
 

 
 
 

 

 

 

 1199-1949االسرائيلية    -تاريخ العالقات الرتكية 

 
 املدرس اياد جاسم حممد

 كلية االعالم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

         

 1991-1949االسرائيلية  -تاريخ العالقات الرتكية                     

  

  

 املقدمة

اإلسرائيلية تطورات متنامية منذ بدايتها مع انشاء اسرائيل ومنذ تلك الفترة أخذت العالقات بالتطور على كافة الصعد  -شهدت العالقات التركية 
الن السياسية، واالقتصادية، والعسكرية، ورغم ما انتاب هذه الفترة من بعض المشكالت التي عّكرت صفو العالقات، إال أن الطرفين كانا يتعام

الطوق   الحريص على تقوية عالقاتها مع دول  الجانب االسرائيلي  المسيطرين على مقدرات تركيا كلها ومن  العسكر  معها بحذر، من جانب 
ربية المحيطة بالبلدان العربية المجاورة السرائيل.اإلستراتيجية التركية حاولت أن تكسب إسرائيل في صفها لتعزز من حظوتها في االوساط االو 

ي تعتبر  اولتها االنضمام الى الدائرة االوربية والتمتع باالمتيازات المتأتية من ذلك، خاصة بعد أن اجتمعت المصالح التركية مع األمريكية التومح
خصائص    واالجابة على التساؤالت، من خالل المباحث التالية:المبحث االول:   البحثولغرض تحقيق اهداف  إسرائيل حليفًا إستراتيجيًا في المنطقة.

اإلسرائيليةالمبحث الثاني: ميادين الشراكة االستراتيجية    –العالقات التركية االسرائيلية المبحث الثاني: نشأة وتطور العالقات السياسية التركية  
عرض الموضوع،  اعتمد الباحث على مجموعة من المناهج التي تخدم الموضوع وال يمكن إغفالها ألن ذلك يؤثر على طبيعة وإسرائيل بين تركيا 

في ما يتعلق بالجوانب الوصفية والتدرج التاريخي كما  لذا فإنها ستعتمد أواًل على المنهج التاريخي الذي تمليه فترة  البحث خالل الحرب الباردة  
من أجل    التي تمر بها العالقات التركية اإلسرائيلية،  تنوع المراحلمنهج تحليل النظم في العالقات الدولية في ظل    مال البحث الى االعتماد على

 عرض خصائصها وأبعادها من خالل دارسة نظرية تحليلية.  
 امللخص

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على العالقات التركية اإلسرائيلية، تلك العالقات التي شكلت بيئة مالئمة لتحقيق تطور أكبر في مجاالت  
لدول الجوار التركي العربية واالسالمية ة وعسكرية، والتي لها أهميتها اإلقليمية والدولية وأثارها المحتملة على األمن القومي  سياسية واقتصادية وأمني

توازن  القوى في المنطقة المختل أساسًا لصالح    المتولدة عن تلك العالقات على  . فضاُل عن التأثيراتوآثار تلك العالقات على القضية الفلسطينية
اهم   ما هيو   خالل فترة الحرب الباردة؟  خصائص السياسة الخارجية التركيةما ابرز  ى غير عربية. وأجابت الدراسة عن سؤال الدراسة الرئيسقو 

 ؟ومار ابرز محددات العالقات بين تركيا واسرائيل المراحل التي مرت بها العالقات التركية االسرائيلية، 
Abstract 

The study aimed to shed light on the Turkish-Israeli relations, those relations which formed a suitable 

environment to achieve greater development in the economic, security and military policy areas, which 

have a regional and international importance and their potential impact on the national security of the 

countries of the Turkish Arab and Islamic neighbors and the effects of these relations on the Palestinian 

issue. As well as the effects generated from those relations on the balance of power in the region, mainly 

unbalanced in favor of the non-Arab powers. She responded study the study question the president :What 

are the main characteristics of Turkish foreign policy during the Cold War? What are the most important 

phases of the Turkish-Israeli relations, and Mar main determinants of relations between Turkey and Israel? 

 يلية : خصائص العالقات الرتكية االسرائاملبحث االول
 مفهوم العالقات الدولية

مفهوم العالقات الدولية هو مفهوم فضفاض للغاية، فهو في استخدامه الحديث ال يشمل العالقات بين الدول فحسب، بل يشمل أيضا العالقات 
اد األوروبي، كما ترتبط دراسة القائمة بين الدول والمنظمات من غير الدول، مثل الكنائس والمنظمات الحكومية الدولية، كاألمم المتحدة واالتح

عليها    العالقات الدولية خاصة بتحليل وتفسير العالقات بين الجماعات السياسية المنظمة في إطار إقليم ما، وأعني العالقات بين الدول نعم، إن
المنتجات والخدمات وتداول األفكار أن تأخذ بعين االعتبار العالقات القائمة بين الشعوب وبين األشخاص الذين يؤلفون هذه الشعوب، كتبادل  

ان دراسة العالقات الدولية تضم العالقات السلمية والحربية بين الدول  .1ومجموعة المؤثرات المتقابلة بين أشكال المدينة ومظاهر العطف أو النفور
الدولية، وهناك أيضا العالقات غير الرسمية،  ودور المنظمات الدولية وتأثير القوى الوطنية ومجموع المبادالت والنشاطات التي تعبر الحدود  

ن  فالتجارة والمال تساهم في تطوير الروابط بين الدول وحركة السياحة وطلب العلم وهجرات الشعوب وتطوير العالقات الدولية ومفهومها، وحي
رات المؤثرة على الحرب والسلم وأن الحكومات التحدث عن العالقات الدولية فالمقصود في الغالب هو العالقات بين الدول ألنها من تصنع القرا

ا تعتبر  لها سلطة تنظيم األعمال والتجارة واستغالل الثروات واستخدام األفكار السياسية وممارسة كافة األمور التي تتعلق بالشؤون الدولية، كم
تأخر ظهور علم العالقات الدولية، بالمقارنة مع .  2دولية العالقات . الدولية انعكاسا لعدد كبير من االتصاالت بين األفراد ونشاطات المنظمات ال
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ن العالقات الدولية كجزء من العالقات االجتماعية، التي ظهرت في إطار تطور المجتمع البشري هي ظاهرة ألتطور العلوم االجتماعية األخرى،  
تصادية فإنه من الصعب تحديد اتجاه الدولة في العالقات الدولية،  معقدة، متعددة، وكثيرة العدد، ومتنوعة االتجاهات السياسية، واالجتماعية واالق

وكذلك التنبؤ بتصرفاتها في المستقبل، ونجد أن تطور المجتمع البشري ظهر نتيجة للتطور المستمر في المؤسسات المختلفة، التي نشأت في 
 إطاره، وأثرت فيه من ناحيتين: 

 ير األسس المادية للمجتمع.أوال: تنسيق فعل الناس ونشاطهم في عملية تطو 
 .3ثانًيا: تنسيق العالقات بين الناس والجماعات ونشاطهم

األسماء التي تطلق على العالقات الدولية، فأحياًنا تسمي "الشئون الدولية"، وأحياًنا أخرى تسمي الشئون العالمية،    تعددت:تعريف العالقات الدولية
وذلك ألن كلمة عالقة توضح فكرة الرابطة الوثيقة   و تسمي أيًضا الشئون الخارجية، أو السياسة الدولية ولكن األفضل هو أسم العالقات الدولية،

يفضل   ون، كما أن كلمة دولية تحدد الموضوع، وتبرز أن العلم يدور حول الدول، كما الؤ لدول، وهي أدق داللة من كلمة شالتي تجمع بين ا
  وصف العالقات الدولية بأنها سياسية، ذلك ألن هناك عناصر أخرى ثقافية، واقتصادية، واجتماعية، ذات أثر ال يقل عن السياسة، أما تعريف

 -ت الدولية بأنها تشمل:هيئة اليونسكو للعالقا
 ها. السياسة الدولية: تشمل دارسة السياسات الخارجية للدول وتفاعلها مع بعض 1
 التنظيم الدولي: تشمل دراسة أهم المنظمات الدولية سواء عالمية أو إقليمية أو فنية.  2
 .4بعض القانون الدولي: تناول دراسة القواعد القانونية التي تنظم عالقات الدول بعضها ب 3

العالقات التي تهم الجماعة الدولية، وتسير وفًقا لسلوك معين، يتخذ مظاهر مختلفة، أبرزها التسلح، والنفوذ   اذن تلك  العالقات الدولية هي 
يقصد بالجماعة الدولية، مجموعة الدول األعضاء في المجتمع الدولي، والتي تخضع في عالقتها ألحكام  و   االقتصادي، توازن القوى الدبلوماسية.

 - يتعايش بعضها مع البعض اآلخر، وهذا هو الركن المادي للعالقات الدولية، أما الركن المعنوي فيتكون من عنصرين:  القانون الدولي، هذه الدول
 األول: الوعي أو الضمير اإلجتماعي،وهو الشعور بالتضامن وضرورة وجودة قواعد تنظم عالقات أعضاء الجماعة بهدف تحقيق الخير المشترك. 

 . 5م بالقاعدة القانونية والجزاء من مخالفتهاالثاني: هو الشعور بااللتزا
 . 6(  يقصد بالعالقات الدولية، سائر أنواع الروابط والمبادالت التي تتم خارج حدود دولة واحدة يقول الدكتور جعفر عبد السالم : )

ال يكون ميزان القوة في مصلحتها إلى  حسب مفهوم توازن القوى في العالقات الدولية، تلجأ الدول التي  خصائص السياسة الخارجية التركية
ث تشكيل تحالفات ضد القوى أو االطراف التي يحتمل أن تصبح مهيمنة، أو اتخاذ تدابير لتعزيز قدراتها، أو قد تختار أن تقوم بنفسها بإحدا

ات خطيرة. ومعنى ذلك، تقوم الدول،  توازن واع عبر تغيير موضعها من التحالفات القائمة من أجل الحفاظ على التوازن، الن غيابه له انعكاس
مدى ذات السلوك العقالني، بمراقبة محيطها االقليمي االوسع والتطورات الجارية فيه، من حيث تصاعد أو أفول االدوار الدولية واالقليمية، و 

ية، أو بعض سياساتها القائمة على االقل  تأثير ذلك في قوتها ودورها ومكانتها المستقبلية، ومن ثم تقوم بتغيير أو تعديل توجهاتها االستراتيج
.على مدى عشرات السنين، سارت تركيا في سياستها الخارجية في الطريق الذي  7استجابًة للمتغيرات ودفاع عن دورها وحفاًظا على توازن القوى 

هذه السياسة هي التوجه للغرب ، بحيث كانت أهم مالمح  Mustafa Kemal Atatürkرسمه لها مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك  
, كانت تركيا حبيسة عالقة مع الواليات  1991و  1945خالل الفترة ما بين عام  .  8تحت اسم التحديث وإدارة الظهر لمنطقة الشرق األوسط 

الحتواء االتحاد السوفييتي على خط يمتد من النرويج إلى باكستان. وكانت تركيا عنصرًا أساسيًا    استراتيجيةالمتحدة التي كانت تسعى لوضع  
 لالتحاد السوفييتي، فإن ذلك من شأنه أن يفتح الباب أمام الضغط السوفييتي  بسبب سيطرتها على مضيق البسفور, ولكن أيضًا كون تركيا مواليةً 

وازين القوى.  مباشرًة على إيران, العراق وسوريا. إن السوفيات المتحالف أو المؤثر بتركيا قد يكسر مركز نظام االحتواء األمريكي, وبالتالي تغيير م 
النقطة المحورية ألمانيا,  المتحدة وحلف شمال األطلسي  وكانت تركيا, إلى جانب  إن الهدف األساسي لسياسة تركيا  .9في استراتيجية الواليات 

الدول    الخارجية هو خلق وضع إقليمي ودولي يتمتع بالسالم والرخاء واإلستقرار ومبني على التعاون وتطوير الطاقة البشرية سواء في تركيا أو في
التركية تهدف إلى تحقيق األمن للبالد، وحماية وتطوير .وبشكل  10المجاورة لها أو في المناطق األخرى  تقليدي، ما برحت السياسة الخارجية 

اقات،  المصالح الوطنية في منظور منبثق من التأريخ وممتد إلى المستقبل، وتسخير المصادر الخارجية للتنمية والرفاه، والدخول في تحالفات وصد
م الحديث. ومن أجل تحقيق كل هذه األهداف، فقد تبنت مبدء تأسيس عالقات تعاون جيدة مع جميع والحفاظ على مكانة تركيا وتعزيزها في العال
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  البحث .ثوابت السياسة الخارجية التركية، خالل مدة  11الدول وعلى رأسها الدول المجاورة، والمساهمة في السالم واإلستقرار واألمن والرفاه العالمي
 لتي تتلخص بنقطتين اساسيتين، هما:ال تخرج عن نطاق االهداف الثابتة وا

الغربي واالسالمي .1 العمق  االقليم واغفال  الغربية تجاه  السياسات  األمنية والعسكرية12التماهي مع  التهديدات  . حيث 13، من أجل درء 
الدولنة  على  الكمالية  االيديولوجيا  وتوجيه   ركزت  عادية  بالشرق  العالقات  جعل  ذلك  ومقتضيات  متطلبات  من  وكان  السياسي  والتحديث 

 . 14الشاخصات السياسية في االتجاه المعاكس الغرب 
 .15والمصلحة المادية، فالتركي اثبت أنه تاجر براغماتي االقتصادي النفعتحقيق  .2

 المنطقة بصورة عامة آخذة بنظر االعتبار المبادئ السبعة التالية:  لقد طورت تركيا عالقاتها معاصول السياسة الخارجية التركية:
 . عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلدان الشرق االوسط -
 .200217. خصوصا وان تركيا حسمت توجهها السياسي نحو الغرب قبل عام  16عدم التدخل في النزاعات بين دول المنطقة -
 .18المنطقةتطوير عالقات ثنائية مع جميع دول  -
 .استمرار تقسيم نظام الدول العربية -
 .  عالقات تجارية واقتصادية بالغة الحد االقصى -
 .20والهوية التركية بالرغم من ان االسالم يشكل نمطامتفرداهوفي واقع االمرنتاج للتاريخ 19فصل الشرق االوسط عن دورتركيا في التحالف الغربي -
  .21االسرائيلية الفلسطينيةتوازن دقيق في موقفها من القضية  -

أكثر فأكثر مع الواليات   عالقاتهابقيت تركيا مشدودة تقليديا إلى أوروبا، سعيًا إلى نيل عضوية االتحاد األوروبي، واستراتيجيًا عملت على توطيد  
تحول  المتحدة خاصة من الناحية العسكرية، معتقدة أن دورها في االستراتيجية األطلسية واألمريكية بشكل خاص سيبقى مهمًا وفعااًل وإن كان سي

قة وكذلك للتيارات اإلسالمية من دور الشرطي في مراقبة حدود االتحاد السوفياتي السابق إلى دور التصدي للتيارات القومية العربية في المنط
دور رئيسي   1993ومن ثم رئيس الجمهورية حتى وفاته سنة    1989  -1984المتشددة. وقد كان لـ تورغوت أوزال رئيس الحكومة خالل الفترة  

 .22ونفوذها اإلقليميين في وضع هذه االستراتيجية، إذ رأى ترابطًا وثيقًا بين استمرار نظرة الغرب إلى تركيا كحليف ثمين وبين توسيع دورها
تركيا كانت  ف " تحتمل الهزات  متشابكة"  عالقاتتدلل على انها    العالقات التركية مع "إسرائيل"ن طبيعة  امحددات العالقات التركية مع "إسرائيل"

تثناء التوتر الحاصل في  ، ومنذ ذلك الحين شهدت العالقات تطورات متالحقة، وباس1949ثاني دولة إسالمية بعد إيران تعترف بإسرائيل عام  
.لم تبرز العالقات 23العالقات بسبب حرب األيام الستة، اتسمت الروابط المشتركة نسبيًّا بدرجة عالية من التعاون الثنائي الذي يمكن وسمه بالعميق 

ة والعسكرية لكل من تركيا وإسرائيل، التركية فجأة ودون وجود أهداف ومبررات لها، بل كانت نتيجة لألوضاع السياسية واالقتصادي –اإلسرائيلية 
فإن  وعالقاتهما مع دول جوارهما إضافة إلى أنها جاءت تماشيًا مع السياسة الخارجية األمريكية في منطقة الشرق األوسط وأواسط أسيا. وعليه  

 ثمة أهداف ومبررات تسعى تلك الدول لتحقيقها، يمكن إجمالها على الشكل اآلتي: 
  يحقق رأت المؤسسات العلمانية في تركيا بعامة، والمؤسسة العسكرية بخاصة، أن تعاونها العسكري مع إسرائيل قد  لتركية:  األهداف والمبررات ا

 لها األهداف الداخلية والخارجية اآلتية :
 العالقات من المنظور التركي: .أ

 . 24المشكالت االقتصادية والسياسة الداخلية ترى تركيا أن تعاونها مع إسرائيل يمكن أن يساعدها في اجتيازها  .1
. 25ترى تركيا أن تعاونها مع إسرائيل يعد جزًءا هاًما من توجهاتها العلمانية التي تقف في مواجهة القوى األصولية اإلسالمية في تركيا .2

ة في هذا المجال، وبخاصة بعد تسلم نجم الدين  ممارسة الضغوط على النشاطات اإلسالمية المختلفة في تركيا، واالستفادة من الخبرات اإلسرائيلي
ا مع إسرائيل اربكان رئاسة الوزراء في تركيا. إذ رأت المؤسسات العلمانية في النشاطات اإلسالمية تهديدًا لتوجهاتها العلمانية وخطرًا على عالقاته

ت على تلك النشاطات، إضافة إلى أنه يمكن االستفادة من والغرب، لذلك ارتأت أن تعاونها العسكري مع إسرائيل يمنحها قوة لممارسة الضغوطا
 .26الخبرات اإلسرائيلية في مقاومة الحركات اإلسالمية األصولية 

. عانت تركيا سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا وبشريًا من العمليات Kurdish Worker,s Partyالتصدي لنشاطات حزب العمال الكردستاني   .3
م والتي ترتب عليها    1995- 1984العسكرية التي شنها حزب العمال الكردستاني على المؤسسات التركية المختلفة خالل الفترة ما بين عامي  

مليار دوالر أمريكي لذلك كان من جملة أهدافها    8-6ما بينقرية ، ونفقات سنوية تقدر    2.000ألف ضحية ، وتدمير أكثر    20خسارة أكثر من  
 .27الحزب   الرئيسة من وراء التعاون العسكري مع إسرائيل ، اإلستفادة من خبراتها ، الفنية واألمنية والعسكرية والمعلوماتية لتحد من نشاطات ذلك
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معقدة مع دول جوارها وبخاصة، سوريا والعراق وإيران  ممارسة الضغوطات على الدول المجاورة لها: عانت تركيا من مشاكل عديدة و  .4
واليونان وروسيا، جعلها في وضع صعب ، وتمر في ظروف مقلقة . ويعبر حكمت جتين ، وزير خارجية تركيا السابق عن ذلك الوضع بقوله :  

مستقر، وغير متوقع االحتماالت ، يجعلها، اي   استراتيجية ، وموقع تركيا المجاور لدول معظمها غير  –جغرافية والجيو    –بسبب العوامل الجيو  
تركيا، في مواجهة العديد من التحديات، وهي في معظمها محتملة األزمات والصراعات التي يمكن أن تصلها... فلها مشاعر القلق مع أربعة 

 .28دول مجاورة لها هي اليونان وإيران وروسيا وسوريا
األمريكية، مما قد يساعد تركيا على االنضمام إلى االتحاد األوروبي عن    –يم العالقات التركية  التقارب مع إسرائيل يفتح الطريق أمام تدع .5

الحرة وفازت األحزاب   االنتخابات.وبعدما بدأت  29طريق الواليات المتحدة، أي التقارب إلى المحور الغربي، في مقابل التباعد عن المحور العربي
(،  2010و  1980و  1956اليمينية، اتخذت تلك األحزاب التركية مواقف إيجابية لصالح الفلسطينيين وقطعت العالقات مع إسرائيل ثالث مرات )

كيا وإيران بتنسيق  .في مجال العالقات العسكرية قامت إسرائيل وتر 30وذلك رد فعل على التصرفات الهمجية اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين والعرب 
رة جهودهم األمنية واالستخبارية للتصدي للخطر الشيوعي والبعثي الذي ظهر آنذاك في كل من العراق وسوريا. وقد استمرت تلك العالقة إلى فت

سنوات األخيرة سوقًا مهمًا  كما أصبحت تركيا في ال.  32. وفي فترة السبعينيات الميالدية أخذت إسرائيل تزود تركيا باألسلحة31الستينيات الميالدية
 .33للسالح اإلسرائيلي وقطع الغيار وبعض الخدمات العسكرية األخرى 

 اإلسرائيلية –: نشأة وتطور العالقات السياسية التركية المبحث الثاني
وحتى نهاية الحرب   1948"اإلسرائيلية" منذ نشوئها في سنة    -العالقات التركية  مرت:مراحل تطور السياسة الخارجية التركية حيال إسرائيل 

الباردة بتفكك االتحاد السوفيتي بمراحل عديدة، اتسمت كل مرحلة بخصائص وسمات عكست الى حد كبير طبيعة الظروف اإلقليمية والدولية،  
كانت مرحلة الجذب والتعاون المشترك،   1964-1948ى، التي امتدت بين  وباإلمكان تقسيم هذه العالقات على أربعة مراحل، فالمرحلة األول

"اإلسرائيلية" وكانت تمثل حقبة )عربية( في السياسة  -مرحلة التراجع النسبي في العالقات التركية  1983- 1965أما المرحلة الثانية وتقع بين  
إن التطور الذي    نوع من التوازن في عالقاتهم مع العرب و"إسرائيل  إقامة   1995- 1984الخارجية التركية، وقد حاول المسؤولون األتراك بين  

اإلسرائيلية لم يكن نتاجًا مفاجئًا بل استند إلى محطات تاريخية عديدة، في مرحلة الحرب الباردة، انعكست اثارها بشكل   -شهدته العالقات التركية
هر إلى العلن ما كانت المؤسسة العسكرية الحاكمة في تركيا تحاول ان  خطير على العالقات التركية مع العالم العربي، وخصوصا بعد ما ظ

ودافيد بن غوريون، واستمر   34في عهد حكومتي عدنان مندريس  1958تخفيه منذ توقيع الحلف العسكري السري بين تركيا وإسرائيل في شهر آب  
. وبموجب هذا 1958تموز    14وثورة العراق في    1961  -1958، على أثر قيام الوحدة السورية المصرية  196635هذا التحالف حتى العام  

املة، المعبرة عما تتشارك  اإلسرائيلية نجد أنها قد تمركزت على تجاوز التكتيك اإلقليمي إلى االستراتيجية الش  -التدرج المتصاعد للعالقات التركية
تقبلية، كونهما في استراتيجية الطرفين من منطلقات واعتبارات، فتركيا وإسرائيل معنيتان داخليًا وإقليميًا ودوليًا بالشؤون والمعطيات القائمة والمس

تصارع السياسات، وتتعدد الغايات.وهذا ما  ستراتيجية، وفيه تتفاعل وتتناقص وت -درجات األهمية الجيو بأقصىتنتميان إلى إقليم جغرافي يتمتع 
ويندرج  36آسيا"  - عبرت عنه صحيفة "ها آرتس" اإلسرائيلية بقولها "إن الذي يحدث هو ببساطة إعادة انتشار استراتجية مهمة في الشرق األوسط

 .37ا المجاورينفي إطار استراتيجية إسرائيل التقليدية الرامية إلى بناء عالقات متطورة مع دول متاخمة ألعدائه
،  1947تركيا ضد قرار تقسيم فلسطين في األمم المتحدة في عام    صوتت  :)مرحلة الجذب والتعاون المشترك(  1964-1948المرحلة األولى:  

 اسرائيل. وقامت  194938ية، وتتبادل التمثيل الدبلوماسي معها دون درجة سفير في آذار  صهيونوانتظرت عامًا ونصف لكي تعترف بالدولة ال
الدولة اإلسالمية الثانية التي تفعل    فكانت  .195239لدولتين  بتعيين الياهو ساسون كأول وزير مفوض لبالده في تركيا وتم تبادل السفراء بين ا

، وتم تعيين الياهو ساسون كأول 1950التركية قانونيا بقيام دولة اسرائيل مع بداية ام    الحكومة. واعترفت  40ذلك، بعد إيران التي سبقتها بعام 
. ثم، وبعد انضمام تركيا لحلف شمال األطلسي 195241لتين سنة  سفير مفوض للكيان الصهيوني في تركيا وتم تبادل تبادل السفراء بين الدو 

North Atlantic Treaty Organization    تعمقت العالقة بينهما أكثر خصوصًا في المجالين العسكري واألمني، نتج عنها  195242سنة ،
وعلى الرغم من موقف تركيا المؤيد 195843نة  س  The Peripheral Pact Treatyاالتفاق اإلطاري أو حزام المحيط    ،مع إثيوبيا  ،توقيعهما

م، في ظل ضغط الرأي العام التركي الذي    1956السرائيل إال أنها قامت بسحب سفيرها من تل أبيب ردًا على العدوان الثالثي على مصر عام  
ذلك إثر المحادثات التي تمت بين عدنان  استاء من العدوان، مما أدى إلى انخفاض التمثيل الدبلوماسي مع اسرائيل إلى رتبة سكرتير ثاني، و 

نوري السعيد حيث أكد فيها مندريس أن سياسة بالده ال تعادي المصالح المشروعة لألقطار    العراق،رئيس وزراء تركيا، ورئيس وزراء    -مندريس  
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ؤدي إلى أمن المنطقة، وأمن دول الشرق  أن تقوية العالقات مع اسرائيل من شأنها أن ت،  رئيس حكومة تركيا،  العربية. وقد رأى عدنان مندريس
لسياستها المنحازة للغرب، الذي كان هدفه    وبالتبعية، فأن تركيا عدت سياستها الشرق أوسطية مجرد إمتداد.44األوسط، بل واألمن العالمي أيضاً 

  دفعة الرئيس، بصرف النظر عن أي إعتبارات أخرى إيجاد نظام دفاعي ضد األتحاد السوفيتي، كذلك فأن هذه السياسة المنحازة للغرب، أعطت 
.والحقيقة  45ة الخارجية التركية نحو الغرب وإسرائيلجديدة للتوجه التركي نحو التأثر بالفكر والثقافة الغربية، وهذا في حد ذاته زاد من إرتباط السياس

  أن ذلك كان نابًعا من الضغوط األمريكية، غير أن تركيا كانت مصممة على أن هذا االعتراف يتوافق مع قرارات األمم المتحدة، لكنها كانت
من جانبها  .46لتراجع في عالقاتها مع الدول العربيةتعلم تماًما أن هذه العالقات مع إسرائيل سوف تدفعها إلى التقارب مع الغرب في مقابل ا

في تعاملها مع تركيا على اساس نظرية  شد االطراف التي تهدف الى اضعاف  القلب عن طريق قضم اطراف الجسد العربي   اسرائيلانطلقت 
كما ادى انضمام تركيا الى    .47نوب العربي االفريقي(باالستعانة بأدوات تنفيذ اقليمية ) ايران في الشرق تركيا في الشمال اثيوبـــيا في اقصى الج

سيقفون بكل ثقلهم الى    الغربيون حلف شمال االطلسي الى جعل سياستها تتكيف كليا مع سياسة الحلف، ولما كانت الواليات المتحدة وحلفاؤها  
السوفيتي السابق أي ان تركيا والعرب اصبحوا في  جانب الكيان الصهيوني فأن هذا ادى بالضرورة الى ان يتجه العرب تلقائيًا الى االتحاد  

انتهاء الحرب العالمية الثانية تسعى الى التقرب من الواليات المتحدة االمريكية ودول اوربا  الغربية    بعدوكانت تركيا بدأت  (48معسكرين متناقضين 
 وبادلت الواليات المتحدة تركيا الرغبة في ذلك السباب عديدة (50) واالزمة المالية التي تعاني منها تركيا (49السوفيتي المستمر وذلك بسبب التهديد

وسيطرتها على المضايق المهمة ) البسفور والدردنيل ( وقربها من منابع   (51) موقع تركيا الجغرافي المهم  المهم المجارو لالتحاد السوفيتي .1
 .( 52)وسطالنفط المهمة في الشرق اال

. كما 1952شمال االطلسي  وبالذات بعد دخول اليونان الى جانب تركيا  في الحلف المذكور عام    تأمين الجناح الجنوبي الشرقي  لقوات .2
 .(53)ان تركيا ستلعب دور الجسر الرابط بين دول الحلف االطلسي والخليج العربي 

 .(54)لسيةالثقل السكاني لتركيا الذي جعل من تركيا قادرة على احتمال الصدمة االولى لحين وصول التعزيزات االط .3
ان تركيا تشكل ميمنة منظمة حلف شمال االطلسي على الجبهة  االوربية ونقطة االرتكاز بهذه الجبهة تتأرجح بين المضايق وغرب تركيا   .4

التعاون التركي للدفاع حينذاك، مبدأ شد .(55) اليوناني نفسه  –حيث يفرض  في منتصف الخمسينيات صاغ دافيد بن غوريون الذي كان وزيرا 
تسعى الى التي  االطراف كمقاربة استراتيجية في الشرق االوسط مستمدة من التصور القائل ان اسرائيل محاطة بسور من الدول العربية المسلحة  

، المنطقةعالقات مع الدول واالقليات العرقية التي تعد هامشية بالنسبة للثقل العربي في    تدمير اسرائيل تماما. وبناء عليه سعت اسرائيل القامة
وذلك من اجل مشاطرتها مخاوفها من الزحف العربي. كما ان هذه الدول كانت تمتلك عامل جذب آخر كونها موالية للغرب، ولديها عدد كبير  

وجه رئيس الوزراء التركي )عدنان    1954.وفي حزيران  (56)الى تحقيق هجرتها الى اسرائيل  من االقليات اليهودية التي سعت الحكومة االسرائيلية
ان االهم واالدهى من   .(57مندريس( في أثناء زيارة له الى واشنطن، لوما الى العرب قال فيه ان الوقت قد حان لالعتراف بحق "إسرائيل" بالحياة 

اتفاقا ضد التأثير السوفيتى والراديكالية فى الشرق    1958وريون و عدنان مندريس وقعا عام  غديفيد بن    ،ذلك ان رئيسى الحكومة فى البلدين
كية وتم تبادل الزيارات بين العلماء والخبراء واألساتذة اإلسرائيليين واألتراك. وعمل عدد من األساتذة "اإلسرائيليين" في الجامعات التر .(58) االوسط

أنقرة واستانبول  وأنجزوا بحوثا مشتركة مع األساتذة الغرب  (59) األتراك والسيما في جامعتي  لقد جاء توجه تركيا نحو "إسرائيل" لكسب رضا   .
.وكان لهذه العالقة النامية مع إسرائيل (60)عضوا في حلف شمال األطلسي  1952والواليات المتحدة األمريكية، حيث قبلت في أيلول في عام  

، على سبيل المثال وقفت تركيا بجانب الغرب محتجة على قرار مصر منع 1951العرب ففي صيف  أثرها المباشر على عالقات تركيا مع  
ركيا  مرور السفن "اإلسرائيلية" عبر قناة السويس، وقد آثار الموقف التركي هذا انتقادا مريرا في مصر، واستمرت العالقات السيئة بين مصر وت

إذ   ،(195662ت بين تركيا وإسرائيل من أجل مصر، بعد العدوان الثالثي على مصر عام  .وكان أول سوء عالقا(61) 1952تموز    23بعد ثورة  
العربي، قررت تركيا خفض  السخط  الدبلوماسية بإسرائيل. ولتهدئة  إلى قطع عالقاتها  لدفعها  العربية ضغوًطا قوية على تركيا  الدول  مارست 

وعندما  (63األعمال، إال أن العالقات بين البلدين ظلت منتظمة، وإن لم تكن حارة مستوى تمثيل رئاسة مفوضيتها، في تل أبيب إلى درجة قائم ب
، التقت مع فطين زورلو وزير خارجية تركيا، واتفقت معه على ضرورة  1958إسرائيل بزيارة باريس في آب    خارجية قامت غولدا مائير، وزيرة  

يون رئيس الوزراء اإلسرائيلي وجوده في باريس فسافر الى أنقرة واجتمع مع عدنان  عقد لقاء رفيع المستوى بين البلدين، لذلك استغل ديفيد بن غور 
امهما  مندريس ومسئولون أتراك آخرين وبحضور غولدا مائير وزيرة الخارجية اإلسرائيلية. وألجل إخفاء حقيقة هذه االتصاالت أعلن الطرفان عن قي

ائيل" وتركيا وقعتا اتفاقا سريا، تتضمن قيام الموساد وأجهزة األمن التركية بتبادل بإنشاء عالقات ذات طابع ثقافي، لكن الذي حصل هو "إسر 
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كما جرى التنسيق مع جهاز   .(64المعلومات االستخبارية ومواجهة ما سمي آنذاك بـ)النشاطات السوفيتية والثورة الراديكالية( في الشرق األوسط
الثة: تركيا وإيران وإسرائيل على مشروع التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات حول مصر وسوريا  المخابرات اإليراني )السافاك(، واتفق األطراف الث

- تطور العالقات التركية  .ان(195865الرمح ثالثي الشعب( وقد ابرم االتفاق سنة    Tridentواالتحاد السوفيتي السابق عرف بـ )مشروع ترايدنت  
، ضد  1957كتصويتها في األمم المتحدة سنة    ،اإلسرائيلية" في هذه المرحلة واكبته مواقف عديدة من جانب تركيا معارضة للمصالح العربية"

م وأطاحت  1958ام  استقالل الجزائر والتي تركت جرحًا عميقا في قلب كل إنسان عربي ومسلم. عندما إنتصرت ثورة الرابع عشر من تموز في ع
م رفضت تركيا التصويت 1967بالحكم الملكي في العراق، قامت تركيا بحشد قواتها العسكرية على الحدود العراقية إلرباك الثورة االيرانية. في عام  

تنوب عن إيران، كمركز   ، أخذت تركيا1979على قرار إدانة إسرائيل إلحتاللها األراضي العربية. بعد اإلطاحة بنظام الشاه في إيران في سنة  
 . (66مهم لجمع المعلومات اإلستخباراتية عن سوريا لصالح إسرائيل 

م، حاولت تركيا إقامة عالقات   1967مرحلة التراجع النسبي( وبعد حرب حزيران    (مرحلة التراجع النسبي  1983-1965المرحلة الثانية:  
 وإسرائيل، ولهذا اتسمت سياستها بالتذبذب كما يتضح من المواقف التالية: مع كل من العرب  -من منطلق براجماتي-متوازنة 

إنسحاب  1967في عام   .1 المتحدة لصالح  األمم  في  بالتصويت  العربية، وقامت  إسرائيل لألراضي  أعلنت تركيا رفضها ضم  القوات   م 
 اإلسرائيلية من األراضي المحتلة، غير أنها رفضت التصويت في الفترة نفسها على القرار الذي أدان إسرائيل.

م المتضمن قطع العالقات الدبلوماسية مع   1969عارضت تركيا القرار الذي طالب به المؤتمر اإلسالمي الذي عقد في الرباط عام   .2
 م. 1969آب  11ائيلية على حرق المسجد األقصى في  إسرائيل؛ بسبب إقدام السلطات اإلسر 

م، وهزيمة إسرائيل، إكتشفت تركيا أن مصلحتها تقتضي تدعيم عالقاتها بالدول العربية، فقامت عام    1973عقب حرب حزيران عام   .3
تجت الحكومة التركية بقوة في  م بالتصويت مع العرب في األمم المتحدة على قرار يعتبر الصهيونية شكال من أشكال العنصرية، كما اح 1975

.لقد أدرك الساسة األتراك (67م   1988م ضد قرار إسرائيل بضم القدس، كما اعترفت بالدولة الفلسطينية بعد إعالنها بالجزائر عام    1980عام  
ذلك على صعيد منظمة لدى قيامهم بمراجعة شاملة لسياستهم الخارجية سواء على صعيد الوطن العربي او على صعيد العالم اإلسالمي، وك

السياسي  الدول االفرواسيوية عدم االنحياز، بأن االنتماء الى الغرب ليس هو وحده العالج الشافي لحل مشكالتهم المتفاقمة والسيما في الجانبين 
ائفة التركية الموجودة في واالقتصادي. فعلى الصعيد السياسي لم تتمكن السياسة التركية من تحقيق أهدافها في النزاع مع اليونان. بصدد الط

مريكي اليونان، وكانت تأمل من التحالف مع الغرب ان يحظى موقفها هذا بتأييد من الواليات المتحدة والدول الغربية، لكنها فوجئت بالموقف األ
كر الرئيس جونسون الرئيس  ، وقد ذ1965حزيران    5الذي أعلنه الرئيس األمريكي اندرو جونسون برسالة الى الرئيس التركي عصمت اينونو في  

ضع الى  التركي بنص المادة الرابعة من المعاهدة التركية األمريكية والتي تنص على ان استخدام التجهيزات العسكرية األمريكية من قبل تركيا خا
من قبل تركيا في الجزيرة حدود معينة، مشيرة الى ان الواليات المتحدة ستجابه بشكل كامل استخدام السالح األمريكي في أي تدخل محتمل  

"إسرائيل" باحتالل األراضي العربية في غزة والجوالن والضفة الغربية، فلقد استنكرت الحكومة    وقيام  1967وجاءت حرب حزيران  (68القبرصية
اضي التي احتلتها أبان الداعي النسحاب إسرائيل من األر   242التركية هذا االحتالل وأعربت عن دعمها لقرارات األمم المتحدة وخاصة القرار  

. واعلنت السلطات التركية ان القواعد  1967كما نددت تركيا بعدوان اسرائيل ضد سوريا ومصر واالردن الذي جرى في حزيران (196769حرب 
لمتحدة خاطب وزير العسكرية الموجودة في تركيا التابعة لحلف الشمال االطلسي لن تستخدم في اي عملية حربية ضد الدول العربية، وفي االمم ا

قائال: ان الحكومة التركية تعلن ان ال يجوز قبول اغتصاب االراضي بالقوة. ومن   1967حزيران    22خارجيتها احسان صبري الهيئة العامة في  
ساس بوضع  الضروري ان تصر االمم المتحدة على انسحاب اسرائيل من االراضي العربية التي احتلتها.  كما دعت تركيا حينها على عدم الم

م اتسم الموقف التركي بالوضوح في موقفها المؤيد للعرب والرافض للموقف اإلسرائيلي ورفضت فتح اجوائها    1973في حرب  (70مدينة القدس
كرية ، ولم تسمح تركيا للواليات المتحدة األمريكية إبان هذه الحرب بأن تستخدم قواعدها العس(197371للطائرات الحربية االسرائيلية فى حرب  

بادرت تركيا لالعتراف بمنظمة   (72لمساندة إسرائيل في الحرب. وفي الوقت نفسه سمحت لالتحاد السوفيتي العبور من أجوائها لمساعدة العرب
وجاءت عضوية تركيا   (197973ممثال شرعيا للشعب الفلسطيني وسمحت للمنظمة بفتح مكتب لها في انقره عام    1975التحرير الفلسطينية عام  

اثناء  (74كنتيجة لقلقها المستمر من االستخدام الفعال لسالح النفط من قبل دول أوبك الشرق أوسطية  1976منظمة المؤتمر اإلسالمي عام    في
الف يهودي ايراني الى الكيان الصهيوني وحينها اكد وزير الخارجية التركي   30االيرانية، قامت تركيا بترتيب عملية هجرة  –الحرب العراقية  

  المتدّني عمدت أنقرة إلى تخفيض المستوى التمثيلي،  (75تتشتين ان هذه العملية كانت وليدة اتفاق تم بين جهازي المخابرات  في البلدين   حكمت
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اعتيادي ، ولم تعد العالقات بعد ذلك إلى مستوى  1980أصاًل، ليصل إلى درجة سكرتير ثان، ردًا على قرار إسرائيل ضم القدس إليها في عام  
وبعد    1982وفي عام  (76، أي بعد انطالق مسيرة التسوية العربية اإلسرائيلية في مدريد في العام نفسه1991عبر تبادل السفراء، إال في عام  

لسطينية الغزو اإلسرائيلي للبنان جرى تعاون أمني بين إسرائيل وتركيا حيث أهدت إسرائيل تركيا وثائق تم الحصول عليها من بعض المواقع الف
تركيًا   290وكانت تحوي أسرار على العالقات بين منظمات فلسطينية وجماعات تركية يسارية ويمينية وكردية وذلك باإلضافة إلى تسليم تركيا لـ  

تبادل البلدان  م قامت تركيا برفع درجة التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل مرة أخرى، و   1983وفي عام  (77تم القبض عليهم أثناء عملية سالم الجليل 
، حيث كانت أنقرة تقترب أكثر فأكثر من تل أبيب متحررة نسبيًا من الحرج الذي  (78السفراء، وتعددت زيارات وزير الخارجية التركي إلى إسرائيل 

دأت العالقات  كانت تجد نفسها فيه حتى ذلك الوقت، حيث لم تعد الدولة المسلمة الوحيدة التي تعترف بإسرائيل، بل تبعتها مصر بعد أن ب
. وعندما تم التبادل الدبلوماسي فعليًا بين (79م بين الطرفين   1979الدبلوماسية مع إسرائيل بعد توقيع معاهدة السالم المصرية_اإلسرائيلية عام  

 - العالقات التركية  م، وعينت سفير قائم باألعمال في تل أبيب. وبدأت  1986مصر وٕاسرائيل، عينت تركيا وزير مفوض لها في إسرائيل عام  
عد تمرد  اإلسرائيلية في التحسن والتقارب وذلك في ظل تدهور العالقات ما بين سوريا وتركيا نتيجة دعم سوريا لحزب العمال الكردستاني، وأيضًا ب

 .(80حزب العمال الكردستاني
تمثيلها الدبلوماسي، عادت الى التحالف مع تل    بعد ان خفضت تركيا  مرحلة التوازن بين العرب وإسرائيل:  1995-1984المرحلة الثالثة:  
ورغم وجود عالقات طيبة بين تل أبيب وأنقرة فأن   1986  (81واعادت سفيرها الى الدولة العبرية فى ظل حكومة اوزال   1980أبيب مع انقالب  

سها ارييل شارون تجاه الفلسطينيين اثناء االنتفاضة من استنكار سياسة التطهير العرقى التى مار   (82هذا لم يمنع رئيس الوزراء التركى بولند اجاويد
البلدين    الثانية ... ونظرا الن العالقات التركية االسرائيلية مرت خالل عاما الماضية بمراحل كثيرة ومتنوعة حيث تطورت العالقات العسكرية بين

ى على الدول المجاورة لها وبخاصة العراق وسوريا بانشاء محطات للتجسس اآلمن  1990بشكل كبير لدرجة ان تركيا سمحت السرائيل عام  
لقد اعتمدت العالقات بين إسرائيل وتركيا في فترة الثمانينيات الميالدية على موقف الجهاز السياسي والعسكري التركي من إسرائيل، إذ  (83وايران 

م فتورًا في العالقات السياسية واالقتصادية والعسكرية بينهما، وكان ينظر إلى إسرائيل على أنها تشكل 1984  - 1980شهدت الفترة بين عامي  
م واصبح ينظر إليها إيجابيا، وتعزز ذلك بانسحاب القوات اإلسرائيلية من لبنان في  1985على تركيا. لكن تلك النظرة قد تغيرت بعد عام  خطراً 

ية ذلك العام ، عندها أعيدت العالقات العسكرية بين الطرفين حيث شكلت لجان مشتركة بينهما ، وذلك لبحث ومناقشة القضايا العسكرية واألمن
م  وقعت اتفاقية عسكرية محدودة بين سالحي الجو التركي واإلسرائيلي ، بهدف التعاون في مجال التدريب وتبادل 1989. وفي عام  (84هما بين 

 .(85المعلومات العسكرية 
 : ميادين الشراكة االسرتاتيجية بني تركيا واسرائيلاملبحث الثالث

ة متشعبة وعميقة لتشمل مختلف ميادين العالقات التي تنشأ بين الدول على المستوى السياسي تتنوع العالقات التي تربط بين تركيا واسرائيل بطريق
 واالقتصادي واالمني، وهذا ما اقتضى تبيانه في ما يلي: 

 العالقات السياسية والدبلوماسية: -1
المسؤولين الكبار في البلدين. أما على صعيد    توطدت العالقات السياسية والدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل وجرى تبادل متواصل للزيارات بين

اسطنبول،  التمثيل الدبلوماسي فإن إلسرائيل بعثة ديبلوماسية كبيرة موزَّعة ما بين السفارة الموجودة في العاصمة أنقرة وقنصلية عامة موجودة في 
 على البحر األسود.  والغربيحل الشرقي وهي مسؤولة عن تقديم الخدمات القنصلية في مناطق بحر مرمرة، ومناطق بحر إيجه والسا

  لم تجد مانعا من ان توثق  تلك  1948بعد ان اعترفت تركيا باسرائيل عند انشائها عام    ابرز االتفاقيات الموقعة بين الجانبين التركي واإلسرائيلي
الثنائية في مختلف المجاالت االمنية والعسكرية واالقتصادية ، ومن بين اهم تلك االتفاقيات بين    العالقات  بعدد من االتفاقيات والمعاهدات 

 الطرفين خالل فترة الدراسة: 
الجوار العربي واإلسالمي   مع الكيان اإلسرائيلي للتعاون األمني ضد دول  1958تركيا كانت أول دولة إسالمية توقع اتفاقية أمنية عام   ✓
 عقب قيام الوحدة بين مصر وسوريا، وقد ضم االتفاق بنودًا تنظم التعاون العسكري وتبادل المعلومات والتكنولوجيا.86
 يكفل تعاونًا بين الطرفين في المجاالت العسكرية واإلستخباراتية. 1958اتفاق سّري عام  ✓
حيث أهدت إسرائيل تركيا وثائق تم الحصول عليها من بعض المواقع الفلسطينية    1982التعاون األمني بهدف مكافحة اإلرهاب عام   ✓

 .87يسارية، وأرمينية، وكرديةتحوي أسرارًا عن العالقات بين منظمات فلسطينية وجماعات تركية 
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الدور اإلقليمي لها في المنطقة من خالل إقامة عالقات آخذة بالتطور مع اإلسرائيليين،   إلى تعزيز  المتاحةسعت تركيا بكل السبل والفرص  
 وتحديد مواقف معينة من خالل استغالل قضايا حساسة ومن اهم هذه القضايا: 

ان أكراد تركيا بحوالي    –القضية الكردية ومجاالت التعاون السياسي التركي   .1 مليون نسمة يتركَّزون في المناطق   15اإلسرائيلي:يقدَّر عدد سكَّ
ورك َقبَضَته على  م، عندما أحَكَم أتات1925الجبليَّة الشرقيَّة حول ِديار بكر، وهم يعَملون بالرعي وال يخَضُعون لِنظام الدولة، وكانت لهم ثورة عام  

ة عندما رأى األكراد أنَّ حكومة تركيا تقَطع كلَّ صلة لها باإلسالم، واخِتيار دستور بعيد كلَّ  الُبعد عن الشريعة    األكراد، ممَّا آثار األكراد، وخاصَّ
ك بإسالمه، ومن هنا ا م،  1929ستمرَّت ثوراتهم ضد الدولة في أعوام  اإلسالميَّة، وأثارت هذه التحوُّالت العلمانيَّة الشعب الكردي المسلم المتمسِّ

م، ُمطاِلبين بعودة اإلسالم أو باالستقالل الذاتي في كردستان التركيَّة؛ ممَّا دَفع بحكومة أتاتورك السِتخدام العنف والبطش ضد  1933م،  1930
حاماًل شعار تحرير وتوحيد كردستان،    1978كردستاني عام  .في ظل هذا المناخ ظهر حزب العمال ال(88األكراد، وإعدام ُزَعمائهم، وتقييد حريَّاتهم 

يقة  وقد ساهمت هذه القضية بشكل مباشر بتطور العالقات مع إسرائيل ألن الرؤية التركية تتجسد في إمكانية االستفادة من اإلسرائيليين في طر 
ن هذه العالقات فرصة لتقوية وجودها العسكري والسياسي في  التعامل مع هذه المشكلة، دون أن يؤثر ذلك على السيادة التركية بل العكس تريد م

تدهور األوضاع في شمال العراق، والمزاعم بوجود  المنطقة، والمشكلة الكردية ال تعتبرها تركيا منفصلة عن أوضاع خارجية عليها مواجهتها مثل:  
المشكلة  (89تركية إسرائيلية يقوي الموقف التركي   عالقات إيرانية وأخرى سورية بالمنظمات التركية المتطرفة، وأن إقامة عالقات  تعتبر  الواقع  .وفي 

الكردية قضية شائكة، بسبب ارتباطها مع دول الجوار، وال يمكن لتركيا أن تحقق عالقات خارجية ثابتة أو شبه مستقرة دون التخلص من أهم  
لقضية الكردية هو الهدف المعلن فيما تكمن أهداف ذات أبعاد ورؤى  .يعتبر الموقف بين البلدين من ا(90)  مشكلة داخلية، هي المشكلة الكردية

سياسية أبعد من ذلك بكثير، منها استغالل القضية الكردية بهدف خلق بؤر توتر جديدة في الشرق األوسط، والشرق األدنى، وكذلك في جنوب 
ئيلي ليصبح قضية ثانوية مقابل قضايا أكثر شموليًة واتساعًا،  روسيا، وبهذا يتم غض الطرف من قبل المجتمع الدولي عن الصراع العربي اإلسرا

 وبالتالي فإن هذا سيسهم في أجواء مالئمة أمام إسرائيل للتحرك بحرية أكثر واستقاللية في سياستها االستعمارية.
لي من خالل قيامها بافتتاح مكتب في  اإلسرائيلية:قامت تركيا بتأييد القضية الفلسطينية بشكل فع –القضية الفلسطينية في السياسة التركية .2

، عدم االعتراف بقرار إسرائيل بشأن اتخاذ القدس عاصمة للدولة  1980، وتبعها في عام  197991أنقرة لتمثيل منظمة التحرير الفلسطينية عام  
دولة لصالح القرار الصادر عن الجمعية القامة    118وتصويتها ضمن    .  92م 1980وقلصت تركيا عالقتها مع إسرائيل في أيلول سبتمبر  العبرية،  

. فتميزت  93، بشأن عدم االعتراف بمشروعية كافة القرارات والتدابير اإلسرائيلية المتخذة لتغيير وضع األراضي المحتلة 1980لألمم المتحدة عام  
كيا في ما بين العرب وٕاسرائيل، وظهر ذلك من خالل االقتراب من الدول  مرحلة الثمانينيات من القرن العشرين، في بدايتها بتوازن عالقات تر 

 ا العربية، من أجل المحافظة على مصالحها السياسية واالقتصادية، وفي ذات الوقت تسعى لكسب إسرائيل لتخرج من هذا كله بإستراتيجية تجعله
 -.مباحثات السالم التي عقدت بين ياسر عرفات والكيان الصهيوني، ومن ثم مشاريع المصالحة الصهيونية94ذات وزن سياسي في المنطقة

وجعلت   العربية مع األردن. فكل ذلك أتاح الفرصة أمام تركيا لكي تكون أكثر تحررا من الضغط العربي وأكثر اندفاعا إلعالن تعاونها مع إسرائيل
، كانت تركيا الدولة الخامسة  1988تشرين الثاني    15مشروعا بالفعل. وعند اعالن قيام الدولة الفلسطينية في    من إنشاء عالقات مع إسرائيل أمرا

 .95في العالم، قبل مصر وسوريا ولبنان  واالردن، واالولى من المعسكر الغربي، التي تعترف بالدولة الفلسطينية الجديدة
بسبب األزمة   1964اإلسرائيلية:ظهرت بوادر توتر في عالقات تركيا بإسرائيل العام    –العامل القبرصي في العالقات السياسية التركية   .3

واليات  القبرصية، عندما حاولت تركيا استخدام قوتها العسكرية لمنع اليونان من استكشاف النفط في بحر ايجة فجاء موقف حلفائها وفي مقدمتهم ال
االمر الذي خلق ازمة سياسية بين تركيا واسرائيل، بسبب عدم تصويت إسرائيل إلى جانب  97على غير ما كانت ترغب فيه 96المتحدة االمريكية

العام   القبرصية  القضية  المتحدة بشأن  اليونان196498تركيا في األمم  التركية مدينة 99. حيث اختارت "إسرائيل" صف  ألبرية  القوات  .احتلت 
تها باسالك شائكة في منطقة فاروشا في وسط ألمدينة واضحت بدون سكان. ال فامكستو بعد قصف جوي مجبرة سكانها على ألنزوح، و طوق

بالمئة من االراضي القبرصية, بعد محاولة  الجانب اليوناني ضم الجزيرة   40، وسيطرة تركيا على  1974100تزال ألمدينة على حالها في عام  
. واستخدم البعض منها كالمدافع والصواريخ والرشاشات 102تركيا باألسلحة. وفي فترة السبعينيات الميالدية أخذت إسرائيل تزود  101الى اليونان

م. وفي تلك الفترة عينت تركيا مستشارًا عسكريًا لها في إسرائيل بهدف توطيد عالقتهما  1974عندما دخل األتراك الجزء الشمالي من قبرص عام  
الموجودة على أراضيها، كما طلبت سحب بعض القوات األميركية المتمركزة في هذه  . وسبق لتركيا أن أغلقت القواعد العسكرية  103العسكرية

على اثر محاولة 104القواعد وذلك رًدا على القرار األميركي بمنع تصدير األسلحة إلى تركيا كعقاب على احتاللها للجزء الشمالي من جزيرة قبرص 
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رسالة بالغة التهديد الى رئيس الوزراء التركي    105يس االمريكي ليندون جونسونتركيا التدخل لحماية االتراك المسلمين في قبرص بعث الرئ
حذره من مغبة التدخل في الجزيرة ، مؤكدا على عدم رئيس استخدام اسلحة حلف شمال االطلسي، كما   1964عصمت انونو في حزيران  

الواليات المتحدة االمريكية ستأخذ موقف المتفرج من    بين الرئيس االمريكي جونسون انه في حالة تدخل السوفيت في قبرص ضد تركيا، فأن
وفضالَ عن ذلك، فقد اثارت رسالة الرئيس االمريكي جونسون استياء عاما في تركيا ضد الواليات المتحدة االمريكية وحلف شمال  106ذلك 

 . 107االطلسي، اذ طالب قسم من الرأي العام التركي من الحكومة التركية االنسحاب من الحلف المذكور
عندما تم االتفاق على تعاون شامل ما بين   1958األمني بين تركيا وإسرائيل إلى عام    التعاون يعود تأريخ    العالقات األمنية والعسكرية  -2

ة ونصت هذه االتفاقية على تدعيم التعاون الثنائي بينهما في المجاالت الدبلوماسي   108والمخابرات التركية  -الموساد   –المخابرات اإلسرائيلية  
 اإلسرائيلي في هذه المرحلة، في العوامل التالية:  –والعسكرية واألمنية، واالقتصادية والثقافية، ويمكن استخالص أهداف هذا التقارب التركي 

 استراتيجي.في ظل التباعد الموجود بات مستحياًل، ومن ثم اتجهت إلى إسرائيل كبديل  ،  رأت تركيا أن تشكيل نظام دفاعي إقليمي مع المحور العربي . 1
 األمريكي نظًرا لما إلسرائيل من تأثير في الداخل األمريكي. –رأت تركيا أن تقاربها من إسرائيل يفتح الطريق أمام التقارب التركي  . 2
 109والدور الذي يمكن أن تلعبه في تحديث الجيش، ومساندتها في النزاع مع اليونان على قبرصإمكانية التسليح اإلسرائيلي للجيش التركي   . 3

لواليات . وعلى الصعيد العسكري تعد تركيا إحدى األسواق الخمس األهم في العالم للمنتجات العسكرية اإلسرائيلية إلى جانب )الهند، سنغافورة، ا
 . 110 المتحدة األمريكية، واالتحاد األوروبي(

 . 111تقديم كافة المساعدات االقتصادية، بما لديها من خبرات في تكنولوجية الصناعة والزراعة والري الحديث . 4
وبدأ خبراء إسرائيليون وأتراك منذ أواخر السبعينيات تباداًل غير معلن للمعلومات حول :  التركية   – أهداف ومبررات العالقات العسكرية اإلسرائيلية  

المشت التحرير أهدافهما  لبنان والتي تربط بين منظمة  التي كانت تجري في  التدريب  بـ )اإلرهاب( وال سيما حول عمليات  ركة ضد ما يسمى 
لقد اعتمدت العالقات بين إسرائيل وتركيا في فترة الثمانينيات  .112الفلسطينية واألرمن واألكراد والمنظمات التركية المناهضة للسلطة المركزية التركية

م فتورًا في العالقات السياسية 1984  -1980الميالدية على موقف الجهاز السياسي والعسكري التركي من إسرائيل، إذ شهدت الفترة بين عامي  
م واصبح  1985على تركيا. لكن تلك النظرة قد تغيرت بعد عام    واالقتصادية والعسكرية بينهما، وكان ينظر إلى إسرائيل على أنها تشكل خطراً 

شكلت    ينظر إليها إيجابيا، وتعزز ذلك بانسحاب القوات اإلسرائيلية من لبنان في ذلك العام، عندها أعيدت العالقات العسكرية بين الطرفين حيث
م وقعت اتفاقية عسكرية محدودة بين سالحي  1989. وفي عام  113ا لجان مشتركة بينهما، وذلك لبحث ومناقشة القضايا العسكرية واألمنية بينهم

كما شهدت الثمانينات رفع مستوى التقارب بين تركيا  .114الجو التركي واإلسرائيلي، بهدف التعاون في مجال التدريب وتبادل المعلومات العسكرية
رفان، في ظل سيطرة الجيش التركي على القرار الوطني، عن  . وعبَّر الط1980وإسرائيل بعد االنقالب العسكري الذي حدث في تركيا العام  

وهذا ما يتبين من تعداد المشاريع العسكرية الكبرى الموقعة    رغبتهما في إقامة تعاون بينهما في كل المجاالت وخصوًصا في المجال العسكري 
 بين الطرفين على الشكل اآلتي:  

 مليون دوالر.  900( بكلفة  F-5)  5-أف ( وطائراتF-4) 4-تحديث أسطول طائرات الفانتوم أف ✓
 مليون دوالر.   500بكلفة  M60AIدبابة من طراز  170تحديث  ✓
 مليون دوالر.   150للدفاع الجوي بكلفة  Popey-IIو Popey-Iمشروع صواريخ  ✓
 . 115كلم  400مشروع صواريخ "دليلة" الجوالة )كروز( والذي يبلغ مداه  ✓

فكال   1949التجارية بين تركيا واسرائيل منذ اعتراف تركيا باسرائيل عام    –نشأت العالقات االقتصادية  والتجاري:ثانيًا/ الميدان االقتصادي  
جيدة  الدولتين سعت الى تمتين وتعزيز العالقات االقتصادية باالخرى، فاسرائيل رأت تركيا سوقا لمنتجاتها، اما تركيا فرأت في اسرائيل فرصة  

، وتولى العسكريون الحكم التركي، وفي 1980النظام في تركيا عام    تغير.116وزيادة حجم المساعدات االمريكية لها  لتقوية وضعها االقتصادي
هذه الفترة، حدث ركود اقتصادي في أسواق الشرق األوسط، وانخفاض في أسعار البترول، وانعكس ذلك على األوضاع االقتصادية في تركيا، 

مليار دوالر، في حين بلغت قيمة الواردات من البترول في الفترة نفسها   2.2( وصلت إلى  1980ذا العام )لدرجة أن قيمة صادرات تركيا في ه
لذي  مليار دوالر، ومن ثم وجدت تركيا نفسها مجبرة على تقليص عالقاتها بإسرائيل للتقرب إلى الدول المنتجة للبترول، وبالفعل، ففي اليوم ا  2.6

مليون دوالر، لكن ثبت فيما بعد أن    250التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل، وصلها شيك سعودي بمبلغ    أعلنت فيه تركيا عن خفض مستوى 
العربية في هذه    –التقارب إلى المحور العربي كان تقارًبا مؤقًتا، وناجًما عن يأس تركيا من المحور الغربي، ويمكن القول: أن العالقات التركية  
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الثمانينيات، تراجعت نسبة التجارة العربية مع تركيا، مما كان له عظيم    أواخر.وفي  117ى عالقاتها بإسرائيل المرحلة كانت مرهونة بتقلص مستو 
أن  األثر على مضي تركيا في مسيرتها نحو تقوية عالقتها بإسرائيل، وحينذاك أشار تورجوت أوزال رئيس الوزراء التركي إلى الدور الذي يمكن  

األمريكية، في إشارة إلى اللوبي اليهودي في الكونجرس األمريكي، حتى أنه أعلن    –أمام تدعيم العالقات التركية    تلعبه إسرائيل في تمهيد الطريق
اإلسرائيلي، فعليهم إًذا أن يتفهموا مبادئ السياسة التركية،    –في إحدى الصحف التركية قائاًل: إذا ما أراد العرب فهم أسباب التقارب التركي  

، إحياء ذكرى مذبحة 1978الث سنوات فقط من تصريحات أوزال، حاول األرمن المقيمون في الواليات المتحدة في عام  وبالفعل وبعد مضي ث
أبريل من كل عام، األمر الذي رفضه الكونجرس األمريكي نتيجة ضغوط اللوبي اليهودي، ومن هنا يمكن القول: إن    24األرمن التي توافق يوم  

اإلقليمي والمتغيرات  التركية  المصالح  العالقات  عمق  مدى  حددت  التي  هي  والدولية  والتركية    –ة  عوامل    –اإلسرائيلية,  أي  وليست  العربية، 
يمكن القول بأن العالقات التجارية بين تركيا واسرائيل لم تنقطع منذ قيام الكيان الصهيوني في فلسطين، لكن هذه العالقات كانت تزيد  .118أخرى 

الطرفين ففي عام ) أو تقل تبعا   التجاري ال يزيد عن  1986للعالقات بين  التبادل  التطورات 119مليون دوالر   18/ كان حجم  انعكست  . وقد 
أي أنها ازدادت    %47بنسبة    1988-1987السياسية في عالقات الطرفين أواخر الثمانينات على ارتفاع حجم التبادل التجاري بينهما للعامين  

كما ازداد عدد الشركات اإلسرائيلية الخاصة العاملة في    1988( مليون دوالر عام  90.635إلى )  1987ر عام  ( مليون دوال61.367من )
مليون بالعمالت    658مليار ليرة تركية منها    1.124استثمرت مبلغًا قدره    1988إلى تسع شركات عام    1984تركيا من أربع شركات عام  

في  المستقبل    % 4في بداية سريان مفعولها ثم إلى    % 10إلى    % 40سيتم تخفيض الرسوم الجمركية من  .وبموجب اتفاقية التجارة الحرة  120األجنبية 
المسؤولون األتراك أنه باإلمكان زيادة حجم التبادل التجاري مع    يتوقعمما يؤدي تلقائيًا إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى معدالت كبيرة حيث  

/ ويعتبرون بأن هذا يمكن أن يشكل المرحلة األولى باتجاه إقامة سوق حرة في منطقة الشرق  1999عام /  / مليار دوالر سنوياً 2اسرائيلي إلى /
.وقد أدى ذلك إلى عرقلة جهود تركيا الرامية  إلى  تطوير عالقاتها مع  121األوسط وشمال افريقية وهو نفس ما تدعو إليه اسرائيل بشكل أو بآخر

تركيا في عالقاتها مع إسرائيل   وجدت.ولهذا  1995123ظل اتفاق االتحاد المبرم بين الجانبين في كانون األول وال سيما في  122االتحاد األوربي  
جّراء   مدخاًل اقتصاديًا قد يساعدها على حل أزمتها االقتصادية وبلوغ هدفها في دخول االتحاد األوربي حيث ترى أن أدائها االقتصادي قد يتحسن

اإلسرائيلية في استثماراتها االقتصادية    الشركات.وتنشط  124ل السياحة وبيع المياه إلسرائيل وإنشاء منطقة التبادل الحر تعاونها مع إسرائيل في مجا
ت الزراعية  داخل تركيا معتمدة على تفوقها التقني وقدراتها التمويلية عن طريقة زيادة صادراتها من األجهزة اإللكترونية وأجهزة االتصاالت واآلال

إلى تركيا وبالتالي إعادة تصديرها من تركيا إلى الدول العربية والتعاون في مجاالت الطاقة وشبكات الري حيث تقوم تركيا ببناء سد   والصناعية
 .125)بيره جاك( على نهر الفرات قرب الحدود السورية بمشاركة إسرائيلية بمشاركة إسرائيلية وأمريكية

تركيا المياه سالحًا يعبر عن استثمار جديد لموقفها الجغرافي في الضغط على دول الجوار الجغرافي    تستخدم  مشاريع االستثمار في المجال المائي
اكل اإلقليمية بين دول حوضي النهرين مجااًل للنزاعات والمش  1973)سوريا، العراق( إذ أصبحت مشكلة مياه دجلة والفرات أبتداءًا من عام  

نهرين تقع في األراضي التركية فإن ذلك يمنح تركيا خواصًا اقتصادية واستراتيجية مهمة سواء فيما  ولكون منابع ال126العراق(   -سوريا  -)تركيا
من مياه نهرالفرات تتبع من األراضي    %90إذأن نحو    يتعلق باستخدام مياه النهرين داخل أراضيها أو في سياساتها المائية تجاه دول الحوض الدنيا

ة الخارجية لتركيا باتجاه بناء عالقات جديدة مع دول الجوار العربي منطلقة من عامل ضغط يتمثل بتحكمها  التركية، وهذا يدعم تطلعات السياس
االخير من القرن العشرين جاء الموقف التركي بشأن موضوع المياه تجاه المنطقة واستخدام سالح المياه   الربعوفي    127في موارد مياهها الرئيسية  

من المشاريع    مجموعةمع الكيان الصهيوني، بإقامة    وبالتنسيقواجهة سوريا والعراق، والضغط عليهما بهذا االتجاه  الذي يعد من اخطر األسلحة لم
( ومشروع )ماناوجات( وكانت معظم هذه المشاريع مدعومة GAPوالسدود على نهري دجلة والفرات منها مشروع أنابيب السالم ومشروع الكاب )

اذ مثلت المياه العنصر الرئيس الذي   128االستفادة من الخبرات والتكنولوجيا "اإلسرائيلية" في مجال الري والزراعة بتمويل إسرائيلي فضال عن  
طغى على تخطيط وتفكير مؤسسي الحركة الصهيونية األوائل، إذ كانت المياه بالنسبة لهم المعيار الذي يتوقف عليه نجاح المخطط الصهيوني 

وفي الحقيقة ان تركيا بدأت تروج لمفهوم الماء سلعة  بل اصبحت تفكر بأنشاء بورصة للمياه   هود ومدى ديمومتهفي إقامة الوطن القومي للي
االسرائيلي مكمال للتحالف    –وال يمكن اخفاء الدور االسرائيلي في مسألة المياه فقد اصبح التعاون المائي التركيعلى شاكلة بورصة االوراق المالية

الثمانينات شاركت مراكز أبحاث غربية وإسرائيلية في دراسة وتحليل مستقبل أحواض األنهار ومنابع المياه العربية،   تصفمن منذ  129االستراتيجي
ظهر تقرير صادر عن مركز الدراسات اإلستراتيجية في لندن ليؤكد من جديد أن حرًبا للسيطرة على المياه سوف تنشب في    1989ففي عام  

 .130أن األزمة سوف توشك على الظهوروتتجه منطقة الشرق األوسط إلى حافة أزمة واقعة المحالة حول موارد المياهالشرق األوسط،وأكد التقرير  
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