

ــق المختــرص وصــول النفــط  ويضمــن هــذا الطري

ــرض  ــتمر ودون تع ــت ومس ــكل ثاب ــل بش إىل إرسائي

لعراقيــل، وبكلفــة أقــل، وكّل ذلــك بفضــل التعاون 

. كي
ــرت ــهيل ال والتس

الصناعات العسكرية عالية 
التقنية

ــلع  ــم الس ــن أه ــكرية م ــات العس ــّد الصناع تع

ــكل  ــل«؛ إذ تش ــن »إرسائي ــا م ــتوردها تركي ي تس
ــىت ال

ة مــن إجمــاىلي حجــم الــواردات، وتحتــاج  قيمــة كبــري

رسائيليــة  االإ العســكرية  التكنولوجيــا  إىل  تركيــا 
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أنبوب نفط ينطلق من كردستان باتجاه األرايض الرتكية.. من املصادر التي تعتمد عليها »إرسائيل«

للجيــش  العســكرية  القــدرات  تطويــر  بغــرض 

ف »إرسائيــل« بالصناعــات  كي باســتمرار؛ إذ تتمــري
الــرت

ــرات  ــّد طائ ــة، وتع ــة العالي ــكرية ذات التقني العس

الدرونــز مــن أبــرز مــا تســتورده تركيــا مــن التصنيــع 

وكذلــك  التقنيــة،  عــاىلي  رسائيــ�ي  االإ العســكري 

ي هــي باالأصــل 
ــىت ــات مــن طــراز )A1-M60( ال الدباب

الصناعــات  طّورتهــا  الصنــع  أمريكيــة  دبابــات 

رسائيليــة. العســكرية االإ

قطاع المقاوالت واإلنشاءات
تركيــا  ف  بــ�ي االقتصاديــة  اكــة  الرش تنحــرص  ال 

هنــاك  وإنمــا  الســلع،  تبــادل  ي 
�ف وإرسائيــل 

أمــوال  بــرؤوس  عاملــة  كات  ورسش اســتثمارات 

كات  ز منهــا تحديــداً رسش ف البلديــن، وتــرب ضخمــة بــ�ي

ي يعمــل عــدد 
كيــة، الــىت نشــاءات الرت المقــاوالت واالإ

ي »إرسائيــل«.
كبــري منهــا �ف

إىل  كّيــة  الرت كات  الــرش هــذه  وصــول  بــدأ 

»إرسائيــل« خــال عقــد التســعينيات، مــع الحاجــة 

ي 
ايــدة حينهــا إىل زيــادة المبــا�ف ف رسائيليــة المرت االإ

الســكنية حــىت يتــم اســتيعاب الهجــرات اليهوديــة 

ي أعقــاب 
ي �ف

ة القادمــة مــن االتحــاد الســوفييىت الكبــري

ي 
ــىت وعــات ال ــغ عــدد المرش ــاره عــام 1991، وبل انهي

ي إرسائيــل، 
كيــة �ف كات المقــاوالت الرت أنجزتهــا رسش

ــة  ــن مئ ــرش م ــام 2012، أك ــام 2002 وحــىت ع ــذ ع من

وع، وعــام 2016؛ كشــفت صحيفــة »هآرتــس«  مــرش

تعّد إسطنبول أحد المراكز الرئيسة التي تمّر بها الرحالت الجوية 
المنطلقة باتجاه »تل أبيب« والمغادرة منها
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طائرات الدرونز.. من أبرز ما تستورده تركيا من التصنيع العسكري اإلرسائييل

ي 
ــاركت �ف ــد ش ــة ق كّي كات الرت ــرش ــة أّن »ال رسائيلي االإ

ي شــاهقة االرتفاع 
بنــاء مــا يقــارب مــن نصــف المبــا�ف

ــب«. ــل أبي ي ت
�ف

كات  ف رسش كــة »يلمــازالر« االأكــرب مــن بــ�ي وتعــّد رسش

ي »إرسائيــل«، وبــدأت 
كيــة العاملــة �ف المقــاوالت الرت

بممارســة نشــاطها منــذ عــام 1996، ويبلــغ حجــم 

ف الــدوالرات ســنوياً، ويعمــل  أعمالهــا مئــات مايــ�ي

يــن مديــر  ، وعرش فيهــا نحــو )1200( عامــل تــركي

ــة. ي ــراك يجيــدون اللغــة العرب ورشــة أت

الرحالت الجوّية.. أكثر من مليون 
مسافر

ــط،  ق االأوس ــرش ي ال
ــافرين �ف ــن المس ــم م ه كغري

ي تمــّر بها 
تعــّد إســطنبول أحــد المراكــز الرئيســة الىت

ــب«  ــل أبي ــة باتجــاه »ت ــة المنطلق الرحــات الجوي

ــم  ــطنبول ث ي إس
ل �ف ف ــرف ــث ت ــا؛ حي ــادرة منه والمغ

ــة  ــات المتجه ــاً الرح ــا، وخصوص ــل رحاته تواص

ــكا الشــمالية. ــا وأمري باتجــاه أوروب

 Turkish( كيــة  الرت الجويــة  الخطــوط  وتنقــل 

ف  رسائيلي�ي ة من المســافرين االإ Airlines( أعــداداً كبــري

إىل العالــم عــرب تركيــا، وقــد تضاعــف عــدد الرحات 

الجويّــة عــ� الخــط »تــل أبيــب - إســطنبول«، 

ــط  ــرب الخ ــافرين ع ــدد المس ــل ع ــام 2017؛ وص وع

ــون بعدهــا إىل  ــون مســافر، ينتقل إىل أكــرش مــن ملي

ــكا الشــمالية. ــا وأمري ــف أنحــاء أوروب مختل

ــة،  ــح المتبادل ــذه المصال ــة كّل ه ــذا، نتيج وهك

مــكان فهــم ســبب تمســك »إرسائيــل«  هــا، باالإ وغري

ي عاقتهــا مــع تركيــا، وحرصهــا عــ� تعزيزهــا 
�ف

ّدد مــن ترصيحات  وضمــان اســتقرارها، رغــم مــا يــرت

حــدود  تتجــاوز  ال  لكّنهــا  السياســيون  يطلقهــا 

ــة الدعاي
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تركيا وإسرائيل.. حقائق تنهي سنوات 
المتاجرة بقضية فلسطين

كية عن عزف مالحم الدعم والتضامن بل والتوحد مع  لم تتوقف الجوقة ال�ت
ات السنوات، لكن الحقيقة ظلت غائبة  القضية الفلسطينية عىل مدار ع�ش

كي رجب 
ومشوشة خلف كل هذا الصخب؛ فأََلم يحن الأوان ليجيب الرئيس ال�ت

ن وشعبها عىل مدار  طيب أردوغان عن السؤال الُمِلّح: ماذا قدمت تركيا لفلسط�ي
؟ كل هذه السنوات الحافلة بالشعارات والتنديدات والصوت العاىلي

رشا عمار

أردوغــان واجــه هــذا الســؤال دائمــاً بإجابــات 

دبلوماســية، مليئــة بالشــعارات بعيــدة تمامــاً 

ــن  ــا، لك ــتطيع قوله ــن يس ي ل
ــىت ــة ال ــن الحقيق ع

، وتكشــف تناقضــات  الواقــع يفصــح عــن الكثــري

هدفــه  الضجيــج  هــذا  كل  أّن  دائمــاً  أنقــرة 

ــعبية  ــب ش ف وكس ــطيني�ي ــآالم الفلس ــرة ب المتاج

ي  ــر�ب ــد الع ــ� الصعي ــيما ع ــان الس ــة الأردوغ زائف

ســامي. واالإ

، المســتثمر الســياسي االأبــرز  كي
الرئيــس الــرت

الــذي طالمــا خــرج علينــا متباكيــاً عــ� حــال 

القضيــة الفلســطينية، هــو نفســه مــن يقيــم 

أكــرب عاقــات اقتصاديــة وعســكرية مــع إرسائيــل، 

ــة الفخــور بسياســتها  ــة العثماني ــن الدول وهــو اب

ي 
االحتاليــة وهــي َمــن ســمحت وتســامحت �ف

ــن  ة م ــرت ي الف
ف �ف ــط�ي ــود إىل فلس ــرة آالف اليه هج

1909م. إىل   1876

تعزيز العالقات مع تل أبيب
ــة  كيــة االإرسائيلي بــدأت العاقــات الرســمية الرت

ي آذار )مــارس( عــام 1949، وأصبحــت تركيــا أول 
�ف

ف بإرسائيــل  دولــة ذات أغلبيــة إســامية تعــرت

 ، ف كوطــن قومــي لليهــود ع� حســاب الفلســطيني�ي

ولــم تتأثــر هــذه العاقــة أبــداً مــع وصــول حــزب 

ي البــاد عــام 2002 
»العدالــة والتنميــة« للحكــم �ف

بــل العكــس أخــذت باالزديــاد.
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 تعد تركيا ثاني دولة بعد الواليات المتحدة تحتضن أكبر مصانع 
أسلحة للجيش اإلسرائيلي

ــة  ــز كاف ــ� تعزي ــه ع ــزب بحكومت ــل الح وعم

االتفاقيــات الســابقة مــع إرسائيــل، وتوســيع 

ونجــح  أخــرى،  قطاعــات  لتشــمل  مجاالتهــا 

ف البلدين  ي نقــل التعاون بــ�ي
أردوغــان وحكومتــه �ف

ــبوقة. ــري مس اتيجية« غ ــرت ــة »اس إىل مرحل

أكبر تعاون عسكري
ف تركيــا وإرسائيــل  لعــل أبــرز أوجــه التعــاون بــ�ي

ي 
ي المجــال العســكري؛ ففــي كانــون الثــا�ف

كانــت �ف

)ينايــر( عــام 1994، اصطحــب الرئيــس االإرسائيــ�ي 

حينهــا عــزرا وايزمــان، خــال زيارتــه المعلنــة 

ــن  ي ــن عرش ــرش م ــرة، أك ــة أنق كي ــة الرت إىل العاصم

ي 
�ف يعملــون  منهــم  العديــد  بــارزاً،  مســؤوالً 

الصناعــات العســكرية.

الواليــات  بعــد  دولــة  ي 
ثــا�ف تركيــا  وتعــد 

المتحــدة تحتضــن أكــرب مصانــع أســلحة للجيش 

مــع  العســكري  التعــاون  وزادت   ، رسائيــ�ي االإ

كي لشــمال جزيــرة 
تــل أبيــب منــذ االحتــال الــرت

ــات  ــذي أدى إىل عقوب ــام 1978، وال ص الع ــرب ق

العســكري  قطاعهــا  عــ�  أوروبيــة  أمريكيــة 

واعتمــدت أنقــرة آنــذاك عــ� الجانــب االإرسائي�ي 

ي تحديــث الجيــش.
�ف

العســكري  المجــال  ي 
�ف ة  الكبــري القفــزة  أمــا 

ي عهــد حكومــة نجــم الديــن 
فكانــت عــام 1996 �ف

والفعــ�ي  الروحــي  االأب  يعــد  الــذي  أربــكان 

ســامية السياســية، عندمــا أبرمــت  للتجربــة االإ

، بحســب  ف ف عســكريت�ي تــل أبيــب وأنقــرة اتفاقيتــ�ي

، لتكــون  ق االأد�ف معهــد واشــنطن لدراســات الــرش

يــة ودولــة ذات  ف الدولــة العرب أول اتفــاق بــ�ي

ــامية. ــة إس أغلبي

وبعــد 26 عامــاً مــن التعــاون العســكري المعلــن 

تركيــا  تحــاول   ، ف الدولتــ�ي ف  بــ�ي المعلــن  وغــري 

عاميــة  أن تظهــر نفســها عــرب آلــة الدعايــة االإ

ــم  ــل وتدع ــد إرسائي ــاً ض ــذ موقف ــة تتخ ــا دول أنّه

ــق أّن  ــت الحقائ ــا تثب ــطينية، بينم ــة الفلس القضي

ــدف إىل  ــة ته ــة مزدوج ــارس لعب ــان تم إدارة أردوغ

ــة«  ــف »دعائي ــرب مواق ي ع ــعىب ــد الش ــب التأيي كس

دون أن يؤثــر ذلــك عــ� العاقــات الحقيقيــة 

ــتوى  ــ� المس ــة ع ــل، خاص ــع إرسائي ــتمرة م المس

العســكري.

تبادل تجاري ضخم
رسائيليــة وصــل  وفــق صحيفــة معاريــف االإ

ف إىل 6  ف الجانبــ�ي حجــم التبــادل التجــاري بــ�ي

ي 2019، علمــاً بأنــه كان أكــرش بقليل 
مليــارات دوالر �ف

مــن مليــار دوالر فقــط عندمــا قــدم أردوغــان 

ف  ــ�ي ــن الجانب ــؤولون م ــح المس ــم ويطم إىل الحك

لرفعــه إىل 10 مليــار دوالر.
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شركة الخطوط التركية هي ثاني ناقل جوي في إسرائيل بعد شركة 
»إل عال« اإلسرائيلية

ــوح  ــاري مفت ــوق تج ــرب س ــل أك ــرب إرسائي وتعت

بــه  رصح  مــا  وفــق  كيــة  الرت المنتجــات  لبيــع 

أتــراك. مســؤولون 

ــف  ــان وزي ــة أردوغ ــم براغماتي ــن فه ويمك

قضيتــه بإلقــاء نظــرة بســيطة عــ� مــؤرسش 

ف البلديــن، الــذي  التعــاون االقتصــادي بــ�ي

ــاً و163  ــن و597 مليون ــام 2009، ملياري ــغ ع بل

التدهــور  مــن  الرغــم  وعــ�  دوالر،  ألــف 

ف  بــ�ي المتبادلــة  للعاقــات  الدبلومــاسي 

، إال أّن حجــم التبــادل التجــاري  ف الطرفــ�ي

لعــام 2014، بلــغ 5 مليــارات و832 مليــون 

دوالر. ألــف  و180 

خطوط جوية مفتوحة
كيــة يوميــاً مــا يزيد  تســري الخطــوط الجويــة الرت

ضافــة  ف أنقــرة وتــل أبيــب، باالإ عــن 10 رحــات بــ�ي

إىل رحــات الشــحن.

أّن  إىل  الجويــة  الماحــة  تقاريــر  وتشــري 

ي ناقــل جــوي 
كيــة هــي ثــا�ف كــة الخطــوط الرت رسش

رسائيليــة،  كــة »إل عــال« االإ ي إرسائيــل بعــد رسش
�ف

ــاً«  ــات »ظاهري ــرت العاق ــا توت ــىت عندم وح

الصلــة  هــذه  تنقطــع  لــم  البلديــن  ف  بــ�ي

الوثيقــة.

باألرقام.. تركيا ال تقدم أي دعم 
للفلسطينيين

ــطينية  ــة الفلس كي للقضي
ــرت ــم ال ــرص الدع يقت

عامية  عــ� ضــخ أمــوال ضخمــة لــدى االأبــواق االإ

ي 
دارة حمــات دعائيــة منظمــة تضــع تركيــا �ف الإ

ف للقضيــة الفلســطينة، لكــن تقرير  قلــب الداعمــ�ي

)االأونــروا(  ف  الاجئــ�ي وتشــغيل  غــوث  منظمــة 

ــف  ــح زي ــدة فض ــم المتح ــة االأم ــة لمنظم التابع

هــذه االدعــاءات، وأكــد أّن تركيــا لــم تكــن ضمــن 

ف  ي قدمــت مســاعدات للفلســطين�ي
الــدول الــىت

ــدرت كل  ــا تص ــت بينم ــنوات مض ــدار س ــ� م ع

. ف ــ�ي ــة الداعم ــارات قائم م ــعودية واالإ ــن الس م

 ، ف ــ�ي ــل عام ــدر قب ــذي ص ــر، ال ــد التقري ويرص

ف  للفلســطيني�ي ف  والداعمــ�ي ف  عــ�ي المترب أهــم 

ــن  ــم، وم ــتوى العال ــ� مس ــم ع ف منه ــ�ي والاجئ

عــاً ال يظهــر اســم تركيــا  ف أهــم 20 داعمــاً ومترب بــ�ي

طــاق. ــ� االإ ــر وال إيــران ع وال قط

ي قائمــة أكــرب 20 داعمــاً »غــري حكومــي« 
وحــىت �ف

ــماء  ــت أس ــاً، اختف ف عالمي ــطيني�ي ف الفلس ــ�ي لاجئ

ــم  ــة اس ــا رؤي ــا يمكنن ــران، بينم ــا وإي ــر وتركي قط

ي 
ــا�ف ــز الث ــدة بالمرك ي ج

ــامي �ف س ــة االإ ــك التنمي بن

عــ� مســتوى العالــم، وجــاء بعــده الهــال 

. ي
ــارا�ت م ــر االإ االأحم
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تعّد إسطنبول أحد المراكز الرئيسة التي تمّر بها الرحالت الجوية 
المنطلقة باتجاه »تل أبيب« والمغادرة منها

تفتيت القضية بدعم اإلرهاب
وفقــاً لاأرقــام والتقاريــر الدوليــة، تقــدم تركيــا 

دعمــاً لحركــة حمــاس الفلســطينية، المصنفــة 

»إرهابيــة«، يتجــاوز مليــارات الــدوالرات ســنوياً، 

ي الســيطرة عــ� المنطقة 
بهــدف تحقيــق أجندته �ف

العربيــة باالعتمــاد عــ� مثــل هــذه االأذرع.

لكــن »حمــاس« لــم تقــدم بدورهــا أيضــاً 

ــاء  ــن الدم ــد م ــوى مزي ــطينية س ــة الفلس للقضي

ي دعــم 
والفرقــة، ولــو كانــت النوايــا صادقــة �ف

ي أي 
ــة عــن تقــا�ف ف المتنعــت الحرك الفلســطيني�ي

أمــوال مــن أردوغــان الــذي يعقــد أكــرب صفقــات 

تجاريــة وعســكرية مــع عدوهــم.

 في مواجهة كورونا
ــل  ــرة وت ف أنق ــ�ي ــة ب ــذه العاق ــرص ه ــم تقت ل

أبيــب عــ� المجــاالت الســابقة، بــل شــملت أيضاً 

ــع انتشــار جائحــة  ــة، خاصــة م النواحــي الصحي

، كشــف  ي
ــا�ف ــل( الم ــي نيســان )أبري ــا، فف كورون

غ االأمريكيــة عــن شــحنة مســاعدات  وكالــة بلومــرب

ــة مــن أنقــرة إىل إرسائيــل. طبي

، لم تســّمه،  ونقلــت الوكالــة عــن مســؤول تــركي

أّن الحكومــة صّدقــت عــ� شــحنة معــدات طبيــة 

تشــمل أقنعــة الوجــه، وبــدالت واقيــة، وقفــازات 

ــع  ــن المتوق ــه م ــاف أنّ ــل، وأض ــة الإرسائي معقم

ــدة  ــل بقاع ــن إرسائي ــرات م ــاث طائ ــط ث أن تح

ــة لتســلم الشــحنة! ــك الجوي إنجرلي
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تركيا وإسرائيل وإيران.. العالقة ليست 
معقدة إّنها خدعة

مازالت تركيا الجديدة، أو تركيا أردوغان تث�ي الجدل، ليس لدى خصومها، 
فالخصومة محسومة، ول تحتاج لكث�ي من الجدال حولها، وإنما لدى مريدي 

كية الجديدة، فكث�ي من داعمي  أردوغان ومحبيه وأصدقائه، وعشاق النهضة ال�ت
ن يريدون  ي منتصف الطريق أو منتصف السطر ح�ي

، يقفون �ن كي
خط الرئيس ال�ت

ن يفاجئهم سؤال من نوع »هل تركيا وأردوغان  كيل المديح له، يقفون تماماً، ح�ي
ن معا..؟، وهل يبدو ذلك  أصدقاؤنا، أم أصدقاء أعدائنا، أم أصدقاء الطرف�ي

دد؟«. منطقياً أم ل يخلو من الريبة والشك والغموض وال�ت

 مروان العياصرة

ــا - قــد  عــ� المســتوى الداخــ�ي - داخــل تركي

ــه  ــه وبدأب ــم ب ــان إعجابه ــدي أردوغ أشــارك مؤي

ــة  ــة عالمي ــاده دول ي جعــل ب
ــه �ف ــه ورصامت وعمل

ي قدرتــه عــ� 
بامتيــاز، وأشــاركهم إعجابهــم �ف

امــه  ف الرت أو  دينيتــه  ف  بــ�ي تــوازن صــارم  خلــق 

تقــارب  ي 
الــىت تركيــا  علمانيــة  ف  وبــ�ي  ، ي

الديــىف

»القــرن« مــن عمرهــا.

يتســم  سياســياً،  مذهبــاً  أردوغــان  ســلك 

باالأناقــة والرقــة والعاطفــة الجياشــة، حــىت جمــع 

ــه قلــوب النــاس، قبــل عقولهــم، واســتثمر  حول

ــكيل  ــتوى تش ــ� مس اً ع ــري ــتثماراً كب ــك اس ي ذل
�ف

ي 
ــأ�ت ــذي ي ي ال

ــتثنا�أ ــس االس ــم والرئي ــورة الزعي ص

ــه مــا لبــث أن تحــول  ، لكن ي
ي الوقــت االســتثنا�أ

�ف

ــ�  ــاظ ع ــلطوية للحف ــة الس ــب الرصام إىل مذه

ــع  ــاً والقم ــدة أحيان ــاب إىل الش ــم، والذه الحك

ــرى. ــاً أخ أحيان

العاطفــة  خالــص؛  تــركي  شــأن  ذلــك  كل 

االأردوغانيــة والقمــع والرصامــة وعلمانيــة الحكــم 

وإدارة الدولــة، ودينيــة المنهــج والرؤيــة، ومــا إىل 

ي االأتــراك تمامــاً، داخــل دولتهــم، 
ذلــك ممــا يعــىف
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أردوغان ال يعمل وفقًا لرؤية دينية بل هو رجل سلطة يعمل 
بمقتضى المصالح السياسية

كيــة ليســت شــأناً تركيــاً خاصــاً،  لكــن السياســة الرت

ي تثــري الجــدل لــدى المريديــن 
تلــك السياســة الــىت

بالغمــوض،  مشــبعة  فهــي  الخصــوم،  قبــل 

ي العاقــات 
ومشــتبكة مــع مناطــق مفخخــة �ف

ف العــرب واالأتــراك، كتلــك المناطــق  الحرجــة بــ�ي

العربيــة  كيــة  الرت العاقــة  مثلــث  ي 
�ف المتوتــرة 

ف  بــ�ي أيضــاً  المتوتــرة  والمنطقــة  رسائيليــة،  االإ

ــران. ــرب وإي ــا والع ف تركي ــ�ي ــة ب ــث العاق مثل

رسائيــ�ي  ليــس لــدى العــرب تفســري للكيــان االإ

ســوى أنــه كيــان عــدو محتــل ومتطــرف، وليــس 

يرانيــة  ســامية االإ لهــم تفســري للجمهوريــة االإ

الكراهيــة  بــروح  مشــبعة  دولــة  أنهــا  ســوى 

والعنــف والتطــرف، وإذا كان لــدى تركيــا أو لــدى 

ف  ف الجهتــ�ي ي التفســري لهاتــ�ي
أردوغــان خصوصيــة �ف

تســويقه  يجــب  فــا  »الكيــان والجمهوريــة«، 

ــة. ــية بحت ــات سياس ــداف وغاي ــاً الأه عربي

ــاً  ــل وفق ــن، وال يعم ــل دي ــس رج ــان لي أردوغ

لرؤيــة دينيــة، بــل هــو رجــل ســلطة، يعمــل 

محبيــه  لكــن  السياســية،  المصالــح  بمقتــ�ف 

ــص  ــذ والمخل ــع المنق ــوه موض ــه وضع ومريدي

ــوى  ــم س ــا ال نراه ــرص؛ أعداؤن ــواء الن ــل ل وحام

أنهــم أعــداء، لكنــه يــرى أنّهــم أصدقــاء يمكــن 

ي العاقــة 
العمــل معهــم ويمكــن االســتثمار �ف

العاقــة مــع  ي 
أكــرش مــن االســتثمار �ف بهــم، 

ــد  ــاذا ال توج ــول لم ــاؤل ح ــا التس ــرب، وربم الع

الأردوغــان عاقــة قويــة ومتماســكة ومحوريــة مــع 

ــة  ــة باســتثناء قطــر - وهــي عاق ــة عربي ــة دول أي

كونهــا  مــن  أكــرش  الدوحــة  خيــارات  فرضتهــا 

ي 
ــري �ف ــدد التفك ــاؤل يج ــو تس ــا- ه ــارات تركي خي

ــد  ــاء يعت ــة للعــرب، لكونهــم حلف كي النظــرة الرت

اتيجي  بهــم، أم أنهــم ليســوا ســوى عمــق اســرت

ــة. كي ــة الرت ــداف السياس الأه

مــا يثــري االســتغراب إضفــاء القداســة عــ� 

أنقــرة  كيــة، مــن قبــل أصدقــاء  السياســة الرت

ومريــدي أردوغــان، فهــو حتمــاً ال يعمــل كقائــد 

ــوض  ي ويخ
ــا�ف ــرة الث ــش الع ــز جي ــلم يجه مس

ــا  ــد م ــرص، ويعي ــروب، وينت ــارك والح ــه المع ب

ــه يعمــل  ، إن ف ــن أرض المســلم�ي ســلبه العــدو م

لتحقيــق  أولويــات  لديــه   ، أكــرش ال  كســياسي 

ــارات متاحــة يوظفهــا  ــح السياســية، وخي المصال

ــه. ــلطته وحكم ــة س ي خدم
ــراه �ف ــا ي ــاً لم تبع

إّن عاقــة تركيــا مــع إرسائيــل أشــبه مــا يكــون 

يتــم  خــاف  ف  بــ�ي متصاعــدة  دراميــة  بحالــة 

ف توافــق  ة، وبــ�ي مرحتــه عــ� الهــواء مبــارسش

ي 
وتعــاون وصداقــة يتــم تســجيل وقائعهــا �ف

ف تجــارة بينيــة واقتصــاد مشــتبك  الكواليــس، بــ�ي

ي صفقــات ومذكــرات تعــاون وتنســيق 
ومتشــابك �ف

ــث  ــم الحدي ــة ال يت ــات متبادل ــع وصناع ومصان
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عالقة تركيا بإسرائيل أشبه ما يكون بحالة درامية متصاعدة بين 
خالف يتم مسرحته على الهواء مباشرة

عنهــا، وإذا مــا تــم الكشــف عنها قيل باســتخفاف 

إنّهــا خيــارات سياســية أشــبه مــا تكــون بمنــاورات 

رسائيليــة،  االإ كيــة  الرت المواجهــة  عــ� هامــش 

ــطينية! ــة الفلس ــارصة القضي لمن

يــز قبيــل مغادرتــه  وبّــخ أردوغــان ذات مــرة بري

ي دافــوس احتجاجــاً عــ� سياســة 
اجتماعــاً علنيــاً �ف

كيــا ذات مــرة  إرسائيــل، واعتــذرت إرسائيــل لرت

ــة ســفينة كــر الحصــار عــ�  أيضــاً، عــن حادث

ف ال يمكنهمــا أن تغفــرا أو تبّيضــا  ي حادثتــ�ي
غــزة، �ف

رسائيليــة، وال  كيــة االإ صفحــات االتفاقيــات الرت

يمــان بحقيقــة  تمنحانهــا العــذر والقبــول واالإ

دفــاع تركيــا عــن القضايــا العربيــة، والدليــل 

تجــاه  رسائيــ�ي  االإ التطــرف  حــوادث  كل  أّن 

ي 
الفلســطيىف والشــعب  الفلســطينية  االأرض 

ــن  ــاكناً م ــرك س ــم تح ــدس، ل ــات والق والمقدس

ســواكن أردوغــان تجــاه إرسائيــل ســوى بالشــجب 

ــددة  ــة متع ــارات الصداق ــا خي ــتنكار، بينم واالس

ــا  ــة ال تزعزعه ــياحياً وثابت ــاً وس ــاً واقتصادي تجاري

ي فنجــان«.
»زوبعــة �ف

ي 
و�ف أيضــاً،  إيــران  عــ�  ينطبــق  ســبق  مــا 

المجمــل فــإّن ترصيحــات طهــران حــول دعمهــا 

ومســاندتها للقضيــة الفلســطينية ال تختلــف أبــداً 

ــدس  ــد أّن الق ــران تؤك ــا، إي ــات تركي ــن ترصيح ع

ف وستســعى لتحريرهــا،  ســتبقى عاصمــة فلســط�ي

ــك الحــال بالنســبة  ــد، وكذل نقطــة وســطر جدي

كيــا بالنســبة للســطر والنقطــة تمامــاً. ســطور  لرت

ــق  ــا متواف ــو أنّه ــا ل ــدو كم ــاط  تب متشــابهة، ونق

عليهــا مســبقاً قبــل أي ترصيــح، لكــن عــ� االأرض 

ــد. ال جدي

أّن  لنــدرك  التحليــل  مــن  اً  كثــري نحتــاج  ال 

ف ســوى  أردوغــان يعمــل بمنطــق ســياسي ال يعــرت

اً مــن التعقــل  بمصالحــه هــو، كمــا ال نحتــاج كثــري

لنــدرك أّن السياســة ال ديــن لهــا، وأن مــا يمكــن 

أن يكــون سياســة لــدى البعــض، ســيكون خدعــة 

لاآخــر!

ما يثير االستغراب إضفاء القداسة على السياسة التركية من قبل 
أصدقاء أنقرة ومريدي أردوغان
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ماذا جنى الفلسطينيون من الوعود 
»الثورية« ألردوغان؟

عالم العالمية والعربية الزيارة  ي عام 2005 رصدت شبكات التلفزة ووسائل الإ
�ن

، حينها، رجب طيب أردوغان إىل إرسائيل  كي
ي قام بها رئيس الوزراء ال�ت

ال�ت
والتقى خاللها برئيس الوزراء أرييل شارون، ووضع إكليل زهور عىل ق�ب الزعيم 

، ثيودور هرتزل. اليهودي الشه�ي

  خلدون الشرقاوي

فهل تغير األمر حينما أصبح 
أردوغان رئيسًا؟

كي 
ة تشــري إىل أّن الرئيــس الــرت الوقائــع المبــارسش

، الأســباب  تعامــل، بدهــاء، مــع الملــف االإرسائي�ي

محضــة،  انتخابيــة  بأنهــا  المحللــون  يقدرهــا 

ــاف  ــول إّن الدهــاء والخــداع وااللتف وآخــرون يق

النفســية  كيبــة  الرت مــن  جــزء  الحقائــق  عــ� 

اطــوري  مرب كي الــذي يقــوده غــروره االإ
للرئيــس الــرت

إىل ارتــكاب حماقــات دّمــرت الوضــع االقتصــادي 

ي ذلــك فلينظــر إىل وضــع 
ي بلــده، ومــن يشــكك �ف

�ف

. ــ�ي ــدوالر االأمري ــل ال ــة مقاب كي ة الرت ــري الل

ــي  ــل ه ــاداة« إرسائي ــم أّن »مع ــان يعل أرودغ

ســامية  مفتــاح الــر لكســب القلــوب العربية واالإ

ي مــا زالــت، وهــي محقــة إىل أبعــد الحــدود، 
الــىت

ي احتــاالً بغيضــاً.
ي الكيــان الصهيــو�ف

تــرى �ف

ي 
ــان �ف ــ�ف أردوغ ــاعر م ــذه المش ــة ه ولتغذي

ــادة  ــل زي ــن أج ــف، م ــذا المل ــن ه ــب م التكس

ــه إىل ســلوك دروب شــعبوية  ي قادت
ــىت شــعبيته ال

ــر  ي مؤتم
ــرى �ف ــا ج ــواء، كم ــف االأض ــا خط هدفه

ــان  ــام 2009، وكان أردوغ ــادي ع ــوس االقتص داف

ــوزراء. ــاً لل ــا رئيس حينه

ماذا جرى في دافوس؟
ي دافــوس اندلعــت مشــادة كاميــة حــادة 

�ف

والرئيــس  أردوغــان،  ف  بــ�ي الحــدوث  ونــادرة 

يــز، انســحب عــ� إثرهــا  ، شــيمون بري رسائيــ�ي االإ
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العالقات التركية اإلسرائيلية تشهد حاليًا مؤشرات على تحسن 
ملموس، إذ التقى رئيس المخابرات التركية هاكار فيدان، رئيس 

الموساد، يوسي كوهين، عدة مرات خالل العام الماضي

االأول غاضبــاً، بســبب عــدم إعطائــه فرصــة للــرد 

. ــ�ي رسائي ــس االإ ــة للرئي ــة مطول ــد مداخل بع

يــز فيمــا بعــد الأردوغــان  ورغــم اعتــذار بري

ــة«،  ــا وصفــت بـ«الودي ــة بينهم ــة هاتفي ي مكالم
�ف

أردوغــان  يتوقعهــا  كان  ي 
الــىت المفاعيــل  أّن  إال 

ــت  ات، تجل ــري ــام الكام ــه أم ــن خــال رده فعل م

ي اســطنبول اســتقبال االأبطــال؛ حيــث 
اســتقباله �ف

ي محيــط مطار 
تجمــع نحــو ثاثــة آالف شــخص، �ف

ــاً  ف أعام ــ�ي ــطنبول، حامل ي اس
ــدوىلي �ف ــورك ال أتات

ــوا  ــان، ولوح ــتقبال أردوغ ــطينية الس ــة فلس تركي

ي 
بافتــات كتــب عليهــا »مرحبــاً بعــودة المنتــرص �ف

رسائيــل،  دافــوس«، مردديــن شــعارات معاديــة الإ

ــة. ــاء االألماني ــة االأنب ــاً لوكال وفق

أوغلو يكشف المستور
لكــّن مــا كشــف عنــه مؤخــراً، أحمــد داود 

، يقــدم روايــة  كي
أوغلــو، رفيــق درب الرئيــس الــرت

مختلفــة عمــا جــرى قبــل أحــد عــرش عامــاً؛ حيــث 

ــواء االأزمــة مــع  ــارة الحت ــو جهــوداً جب ــذل أوغل ب

تبعــات  مــن  أردوغــان  بعــد خشــية  إرسائيــل 

ــوس. ــر داف ي مؤتم
ي �ف

ــتعرا�ف ــه االس موقف

وكشــفت ترصيحــات، نقلتهــا صحيفــة »زمــان« 

ــاً  ــو رئيــس حــزب »المســتقبل« حالي ــداود أوغل ل

ــة والتنميــة«،  بعــد انشــقاقه عــن حــزب »العدال

ــم التعــارف عــ� تســميته  ــا ت ــا وراء واقعــة م م

ف  ــ�ي ة ب ــة واحــدة – One Minute« الشــهري »دقيق

ــز، حيــث احتــد أردوغــان بســبب  ي أردوغــان وبري

أحــداث غــزة آنــذاك، واتهــم إرسائيــل بقتــل 

ي مــن تبعــات موقفــه 
، لكنــه خــ�ش ف الفلســطيني�ي

فيمــا بعــد.

أردوغــان كان قــد قــال عــن داود أوغلــو: »مــن 

ي مؤتمــر دافــوس، أسســوا االآن 
كانــوا معنــا �ف

 One»ي ذلــك اليــوم
حزبــاً جديــداً. وعندمــا قلنــا �ف

كانــوا يخافــون مــن عواقــب هــذا   ،»Minute

الموقــف«.

ــذي  ــو، ال ــل داود أوغل ــان جع ــح أردوغ ترصي

ــرج  ــاً، يخ ــه طوي ــر خارجيت ــب وزي ــغل منص ش

عــن صمتــه، ويكشــف الأول مــرة أّن أردوغــان كان 

ــد تحــدث جــراء  ي ق
ــىت ــب ال ــن العواق ــاً م متخوف

اً  ي  تجــاه الإرسئيــل، مشــري
موقفــه االســتعرا�ف

ــة  ــر الخارجي ــب وزي ي منص
ــا كان �ف ــه عندم إىل أن

. ف ــ�ي ف الطرف ــ�ي ــواء ب ــة االأج ــط لتهدئ توس

ي 
»�ف قائــاً:  أردوغــان  عــ�  أوغلــو  داود  ورّد 

ــت أقــوم بتحــركات دبلوماســية  ــة، كن ــك الليل تل

يــز  بنفــ�ي مــن وراء الســتار مــن أجــل جعــل بري
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ي الوقــت الــذي كان البعــض 
كيــا، �ف يعتــذر لرت

ــا يخافــون مــن تبعــات موقــف  ي دافــوس وتركي
�ف

حادثــة  »one minute«، وهــو نفســه )أردوغــان( 

كيــا جــاء  رسائيــ�ي لرت يعــرف جيــداً أّن االعتــذار االإ

ف  ي الهاتفــي شــخصياً مــع المســؤول�ي
بعــد حديــىش

.» ف ــ�ي رسائيلي االإ

توتر ظاهري
وإرسائيــل  تركيــا  ف  بــ�ي العاقــات  وواجهــت 

لــم  ذلــك  لكــّن   ، االأخــري العقــد  ي 
�ف نكســات 

ــن،  ف البلدي ــ�ي ــاري ب ان التج ف ــري ــ� الم ــس ع ينعك

ــة  ــادالت التجاري ــر إّن حجــم المب وتقــول التقاري

ي عــام 2016 بلــغ أكــرش مــن 
ف تركيــا وإرسائيــل �ف بــ�ي

ي العــام 
ــا ارتفعــت �ف ــار دوالر، وأنه ــن 4.2 ملي م

 6.6 لكنهــا المســت   .  %14 بنســبة   2017 التــاىلي 

ــم  ــ� رق ــو أع ــام 2019، وه ي ع
ــارات دوالر �ف ملي

ف البلديــن، بحســب صحيفــة »ديــ�ي  ف بــ�ي بــ�ي

كيــة، وذلــك عــ� الرغــم مــن التوتــر  صبــاح« الرت

ف البلديــن. ي العاقــات بــ�ي
الظاهــري �ف

رسائيــ�ي  ي االإ
المــد�ف ان  الطــري أّن مديــر  كمــا 

ــة  كي ان الرت ــري كات الط ــام 2013 أّن رسش ي ع
ــف �ف كش

ــبوعياً إىل  ــة أس ــة جوي ــن 60 رحل ــرش م ــوم بأك تق

ــن  ــرش م ــن أك ف البلدي ــ�ي ــل ب ــا تنق ــل، وأنه إرسائي

ــنوياً. ــافر س ــون مس ملي

كيــا  وكانــت إرسائيــل مصــدر الســاح الرئيــس لرت

ي 
ة طويلــة، عــاوة عــ� التعــاون العســكري �ف لفــرت

مجــال التدريــب وتطوير االأســلحة.

ف البلديــن لعقــود  وكان التعــاون العســكري بــ�ي

كيــة عــ�  ي ذروتــه منــذ ســيطرة القــوات الرت
�ف

ــام 1974 ي ع
ص �ف ــرب ــمال ق ش

ي تطوير 
واعتمــدت تركيــا حينهــا عــ� إرسائيــل �ف

وأوروبيــة  أمريكيــة  لعقوبــات  نظــراً  جيشــها، 

المشــكلة  خلفيــة  عــ�  أنقــرة  عــ�  فرضــت 

صيــة. القرب

الغالبيــة  ذات  االأوىل  الدولــة  تركيــا  وتعــد 

وأقامــت  بإرسائيــل  فــت  اعرت ي 
الــىت المســلمة، 

.1949 عــام  منــذ  معهــا  رســمية  عاقــات 

القفزة الكبيرة في المجال 
العسكري

العســكري  المجــال  ي 
�ف ة  الكبــري القفــزة  أمــا 

ي عهــد حكومــة نجــم الديــن 
فكانــت عــام 1996 �ف

أربــكان، الــذي يعــد، كمــا يقــول موقــع »ســكاي 

ــة  ــة«، االأب الروحــي والفعــ�ي للتجرب ــوز عربي ني

ــب  ــل أبي ــا أبرمــت ت ســامية السياســية، عندم االإ

، بحســب معهــد  ف ف عســكريت�ي وأنقــرة اتفاقيتــ�ي

حجم المبادالت التجارية بين تركيا وإسرائيل المس 6.6 مليارات 
دوالر في عام 2019، وهو أعلى رقم بين بين البلدين، بحسب صحيفة 

»ديلي صباح« التركية
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ــون أول  ، لتك ق االأد�ف ــرش ــات ال ــنطن لدراس واش

ــة ذات أغلبيــة  ــة ودول ي ــة العرب ف الدول اتفــاق بــ�ي

ــامية. إس

وكان أربــكان، زعيــم حــزب الرفــاه، ذي التوجــه 

ســامي، الــذي خــرج منــه رحمــه حــزب العدالة  االإ

عمــه الرئيــس أردوغان. ف والتنميــة، الــذي يرت

ايــر( مــن ذلــك العام، تــم توقيع  ي شــباط )فرب
و�ف

ــاورات،  ــب والمن ي مجــال التدري
ــاق عســكري �ف اتف

ف  ــ�ي رسائيلي ف االإ ــ�ي ــن الحربي ــه للطياري ــمح بموجب س

كيــة، أربــع مرات  باســتخدام االأجــواء والقواعــد الرت

ي مقابــل تعــرف نظرائهــم االأتــراك عــ� 
ي الســنة، �ف

�ف

رسائيليــة. التكنولوجيــا العســكرية االإ

اً بالنســبة  ــري ــة مكســباً كب وكانــت هــذه االتفاقي

إىل إرسائيــل، فمجالهــا الجــوي صغــري للغايــة 

دوريــة  بحســب   ، كي
الــرت ه  بنظــري يقــارن  وال 

كومينتــس«. اتيجيك  »ســرت

وطبقــاً لمركــز دراســات الــرصاع، فــإّن الطيارين 

مــر  عــ�  ة  كبــري ة  خــرب اكتســبوا  ف  رسائيليــ�ي االإ

ف مــن جــراء هــذا االتفــاق، الــذي مّكنهــم  الســن�ي

مــن التحليــق فــوق مناطــق جبليــة »ســتكون 

ــران«. ــوق إي ــات ف ــة للمهم وري رصف

ف  ف الطرفــ�ي عــان عــن هــذا التعــاون بــ�ي لكــن االإ

ي نيســان )أبريــل( 1996، وحينهــا رصح وزيــر 
تــم �ف

، قائــاً: »بتشــابك االأيــادي  رسائيــ�ي الدفــاع االإ

قبضــة  نشــكل  فإننــا  رسائيليــة،  واالإ كيــة  الرت

ــة«. قوي

ــب  ــل أبي ــت ت ــطس( 1996، وقع ي آب )أغس
و�ف

وأنقــرة اتفاقيــة أخــرى تشــمل تبــادل زيــارات 

رهاب  ي مكافحــة االإ
الوفــود العســكرية والتعــاون �ف

ــن الحــدود والتعــاون الجــوي والبحــري. وأم

ق االأد�ف  ورأى معهــد واشــنطن لدراســات الــرش

ــل  ــا وإرسائي ــة عــام 1997، أّن تركي ي ورقــة بحثي
�ف

ي هــذا الوقــت مــن عاقتهمــا االســتخبارية 
عززتــا �ف

الطويلــة االأمــد.

العاقــات  تعزيــز  أدى  المعهــد،  وبحســب 

ف تركيــا وإرسائيــل وقتهــا إىل تعميق  العســكرية بــ�ي

ــات  ــة بشــأن التداعي يراني ــة واالإ المخــاوف العربي

ــور. ــذا المحــور المتبل ــة له المحتمل

ــل  ــة أّن ت ــرت صحــف تركي ــام 1997، ذك ي ع
و�ف

ي برنامــج مــن أجــل تقييــم 
عتــا �ف أبيــب وأنقــرة رسش

ي تواجــه البلديــن، للمســارعة 
التهديــدات الــىت

ي حــال وقــوع أي 
إىل اتخــاذ الخطــوات الازمــة �ف

حــادث.

إسرائيل ساعدت تركيا ضد 
األكراد

ف حدودهــا  ي تأمــ�ي
وســاعدت إرسائيــل تركيــا �ف

ــراد  ي االأك
ــتا�ف ــال الكردس ــزب العم ــ�ي ح ــد مقات ض

ــوريا  ي س
ــد �ف ــن قواع ــاً م ــون انطاق ــن يعمل الذي

والعــراق وإيــران، باالعتمــاد عــ� تجربتهــا الخاصة 

ــان. ــوب لبن ــال جن ــان احت ــا إب ف حدوده ــ�ي ي تأم
�ف

ــؤولون  ــع المس ، اجتم ي
ــىف ــد االأم ــ� الصعي وع

ــات  ــادل المعلوم ــراراً لتب ــن م ــرات البلدي ي مخاب
�ف
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 ) ف ي عهــد صــدام حســ�ي
بشــأن ســوريا والعــراق )�ف

وإيــران.

وبحســب معهــد دراســات الــرصاع، فقــد كانــت 

ف البلديــن ال تزيــد عــن 18 مليــون  التجــارة بــ�ي

ي 
�ف دوالر  مليــاري  إىل  1987، ووصلــت  ي 

�ف دوالر 

.2004

وس كورونــا، وجــد المــوردون  وخــال أزمــة فــري

، بســبب  ف ي تركيــا بديــاً عــن الصــ�ي
رسائيليــون �ف االإ

المعقولــة،  وأســعارها  ي 
الجغــرا�ف تركيــا  قــرب 

ــاح«. ــ�ي صب ــة »دي بحســب صحيف

، محمد عبد  ي الشــأن تــركي
ويــرى المتخصــص �ف

القــادر، بــأّن تطــور العاقــات مــع إرسائيــل، تــم 

. وأوضــح عبــد القــادر  ف ســامي�ي ي عهــد االإ
أساســاً �ف

ــة« أّن  ــوز عربي ــع »ســكاي ني ــع موق ــة م ي مقابل
�ف

ــاث  ــرت بث ــب م ــل أبي ــرة وت ف أنق ــ�ي ــات ب العاق

ي تعرف بالتأسيســية، 
قفــزات: المرحلــة االأوىل الــىت

ي خمســينيات القــرن 
ــوزراء �ف وارتبطــت برئيــس ال

ي عدنــان مندريــس.
المــا�ف

كيــة حينهــا  رسائيليــة الرت وأثمــرت العاقــات االإ

ــرص  ــ� م ي ع
ــا�ش ــدوان الث ــرة للع ــد أنق ــن تأيي ع

ــادر. ــد الق ــب عب ــام 1956، بحس ع

ــكان  ــد أرب ي عه
ــت �ف ــة فتم ــة الثاني ــا المرحل أم

ي 
الــذي شــن هجومــاً كاميــاً عــ� إرسائيــل �ف

ــات العســكرية  ــّن االتفاق ــة، لك ــة االنتخابي الحمل

ي عهــده.
اتيجية وقعــت �ف االســرت

ــان،  ــد أردوغ ي عه
ــة �ف ــة الثالث ــاءت المرحل وج

الــذي اتبــع نفــس السياســة، لكنــه حافــظ عــ� 

ــاً. ــا رسي ــل وجعــل بعضه ــات مــع إرسائي العاق

ي ورقــة 
ويقــول معهــد »الســادات بيغــن« �ف

ــة تشــهد  رسائيلي ــة االإ كي ــات الرت ــة إّن العاق بحثي

ات عــ� تحســن ملمــوس، إذ التقــى  حاليــاً مــؤرسش

كيــة هــاكار فيــدان، رئيــس  رئيــس المخابــرات الرت

، عــدة مــرات خــال  ف الموســاد، يــوسي كوهــ�ي

. ي
ــا�ف ــام الم الع
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كيف سّهل العثمانيون توطين اليهود 
بفلسطين قبل وعد بلفور؟

ن  ي فلسط�ي
ي مساعدة اليهود وتوطينهم �ن

إّن دور السلطان عبد الحميد �ن
ي 

ي حصلت �ن
ير�ت إىل الحقيقة، بدليل أرقام الهجرة والستيطان والتملك ال�ت

ات الدراسات؛ التاريخية والوثائقية العربية  عهده، وبدليل ما تش�ي إليه ع�ش
ونغ »القدس مدينة واحدة  والأجنبية، ومنها عىل سبيل المثال: كارين آرمس�ت
ي مترصفية القدس 

ي �ن
ن مسعود أبو بكر »ملكية الأرا�ن وثالثة أديان«، وأم�ي

)1858 – 1918(«، وعمران أبو صبيح »الهجرة اليهودية: حقائق وأرقام«، 
ي: الستيطان اليهودي والعرب )1878 – 1948(«، وإبراهيم أبو  و«آريه أفن�ي
«، و«يوميات هرتزل«، ونجيب عازوري »يقظة الأمة  ن لغد »تهويد فلسط�ي

العربية«.

  ابراهيم غرايبة

ات  وقــد اســتوعبت الدكتــورة فــدوى نصــري

ــاب صــدر عــن  ي كت
معظــم هــذه الدراســات، �ف

مركــز دراســات الوحــدة العربيــة العــام 2014، 

ي 
ي �ف

ــا�ف ــد الث ــد الحمي ــوان »دور الســلطان عب بعن

.» ف ــط�ي ــ� فلس ــة ع ــيطرة الصهيوني ــهيل الس تس

العــام  الحميــد،  عبــد  الســلطان  أصــدر 

ي 
ــة القــدس، الــىت ــاً بتشــكيل مترصفي 1887، فرمان

واليــة  عــن  مســتقل  إداري  كيــان  إىل  لــت  حوِّ

ي 
ة �ف ــارسش ــلطان مب ــا بالس ــط حاكمه ــوريا، ويرتب س

ــل  ــد قب اي ف ــودي يرت ــود اليه ــطنبول، وكان الوج إس

ذلــك، ومنــذ العــام 1869، عندمــا صــدر فرمــان 

اطورية  مرب ي االإ
ي منحــت لاأجانــب �ف

االمتيــازات الــىت

اليهوديــة  الهجــرات  بــدأت  كمــا  العثمانيــة، 

الجماعيــة بالتدفــق إىل الدولــة العثمانيــة، خاصة 

ي المتصاعــد  ، بســبب العــداء االأورو�ب ف إىل فلســط�ي

ضــّد اليهــود، وقــد عــرض الســلطان عبــد الحميد 

عــ� اليهــود الحصــول عــ� الجنســية العثمانيــة، 

لهــم  يحــّق  ف  كمواطنــ�ي أراضيهــا  ي 
�ف قامــة  واالإ

قامــة، واختــص اليهــود  التملــك والعمــل واالإ
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غالف الكتاب

ائــب والخدمــة العســكرية،  عفــاء مــن الرصف باالإ

ــة  ــعائرهم الديني ــة ش ــة ممارس ــوا حري ــا منح كم

ــاوز 150  ــات ال تتج ي مجموع
ــة �ف قام ــة االإ وإمكاني

ــدة. ــة واح ي منطق
ــة �ف عائل

ي عهــد 
ف �ف ي فلســط�ي

وتضاعفــت أعــداد اليهــود �ف

الســلطان عبــد الحميــد ثاثــة أضعــاف؛ إذ تزايــد 

عددهــم مــن 25 ألفــاً العــام 1882 إىل 80 ألفــاً 

العــام 1908، وتضاعفــت نســبتهم إىل الســكان من 

5% إىل 11%، وكانــوا يملكــون العــام 1909، أكــرش مــن 

ي أفضــل وأخصــب 
ف �ف ي فلســط�ي

400 ألــف دونــم �ف

أراضيهــا، منهــا 275 ألــف دونــم باســم روتشــيلد، 

المتمــول والقائــد اليهــودي المشــهور، الــذي كان 

ــلطان،  ــع الس ــخصية م ــة وش ــة قوي ــ� صداق ع

ي ذلــك العــام مدينــة تــل أبيــب بجــوار 
وأنشــؤوا �ف

ي صــارت عاصمــة إرسائيــل.
مدينــة يافــا، والــىت

الحميــد  عبــد  الســلطان  عهــد  ي 
�ف وبــدأت 

ــات االســتيطان اليهــودي المنظــم، لتأخــذ  عملي

ــارج  ــتقلة خ ــتوطنات المس ــدن والمس ــكل الم ش

وهــي؛  لليهــود،  التقليديــة  الرئيســة  المــدن 

يــا، وأنشــأ اليهــود  صفــد والخليــل والقــدس وطرب

ــفيات  ــدارس والمستش ــن الم ة م ــري ــة كب مجموع

ي كتابهــا 
ات �ف والمصانــع والبنــوك، وتعــرض نصــري

ي عهــد 
جــدوالً بأكــرش مــن 100 مســتوطنة أقيمــت �ف

الســلطان عبدالحميــد، يتضمــن االســم والموقع 

ــن  ــات ع ــت معلوم ــا عرض ــيس، كم ــنة التأس وس

كات  والــرش االســتيطانية  الجمعيــات  ات  عــرش

ي كانــت تمــول وترعــى عمليــات 
والبنــوك الــىت

 ، ف فلســط�ي ي 
�ف لليهــود  والتشــغيل  االســتيطان 

مثــل؛ جمعيــة التحالــف اليهــودي العالمــي، وكان 

مــن مؤسســيها أدولــف كراميــه، وزيــر العــدل 

الجمعيــات  واتحــاد  الفرنســية،  الحكومــة  ي 
�ف

الرومانيــة االســتيطانية، الــذي يضــّم 32 جمعيــة 

يهوديــة رومانيــة، و«تحيــات إرسائيــل/ بعــث 

ي 
اء االأرا�ف كــة عقاريــة لــرش إرسائيــل« وهــي رسش

ي تنســق 
، و«يســود همعــاه« الــىت ف ي فلســط�ي

�ف

الجهــود الروســية اليهوديــة، وجمعيــة أحبــاء 

صهيــون، وهــي أول حركــة صهيونيــة ذات طابــع 

ســياسي تأسســت العــام 1881.

هرتــزل  برئاســة  اليهوديــة  الوكالــة  ونشــأت 

اف  بــإرسش هرتــزل  يرأســها  وكان   ،1897 العــام 

مجموعــة  امتلكــت  وقــد  روتشــيلد،  البــارون 

ــدارس  ــتوطنات والم ي والمس
ــن االأرا�ف ــعة م واس

كات  والــرش والمصانــع  والمستشــفيات 

 ، ف فلســط�ي ي 
�ف اليهــود  لصالــح  واالســتثمارات 

العــام  اليهــودي  القومــي  الصنــدوق  أ  وأنــ�شِ
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قابل هرتزل السلطان عبد الحميد ست مرات بين عامي 1896و1902 
مرتان منها على نفقة السلطان وفي ضيافته

ي 
اء االأرا�ف ــل رسش ــز عــ� تموي ــذي كان يرك 1900، ال

، وكان يملــك العــام 1908 حــواىلي 90  ف ي فلســط�ي
�ف

ي وادي االأردن، 
ألــف دونــم؛ 7 آالف دونــم منهــا �ف

. ف ي ســهل حطــ�ي
وألفــان �ف

ــت  ــد س ــد الحمي ــلطان عب ــزل الس ــل هرت قاب

ف عامــي 1896 – 1902، مرتــان منهــا  مــرات، بــ�ي

ي ضيافتــه، ورغــم أّن 
عــ� نفقــة الســلطان و�ف

ف  الســلطان لــم يوافــق عــ� إعــان فلســط�ي

ــاً لليهــود، كمــا طالبــه هرتــزل، لكنــه  وطنــاً قومي

ــدس  ي الق
ــتيطان �ف ــرة واالس ــة الهج ــمح بحري س

اليهــود  باعتبــار  فرديــة،  بصفــة  ف  وفلســط�ي

قامــة  ف يحــق لهــم التملــك واالإ ف عثمانيــ�ي مواطنــ�ي

اطوريــة. مرب ي أي مــكان تابــع لاإ
والعمــل �ف

االفتتاحــي  الخطــاب  ي 
�ف ذكــر هرتــزل  وقــد 

ي عــام 1897، أّن اتصاالتــه 
لمؤتمــر بــال الصهيــو�ف

ــود،  ــة لليه ــدة ومهم ــت مفي ف كان ــ�ي ــع العثماني م

وبعــد المؤتمــر قابــل هرتــزل الســلطان، وقــدم 

ة لليهــود،  لــه الشــكر كونــه قــدم مســاعدات كبــري

ــم  ــه به ــود وثقت ــه لليه ــلطان صداقت ــد الس وأّك

ي 
�ف هرتــزل  عمــل  وقــد  هرتــزل(،  )مذكــرات 

ــة  ــم المــال للدول ــل عــ� التنســيق لتقدي المقاب

واســتثمارات،  قــروض  هيئــة  عــ�  العثمانيــة 

ــذا  ــزل والســلطان به ف هرت ــ�ي وجــرت مراســات ب

الخصــوص.

يبــدو أّن فكــرة الســلطان عبــد الحميــد كانــت 

تكــون   ، ف فلســط�ي ي 
�ف عثمانيــة  واليــة  تشــكيل 

ــاىلي  ــاب الع ــع إىل الب ــوريا، وتتب ــن س ــتقلة ع مس

أن  كان يخطــط  إســطنبول، وربمــا  ي 
�ف ة  مبــارسش

ــود، دون  ــاً لليه ــاً وطن ــة عملي ــذه الوالي ــون ه تك

ــل. ــ� االأق ــة ع ي البداي
ــمي �ف ــان رس إع

الفعــ�ي  التأســيس  فــإّن  المحصلــة؛  ي 
و�ف

كان  ف  فلســط�ي ي 
�ف إرسائيــل  لدولــة  والحقيقــي 

ف عليــه الســلطان عبــد  برعايــة تركيــة، أداره وأرسش

ــم يكــن وعــد بلفــور، العــام 1917،  ــد، ول الحمي

ســوى اســتئناف أو تتويــج للجهــود واالأعمــال 

ــاً،  ف عام ــك بأربعــ�ي ــل ذل ــدأت قب ي ب
ــىت ــة ال كي الرت

للطلــب  يســتجب  لــم  الســلطان  أّن  صحيــح 

ــه إىل  ــور دخول ــور ف ــه بلف ــذي قدم ــودي ال اليه

ي منحهــا 
، لكــّن المكاســب والفــرص الــىت ف فلســط�ي

لليهــود لــم تكــن تقــل أهميــة عــن وعــد بلفــور، 

الوعــد  هــي  وحقيقتهــا  محتواهــا  ي 
�ف وكانــت 

ــه. نفس
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المواقف التركية تجاه فلسطين عبر 7 
عقود: ما أبرز التحّوالت؟

فة بـ »إرسائيل«، وإحدى  ن حقيقة كونها الدولة المسلمة الأوىل المع�ت ب�ي
أك�ب الدول من حيث حجم التبادل التجاري اليوم مع »إرسائيل« من جهة، 

رسائيلية عىل قطاع غزة، والعتداءات عىل  ومشاهد التنديد بالحروب الإ
؟ وكيف استطاعت  ن ي كّل من التجاه�ي

ي أي سياق يأ�ت
القدس، من جهة أخرى؛ �ن

كية الجمع بينهما؟ السياسة ال�ت

   خالد بشير

لحظة االنحياز الكامل 
لـ »إسرائيل«

ســامي  كانــت تركيــا أول دولــة مــن العالــم االإ

بعــد  ذلــك  وكان  »إرسائيــل«،  بدولــة  ف  تعــرت

إعــان قيامهــا بعــام واحــد، عــام 1949، وجــاء 

ــام  ــّط الع ــع الخ ــاً م ــا متفق كي حينه
ــرت ــف ال الموق

المعســكر  مــع  التحالــف  عــ�  القائــم  للتوجــه 

ي  ــط العــر�ب ــع المحي ، وإحــداث القطيعــة م ي الغــر�ب

ســامي. واالإ

مــع انضمــام تركيــا لحلــف »الناتــو«، عــام 

ــداد،  ــف بغ ــام إىل حل ــم االنضم ــن ث 1952، وم

ــادئ ورؤى  ــع مب ــك م ــق بذل ــام 1955، والتواف ع

ــه الشــهري  ــاور ومبدئ ــد أيزنه ي عه
اتيجية �ف ســرت االإ

مــع  كي 
الــرت التقــارب  تعــّزز  الفــراغ«،  »مــلء 

ــة،  ــدول العربي ــل ال ي مقاب
ــك �ف ــل«، وذل »إرسائي

ة. ــري ــا لاأخ ــت عداءه ي أعلن
ــىت ال

ــاد،  ــا الحي ــت تركي م ف ــام 1967؛ الرت ــرب ع ي ح
�ف

ــم المتحــدة  ــرار االأم وبعــد الحــرب، ســاندت ق

ي بانســحاب »إرسائيــل« مــن 
رقــم )242( القــا�ف

ي الضفــة الغربيــة 
ي الفلســطينية المحتّلــة �ف

االأرا�ف

وقطــاع غــزة.

السبعينيات.. بداية التحّول
بــدءاً مــن عقــد الســبعينيات، وبعــد عــام 
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السفري الرتيك األول إىل تل أبيب يتوسط حاييم وايزمان )يسار( ووزير الخارجية اإلرسائييل موىس شاريت )ميني(

كانت تركيا أول دولة من العالم اإلسالمي تعترف بدولة 
»إسرائيل«، وكان ذلك بعد إعالن قيامها بعام واحد

جديــداً  توجهــاً  تركيــا  بــدأت  تحديــداً،   1973

للتقــارب مــع الــدول العربيــة، وجــاء ذلــك بعــد 

ارتفــاع أســعار النفــط، وتصاعــد حجــم الــواردات 

النفطيــة مــن الــدول العربيــة إىل تركيــا، وازديــاد 

ــة. ــدول العربي ــة إىل ال كي ــادرات الرت ــم الص حج

آالم  وتركيــا:  وفرنســا  الجزائــر  أيضــاً:  اقــرأ 

المســتقبل وأطمــاع  ي 
المــا�ف

كيــة  الرت المواقــف  مــن  سلســلة  وجــاءت 

، بدايــة مــن التصويــت عــام  ف المنــارصة لفلســط�ي

1975 لصالــح اعتبــار الصهيونية شــكاً من أشــكال 

ــام  ــر ع ــة التحري اف بمنظم ــرت ــة، واالع العنرصي

1976، ومــن ثــم تخفيــض التمثيــل الدبلومــاسي 

مــع »إرسائيــل« عــام 1980، احتجاجــاً عــ� إعــان 

»إرسائيــل« القــدس عاصمــة لهــا، ومــن ثــم جــاء 

بعــد  الفلســطينية  بالدولــة  كي 
الــرت اف  االعــرت

ــام 1988. ــر ع ــان الجزائ إع

ف  رغــم ذلــك؛ اســتمرت العاقــات الجيــدة بــ�ي

التبــادل  مســتوى  وتعــزز  و«إرسائيــل«،  تركيــا 

التجــاري بينهمــا خــال الثمانينيــات، وارتفــع 

حجــم التجــارة بينهمــا إىل )29( مليــون دوالر 

عــام 1986، و)140( مليــون دوالر عــام 1990.

البحث عن أدوار جديدة
ي أعقــاب نهايــة الحــرب البــاردة، بــدأت تركيــا 

�ف
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ــا عــ�  ــدة له تتجــه للبحــث عــن أداء أدوار جدي

ــة  ــة، ومــع وصــول حــزب العدال الســاحة الدولي

والتنميــة إىل الحكــم، عــام 2002، أخــذ هذا الدور 

الجديــد شــكله عــرب توّجــه تركيــا نحــو لعــب دور 

ــط،  ق االأوس ــرش ــم ال ــتوى إقلي ــ� مس ــادي ع قي

ســامي، ومــن جملــة مــا اقتضــاه  والعالــم االإ

 ، ف هــذا الــدور؛ إبــداء التعاطــف مــع الفلســطيني�ي

واالهتمــام بهــم، ورفــض ومعارضــة االعتــداءات 

بحّقهــم،  المســتمرة  رسائيليــة  االإ واالنتهــاكات 

مــن  حالــة  لخلــق  التحــوالت  هــذه  وهيــأت 

التوتــر المحتملــة مــع »إرسائيــل«، خصوصــاً مــع 

ف عــ� الحكــم فيهــا. اســتمرار ســيطرة اليمــ�ي

غزة وحماس.. عنوان التوجه 
الجديد

ــن  كي االأول ضم
ــرت ــمي ال ــف الرس ــاء الموق وج

ــال  ــان اغتي ــف أردوغ ــا وص ــه؛ عندم ــذا التوج ه

 ، ف »إرسائيــل« لقائــد حمــاس، الشــيخ أحمد ياســ�ي

.» ي رهــا�ب عــام 2004، بـــ »العمــل االإ

ي الوصــول إىل 
وبعــد نجــاح حركــة حمــاس �ف

ــرة  ــادرت أنق ــام 2006، ب ، ع ف ــط�ي ي فلس
ــم �ف الحك

ــد مشــعل،  ــري رســمية لخال ــوة غ ــم دع إىل تقدي

لزيــارة تركيــا، وهــو مــا مّثــل حينهــا تعارضــاً 

رصيحــاً مــع جهــود واشــنطن وتــل أبيــب العازمــة 

ــاً. ــاس دولي ــة حم ــزل حرك ــ� ع ــذاك ع آن

وتصاعــد التوتــر مــع موقــف تركيــا المنــدد 

ــة  ــزة، نهاي ــ� غ ــ�ي ع رسائي ــدوان االإ ــّدة بالع بش

ــوزراء  ــس ال ــف رئي ــك موق ــا ذل ــام 2008، وت ع

، رجــب طيــب أردوغــان، عندمــا غــادر  كي
الــرت

ي منتــدى دافــوس، عــام 2009، 
جلســة حــوار �ف

ــمعون  ــ�ي ش رسائي ــس االإ ــع الرئي ــاّدة م ــد مش بع

ــز. ي بري

لحظة مغادرة أردوغان جلسة الحوار يف منتدى دافوس 2009
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المواقــف  هــذه  كانــت  تركيــا  إىل  بالنســبة 

الجديــدة ذات فائــدة لمصالحهــا أيضــاً، وبســببها 

ي  اكتســبت تركيــا المزيــد مــن التأييــد الشــعىب

القــوة  تعزيــز  ي 
�ف بذلــك  لتســاهم   ، ي العــر�ب

كيــة. الرت الناعمــة 

لحظة صدام وتوتر
ــه  ــل« ذروت ــا و«إرسائي ف تركي ــ�ي ــر ب ــغ التوت وبل

ي أيــار )مايــو( 
، �ف رسائيــ�ي بعــد حادثــة الهجــوم االإ

كيــة مــن »أســطول  2010، عــ� ســفينة »مرمــرة« الرت

الحريــة«، الــذي كان متجهــاً إىل قطاع غــزة بهدف 

كــر الحصــار المفــروض عليــه، وأدى االعتــداء 

إىل مقتــل تســعة مــن أفــراد طاقــم الســفينة.

مل تعق األزمة السياسة بني تركيا و«إرسائيل« استمرار منو التبادل التجاري بينهام

استمرت العالقات التجارية بين تركيا وإسرائيل وقد تخطى حجم 
التبادل التجاري بينهما حاجز األربعة مليارات دوالر عام 2018

شــديد  تنديــد  عــرب  كي 
الــرت الــرّد  وجــاء 

التمثيــل  مســتوى  تخفيــض  وقــرار  اللهجــة، 

الدبلومــاسي مــع تــل أبيــب، وتجميــد االتفاقــات 

ــة  ي محكم
ــكوى �ف ــم ش ــا، وتقدي ــكرية معه العس

ــذار  ــم االعت ــة بتقدي ــة، والمطالب ــدل الدولي الع

ــزة. ــاع غ ــن قط ــار ع ــع الحص ــض، ورف والتعوي

ورغــم احتــدام االأزمــة، إال أنّهــا لــم تِعــق 

ــن،  ف البلدي ــ�ي ــاري ب ــادل التج ــو التب ــتمرار نم اس

ي هــذه المرحلــة دور القطــاع الخــاص 
وبــرز �ف

ي البلديــن، ذلــك 
كات غــري الحكوميــة �ف والــرش

أّن تجميــد العاقــات لــم يــِر عــ� القطــاع 

ي الحفــاظ عــ� 
ــا، ممــا ســاهم �ف ي تركي

الخــاّص �ف

تخطــى  وقــد  التجاريــة،  العاقــات  اســتمرار 
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ــز  ــن حاج ف البلدي ــ�ي ــاري ب ــادل التج ــم التب حج

االأربعــة مليــارات دوالر عــام 2018.

المصالحة والتطبيع من جديد
االأزمــة  ؛ اســتمرت  الســياسي عــ� الصعيــد 

ف  ــوادر لحّلهــا حــىت عــام 2014؛ حــ�ي ــداء ب دون إب

أعلنــت »إرسائيــل« إنشــاءها صندوقــاً لتعويــض 

ــل  ــا مقاب ــك كخطــوة منه ــا الســفينة، وذل ضحاي

ــة  ــاوى مرفوع ــا دع ــاء تركي ــفراء وإلغ ــادة الس إع

صالــح  وإبعــاد   ، ف إرسائيليــ�ي ف  عســكري�ي عــ� 

ــا. ــن تركي ــاس، ع ــادة حم ــد ق ــاروري، أح الع

الجانبــان  توّصــل  2016؛  )أغســطس(  ي آب 
و�ف

 ، ي
ونهــا�أ رســمي  بشــكل  مصالحــة  اتفــاق  إىل 

والعــودة إىل تطبيــع العاقــات بالكامــل، مــع 

ي واالســتخباري بالكامــل 
عــودة التنســيق االأمــىف

ف  ــ�ي ــم ب ــاق التفاه ــن االتف ــن، وتضّم ف البلدي ــ�ي ب

ام بعــدم العمــل ضــّد  ف ف عــ� االلــرت الجانبــ�ي

ــا  ــازل تركي ــة، وتن ــات الدولي ي المنظم
ــا �ف بعضهم

امهــا  ف ط رفــع الحصــار عــن القطــاع، والرت عــن رسش

بعــدم الســماح لقــادة حمــاس مــن العمــل ضــّد 

ــا. ــ� أراضيه ــل« ع »إرسائي

( 2017؛ بــرز موقــف  ي كانــون االأول )ديســمرب
و�ف

تركيــا الرافــض لقــرار دونالــد ترامــب، رئيــس 

اف  باالعــرت االأمريكيــة،  المتحــدة  الواليــات 

ــه نقــل  بالقــدس عاصمــة لـــ »إرسائيــل«، وإعان

كي قويــاً 
ســفارة بــاده إليهــا، وجــاء رّد الفعــل الــرت

عــرب اســتضافة تركيــا مؤتمــراً إســامياً أّكــد رفــض 

ــام. ــدوره بأي ــد ص ــرار بع الق


