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مقدمة
ّ

سدة الحكـ في تركيا في عاـ ٕٕٓٓ ،شيدت
منذ وصوؿ حزب العدالة والتنمية إلى ّ

تآكبل تدر ًّ
عاما بعد آخر .وبعد
ًّا
يجيا
العبلقات
ائيمية ً
التركية – اإلسر ّ
ّ
ومستمر ازداد ً

تغيرت طبيعة ىذه العبلقات بيف الدولتيف مف
مرور ّ
عدة سنوات ،ما لبثت أف ّ
ود وتحالؼ ،كانت سائدة ٍ
عبلقات ٍّ
لعقد كامؿ قبؿ وصوؿ حزب العدالة والتنمية
ٍ
سيما بعد
جفاء وتباعد عمى المستوى
لمسمطة ،إلى عبلقات
السياسي عمى األق ّؿ ،ال ّ
ّ
ّ
غزة في نياية عاـ  ٕٓٓٛوبداية عاـ  .ٕٜٓٓفقد
ائيمي عمى قطاع ّ
العدواف اإلسر ّ
ٍ
مرحمة جديدة ،اتّسمت بالتوتّر
أدخؿ ىذا العدواف العبلقات بيف الدولتيف في

السياسي
ّ
وأراضيو

الفمسطيني
ائيمية تجاه الشعب
وبازدياد ّ
لمسياسة اإلسر ّ
حدة انتقادات تركيا ّ
ّ
وخاصةً رئيس الحكومة رجب
ؾ قادة تركيا -
المحتمّة ،وتضاعؼ وتيرتيا ،إذ ما انف ّ
ّ
بشدة.
ائيمية وينتقدونيا ّ
طيب أردوغاف  -يياجموف السياسة اإلسر ّ

السياسية بيف الدولتيف بعد اعتداء
يدا مف التّدىور في العبلقات
شيد عاـ ٕٓٔٓ مز ً
ّ

الدولية في
غزة في المياه
ائيمي عمى أسطوؿ
الحرية المتّجو إلى ّ
ّ
ّ
الجيش اإلسر ّ
وقتمو تسعة مواطنيف أتراؾ كانوا عمى متف سفينة مرمرة
أيار  /مايو سنة ْٕٓٔٓ ،
التركية بش ّدة ،وأدخميا في ٍ
طور
ائيمية –
التركية .لقد ّ
ّ
ىز ىذا االعتداء العبلقات اإلسر ّ
ّ

ائيمي ،بثبلثة
جديد مف التوتّر
السياسي .وطالبت تركيا إسرائيؿ ُبعيد االعتداء اإلسر ّ
ّ
ٍ
رسمي لتركيا ،ودفع تعويضات لعائبلت
اعتذار
محددة وواضحة ،وىي :تقديـ
مطالب ّ
َ
ّ
غزة .وربطت تركيا بيف استجابة إسرائيؿ
الضحايا األتراؾ ،وف ّ
ؾ الحصار عف قطاع ّ
ّ

ٔ
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المركز العر ّ

الدولتيف .وأ ّكدت ّأنو إذا لـ تستجب
ليذه المطالب الثبلثة ومستقبؿ العبلقات بيف ّ
ضدىا لمعاقبتيا عمى
فإف تركيا ستتّخذ جممةً مف الخطوات ّ
إسرائيؿ ليذه المطالب ّ

الدولية .تحاوؿ
الحرية في المياه
ّ
جريمة قتؿ مواطنييا التّسعة واعتدائيا عمى أسطوؿ ّ
تحميمية لطبيعة العبلقات بيف إسرائيؿ وتركيا في ضوء
ىذه الورقة تقديـ قراءة
ّ

المتعددة تجاه مطمب
ائيمية
المطالب
ّ
التركية الثبلثة ،والوقوؼ عمى االتّجاىات اإلسر ّ
ّ
االعتذار ،وتحميؿ العوامؿ التي كانت وراء رفض إسرائيؿ االعتذار ،والوقوؼ عمى

التركية.
ائيمية –
االحتماالت
ّ
ّ
المتعددة لمستقبؿ العبلقات اإلسر ّ

ائيمي
تقرير لجنة بالمر وطرد ّ
السفير اإلسر ّ
العاـ لؤلمـ
ضد إسرائيؿ ،ش ّكؿ األميف
في أعقاب تقديـ تركيا شكوى لؤلمـ المتّحدة ّ
ّ

تموز  /يوليو سنة ٕٓٔٓ ،أطمؽ عمييا اسـ "لجنة
المتّحدة لجنة تحقيؽ ّ
دولية في ّ

بالمر" ،لمتّحقيؽ في "أحداث" سفينة مرمرة(ٔ) .وأثناء عمؿ ىذه المّجنة ،جرت
التوصؿ إلى
األميركية ،مف أجؿ
بتشجيع مف اإلدارة
مفاوضات بيف تركيا واسرائيؿ،
ٍ
ّ
ّ
ٍّ
أجمت "لجنة بالمر" تقديـ تقريرىا لؤلميف
حؿ متّفؽ عميو لؤلزمة بيف الدولتيف .وقد ّ
الثنائية
مرات ،مف أجؿ منح فرصة الستكماؿ المفاوضات
ّ
العاـ لؤلمـ المتّحدة ثبلث ّ
ّ

ٔ
ضمت لجنة بالمر أربعة أشخاص ىـ :رئيس وزراء نيوزيبلندا األسبؽ جفري بالمر الذي ت أرّس المجنة ،المعروؼ بانحيازه إلسرائيؿ،
 ّأيضا بانحيازه إلسرائيؿ وعدائو لحقوؽ اإلنساف ،ومندوب واحد ٍّ
لكؿ مف تركيا
ورئيس كولومبيا األسبؽ ألفارو أوريب المعروؼ ىو ً

واسرائيؿ .

ٕ

التركية في ضوء رفض إسرائيؿ االعتذار
ائيمية –
ّ
العبلقات اإلسر ّ
(ٕ)
التوصؿ إلى ٍّ
حؿ متّف ٍ
أف المفاوضات
ؽ عميو لؤلزمة بيف الدولتيف  .بيد ّ
بيف البمديف و ّ

بينيما باءت بالفشؿ بسبب رفض إسرائيؿ االعتذار لتركيا .وعمى إثر صدور تقرير

خارجية تركيا داود أوغمو
بالمر واستمرار رفض إسرائيؿ تقديـ االعتذار ،أعمف وزير
ّ
ٍ
ٍ
ضد إسرائيؿ،
جممة مف الخطوات
صحفي في ٕ ،ٕٓٔٔ/ٜ/عف
مؤتمر
في
العقابية ّ
ّ
ّ
الدبموماسي بيف
ائيمي مف تركيا ،وتخفيض التمثيؿ
ّ
ّ
تضمنت ما يمي :طرد السفير اإلسر ّ
تير ٍ
الدولتيف إلى مستوى سكر ٍ
ثاف ،وطرد ك ّؿ مف ىو أعمى مرتبةً مف السكرتير الثاني

األمنييف ،والغاء جميع
ائيمية ،بما في ذلؾ الممحقيف العسكرّييف و ّ
في السفارة اإلسر ّ
الصحفي
وشدد داود أوغمو في مؤتمره
الصفقات العسكرّية بيف الدولتيفّ .
االتّفاقات و ّ
ّ
عد نفسيا
ثمنا عف ك ّؿ ما فعمتو وتتوقّؼ عف ّ
عمى ّأنو "حاف الوقت لتدفع إسرائيؿ ً

تركي يرغب
عما لك ّؿ مواطف
أف تركيا ّ
أيضا إلى ّ
فوؽ القانوف" .وأشار أوغمو ً
ستقدـ د ً
ّ
(ٖ)
مدنييف أتراؾ كانوا عمى متف سفينة مرمرة  .وعبلوةً
في مقاضاة إسرائيؿ لقتميا تسعة ّ

أف تركيا
عمى ذلؾ ،ذكر ٌ
عدد مف المسؤوليف األتراؾ في أعقاب صدور تقرير بالمرّ ،

التوجو
ضد إسرائيؿ ،ومف بينيا
تحتفظ بحقّيا في اتّخاذ المزيد مف الخطوات
العقابية ّ
ّ
ّ
ائيمي المفروض عمى قطاع
إلى محكمة العدؿ
ّ
الدولية في الىاي بشأف الحصار اإلسر ّ

ٕ

 براؾ رفيد" ،رئيس الحكومة نتنياىو اقترح تأجيؿ نشر تقرير بالمر بنصؼ سنة وتركيا ترفض" ،هآرتس.ٕٓٔٔ/ٛ/ٕٛ ،http://www.haaretz.co.il/misc/article-print-page/1.1373404

ٖ

ترد عمى التقرير :طرد السفير اإلسرائيمي" ،موقع واي نت.ٕٓٔٔ/ٜ/ٕ ،
 "تركيا ّhttp://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4117043,00.html
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حرية المبلحة في
شرقي البحر
ي في
ّ
ّ
غزة ،وتعزيز أسطوليا العسكر ّ
المتوسط لحماية ّ
ّ
الدولية(ٗ).
المياه
ّ

إسرائيل ومعضمة االعتذار

أف االعتذار كاف المطمب األسيؿ عمى إسرائيؿ االستجابة لو
قد يبدو لموىمة األولى ّ

الطبيعية معيا .بيد ّأنو
مف بيف المطالب الثبلثة التي اشترطتيا تركيا إلعادة عبلقاتيا
ّ

بالنسبة إلى إسرائيؿ .إذ اتّضح مف المفاوضات
أف االعتذار كاف األكثر صعوبةً ّ
ّ
تبيف ّ
وصؿ إلى تفاىـ بشأف
التي جرت بيف تركيا واسرائيؿّ ،أنو في حيف كاف باإلمكاف الت ّ

غزة ،ظ ّؿ رفض إسرائيؿ االعتذار لتركيا
مطمبي التعويض وف ّ
ؾ الحصار عف قطاع ّ
َ
التوصؿ إلى اتّفا ٍ
الدولتيف .وفي
العقبة الكأداء التي تَحوؿ دوف
ؽ ينيي األزمة بيف ّ
ّ
مرة ،في سياؽ
الوقت الذي ّ
تمسكت فيو برفض االعتذار ،أعربت إسرائيؿ أكثر مف ّ

تمسكيا بتبرير اليجوـ عمى سفينة مرمرة ،عف أسفيا لسقوط ضحايا أتراؾ ،محاولةً
ّ
اضحا ٍّ
لكؿ مف إسرائيؿ
عما فعمتو .بيد ّأنو كاف و ً
بذلؾ االستعاضة عف االعتذار ّ
وتركيا الفرؽ الكبير بيف اإلعراب عف األسؼ وتقديـ االعتذار .فاالعتذار ،خبلفًا

ٗ

المتوسط" ،موقع واي نت.ٕٓٔٔ/ٜ/ٖ ،
قي البحر
ّ
 "تركيا :سنزيد النشاطات البحرّية في شر ّhttp://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4117206,00.htm
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ائيمية –
ّ
العبلقات اإلسر ّ

الصعد ،ال
وتحمؿ
لئلعراب عف األسؼ ،يشمؿ اإلقرار بالخطأ
ّ
المسؤولية عمى جميع ّ
ّ

القانونية.
السياسية و
األخبلقية و
سيما
ّ
ّ
ّ
ّ

ٍ
أوساط كثيرة في إسرائيؿ بشأف االعتذار ،وانقسمت اآلراء في ىذه
نقاش في
وقد دار ٌ
ٍ
الميـ اإلشارة إلى
ومعارض لو .ولكف ،مف
مؤي ٍد لتقديـ إسرائيؿ االعتذار
المسألة بيف ّ
ّ
الفرضيات
أرضية مجموعة مف
النقاشات واالختبلفات بشأف االعتذار ،جرت عمى
أف ّ
ّ
ّ
ّ
أىميا:
التي تتّفؽ عمييا أطراؼ الخبلؼ في إسرائيؿ ،و ّ

ٍ
سدة الحكـ في
إف جذر الخبلؼ مع تركيا يعود إلى وصوؿ
نخبة جديدة إلى ّ
ّأوًالّ :

وفرضيات بشأف دور
تركيا عف طريؽ صناديؽ االقتراع في عاـ ٕٕٓٓ ،ليا مفاىيـ
ّ

قميمية ،جديدة تختمؼ اختبلفًا
تركيا ومكانتيا؛ وبذلؾ تتبع سياسات
دولية وا ّ
خارجيةّ ،
ّ
القضية
يخص الموقؼ مف
التركية السابقة في ما
كبير عف سياسات الحكومات
ًا
ّ
ّ
ّ
اإلسبلمية واسرائيؿ.
الفمسطينية والعبلقة مع الدوؿ العر ّبية و
ّ
ّ

القانونية منيا ،التي
سيما الدستورّية و
ّ
إف اإلصبلحات العميقة ال ّشاممة ،ال ّ
ثانياّ :
ً

أجرتيا تركيا
ٍ
بشكؿ
حدت
ّ
الق اررات في

التركي ،قد
السياسي
تحت قيادة حزب العدالة والتّنمية في بنية النظاـ
ّ
ّ
َّ
عممية صنع
التقميدييف ونفوذىما في
حاسـ مف سطوة حميفَ ْي إسرائيؿ
ّ
الكمالية – فباتت
اطية
تركيا – وىما
ّ
المؤسسة العسكرّية والبيروقر ّ
ّ

التركية المنتخبة ديمقر ًّ
اطيا ىي التي تصنع الق اررات.
الحكومة
ّ

٘
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المركز العر ّ

إف طبيعة العبلقات بيف إسرائيؿ وتركيا ليست متناظرة ) ،)asymmetricبحكـ
ثالثًاّ :
بأف إسرائيؿ في حاجة إلى ىذه العبلقات أكثر مف حاجة
قناعة ّ
النخب في إسرائيؿ ّ

تركيا إلييا(٘).

النخب ومتّخذي الق اررات
وانطبلقًا مف ىذه
الفرضيات ،لـ ُ
النقاش والخبلؼ بيف ّ
يدر ّ
ّ
إمكانية إعادة العبلقات بيف تركيا واسرائيؿ إلى فترة التّحالؼ
في إسرائيؿ في شأف
ّ
سدة
التي كانت سائدة بينيما في العقد الذي سبؽ وصوؿ حزب العدالة والتّنمية إلى ّ

وكيفية الحفاظ عمى مستوى
إمكانية وقؼ تدىور ىذه العبلقات
الحكـ ،واّنما في شأف
ّ
ّ

جيد منيا في الظّروؼ والشروط المذكورة أعبله.
ّ

معارضو االعتذار

تبمورت وجيتا ٍ
ائيمية وفي "لجنة الثمانية الو ازرّية"
نظر متعارضتاف في الحكومة اإلسر ّ

ائيمي مف االعتذار .وكاف مف أبرز المعارضيف لبلعتذار أفيغدور
بشأف الموقؼ اإلسر ّ
الخارجية؛ وموشيو يعموف القائـ بأعماؿ رئيس الحكومة ووزير الشؤوف
ليبرماف وزير
ّ
مؤيدي االعتذار وزير الدفاع إييود براؾ،
اتيجية .في المقابؿ ،برز مف بيف ّ
اإلستر ّ

أما رئيس الحكومة
والوزير داف مريدور المسؤوؿ عف ّ
ممؼ أجيزة األمف اإلسر ّ
ائيميةّ .
ٍ
ٍ
موقؼ واضح بشأف
لشيور طويمة عف اتّخاذ
ائيمية بنياميف نتنياىو ،فقد امتنع
اإلسر ّ
األميركية ّأنو يميؿ إلى
ادعى في المحادثات التي كاف يجرييا مع اإلدارة
االعتذار .و ّ
ّ

٘
التركية (تؿ أبيب :معيد أبحاث األمف
توسط وحوار :برادايم جديد في سياسة الخارجية واألمن
ّ
 لممزيد انظر :غاليو ليندنشتراوسّ ،الموحد،
إسالمية في تركيا ،الطبعة الثانية (تؿ أبيب :الكيبوتس
اطية
ّ
ّ
القومي)ٕٓٔٓ ،؛ وانظر كذلؾ :ألوف ليئيؿ ،ديمو – إسالم :ديمقر ّ

.)ٕٓٓٛ

ٙ

التركية في ضوء رفض إسرائيؿ االعتذار
ائيمية –
ّ
العبلقات اإلسر ّ

ولكنو يخشى مف انسحاب حزب "إسرائيؿ بيتنا" بزعامة ليبرماف مف
تقديـ االعتذارّ ،
احتجاجا عمى ذلؾ .ولكف ،بعد أف أعمف ليبرماف ّأنو لف ينسحب
الحكومي،
االئتبلؼ
ً
ّ
()ٙ
قدـ
مف االئتبلؼ
ائيمية االعتذار لتركيا ّ ،
قررت الحكومة اإلسر ّ
الحكومي ،حتّى واف ّ
ّ

السياسي
الضغط
جديدا لئلدارة
ير
نتنياىو تبر ًا
ً
األميركية لعدـ االعتذار ،متمثّ ًبل في ّ
ّ
ّ
ائيمي المعادي لتركيا الذي يواجيو في إسرائيؿ .وفي منتصؼ شير
الشعبي اإلسر ّ
ّ
عشية نشر تقرير بالمر -رفض نتنياىو طمب
آب  /أغسطس مف عاـ ٕٔٔٓ  -في ّ
تقدـ إسرائيؿ االعتذار لتركيا مف أجؿ
الخارجية
وزيرة
األميركية ىيمري كمنتوف أف ّ
ّ
ّ
أف إسرائيؿ لف تعتذر لتركيا(.)ٚ
إنياء األزمة ،وأخبرىا بق ارره
النيائي ّ
ّ

المبررات التي يطرحيا
ولتوضيح الصورة بشأف االعتذار ،سنعرض باختصار أبرز
ّ
المبررات
مؤيديو .فقد ّ
مبررات ّ
شدد معارضو االعتذار عمى ّ
ثـ سنعرض ّ
معارضوه؛ ّ
التالية:

ٍ
يؤدي االعتذار إلى تحسيف العبلقات بيف
أي
ضماف يساعد عمى أف ّ
ٔ .ال يوجد ّ
ًّ
رسميا عف
الدولتيف ،وال حتّى إلى وقؼ تدىورىا .فإسرائيؿ كانت قد اعتذرت

التركي في إسرائيؿ ،وفقًا لما طالبتيا بو تركيا ،وفي فترة إنذار
إىانة السفير
ّ
يؤد إلى تحسيف
أف ذلؾ االعتذار لـ ّ
ّ
حددتيا ليا بأربع وعشريف ساعة .بيد ّ

أيضا
العبلقات
ّ
السياسية بيف الدولتيف ولـ يوقؼ تدىورىا .ولف يقود االعتذار ً

ٙ

 براؾ رفيد" ،ليبرماف :لف ننسحب مف الحكومة بسبب االعتذار لتركيا" ،هآرتس.ٕٓٔٔ/ٚ/ٕٗ ،http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1181448
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ٚ

بي لؤلبحاث ودراسة السياسات
المركز العر ّ

ٍ
ألف
تغيير ذي شأف في العبلقات العسكرّية –
إلى
ّ
األمنية بيف الدولتيفّ ،

التركي بعد استقالة رئيس ىيئة
امية في تركيبة قيادة الجيش
"التغييرات الدر ّ
ّ
أركاف الجيش التركي وقادة أذرع الجيش التركي المختمفة ،وضعت ًّ
حدا لآلماؿ
ّ
ّ
األمنية بيف الدولتيف إلى سابؽ
إمكانية إعادة العبلقات
في إسرائيؿ في
ّ
ّ
عيدىا"(.)ٛ

أف تركيا تيدؼ إلى إىانة إسرائيؿ وفرض
ٕ .يرى ّتي ٌار في
المؤسسة اإلسر ّ
ائيمية ّ
ّ
ٍ
اعتذار لتركيا ُيمحؽ األذى بييبة إسرائيؿ
أف تقديـ
شروطيا وامبلءاتيا عمييا ،و ّ
القومي بالوحؿ" .وقد أ ّكد الوزير
ويمس بمكانتيا في المنطقة و"يمطّخ شرفيا
ّ
ّ
ٍ
القومي ليس
أف "ال ّشرؼ
موشيو يعموف،
ككثير مف المسؤوليف اإلسر ّ
ائيمييفّ ،
ّ

يح
اتيجية ،وقاؿ في تصر ٍ
كممة مف الشارع واّنما ىو مصطمح لو دالالتو اإلستر ّ
فإنو سيظير
صحافي" :إذا أىاننا أردوغاف وأرغمنا عمى أف نسير عمى أربعّ ،
ّ
كز ٍ
قدر
عيـ
إقميمي في الشرؽ األوسط .وىو لف يتوقّؼ حتّى إذا اعتذرنا ،ال ّ
ّ

()ٜ
عاـ مركز" بيغف – السادات "
اهلل"  .و ّ
ادعى البروفيسور أفرايـ عنبار مدير ّ

أف ىدؼ تركيا ىو إىانة
لمدراسات اإلستر ّ
اتيجية في جامعة بار إيبلفّ ،
ائيمية ليست مرتبطةً بما تفعمو إسرائيؿ
أف العبلقات
التركية  -اإلسر ّ
ّ
إسرائيؿ ،و ّ

التركية تحت حكـ حزب
الخارجية
السياسة
ّ
ّ
واّنما بالتغييرات التي طرأت عمى ّ
 - ٛعراف ،عوديد،

وغاليو لندنشتراوس "،بيف االستقالة واالعتذار :عبلقات إسرائيؿ – تركيا في ضوء الثورة اليادئة" ،مباط عال ،عدد

ٕ.)ٕٓٔٔ/ٛ/ٔ( ٕٚ
http://www.inss.org.il/heb/publications.php?cat=76&incat=&read=5378
 - 9براؾ رفيد" ،القائـ بأعماؿ رئيس الحكومة موشيو يعموف :أردوغاف لف يتوقّؼ حتّى واف اعتذرنا" ،هآرتس.ٕٓٔٔ/ٛ/ٔٙ ،
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1373878

ٛ

التركية في ضوء رفض إسرائيؿ االعتذار
ائيمية –
ّ
العبلقات اإلسر ّ

بي
العدالة والتّنمية .فتركيا تحت قيادة ىذا الحزب تسعى إلى قيادة العالـ العر ّ
عبئا عمييا.
و
الجيدة مع إسرائيؿ تمثّؿ ً
أف العبلقات ّ
اإلسبلمي ،لذلؾ ىي ترى ّ
ّ

يشدد افرايـ عنبار عمى ضرورة رفض االعتذار فحسب ،بؿ أ ّكد عمى
ولـ ّ

ضد تركيا وجباية الثمف منيا بسبب مواقفيا تجاه
ىجومية
تبني سياسة
ّ
ّ
ّ
التركية وتغيير
السياؽ ،دعا إلى "شيطنة" الحكومة
ّ
إسرائيؿ .وفي ىذا ّ

إسبلمية معتدلة ،والتأكيد عمى ّأنيا
تتبنى سياسة
االنطباع السائد عنيا ّأنيا ّ
ّ

اطي؛ والعمؿ
إسبلمية
تتبنى سياسة
ّ
ّ
ّ
متطرفة ،وتسير في اتّجاه غير ديمقر ّ
سيما في دوائر اتّخاذ القرار في واشنطف،
ضدىا عمى الصعيد
ّ
العالمي ال ّ
ّ
ميمة في تركيا ال تزاؿ تتعاطؼ مع إسرائيؿ
وخاصةً
و ّ
التوجو ً
ّ
ائر ّ
أيضا إلى دو َ
العممانية(ٓٔ).
المؤسسة العسكرّية والقوى
بيف صفوؼ
ّ
ّ

ٍ
ائيمي وجنوده
أي
ضماف ُيمزـ تركيا ّ
بأال تبلحؽ ّ
ٖ .ال يوجد ّ
ضباط الجيش اإلسر ّ
ًّ
ألف
قانونيا إذا ما اعتذرت إسرائيؿ .وسيكوف وضع إسرائيؿ
القانوني أسوأّ ،
ّ
المسؤولية.
وتحمؿ
االعتذار يعني بوضو ٍح االعتراؼ بالخطأ
ّ
ّ
ٍ
فمسطينية وعر ّبية أخرى لترفع دعاوى
لجيات
ٗ .سيمثّؿ االعتذار سابقةً خطيرة
ّ

ائيمي وجنوده ،في قضايا أخرى كثيرة جرت في
ّ
ضد ّ
ضباط الجيش اإلسر ّ
الماضي أو تمؾ التي قد تحدث في المستقبؿ.

ٓٔ

 افرايـ عنبار "،فميعتذر األتراؾ" ،هآرتس.ٕٓٔٔ/ٛ/ٔ ،http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1371078

ٜ

بي لؤلبحاث ودراسة السياسات
المركز العر ّ

مؤيدو االعتذار
ّ

المؤسسة
االعتذار
ّأيد
ٌ
النخب في إسرائيؿ ،شمؿ ً
طيؼ واسع مف ّ
عددا مف الوزراء و ّ
َ

األمنية
المؤسسة
ائيمية .وقد بمورت
األمنية والمستشار
ّ
القضائي لمحكومة اإلسر ّ
ّ
ّ
ّ
ائيمية تقدير موقؼ ،دعتا فيو إلى تقديـ
ائيمية باالشتراؾ مع و ازرة القضاء اإلسر ّ
اإلسر ّ
تركية مف أف ترفع
صيغة اعتذار مف شأنيا أف تنيي األزمة مع تركيا وتمنع أط ارفًا ّ

(ٔٔ)
القضائي
المستشار
د
أي
و
.
ائيمي وجنوده
دعاوى
قانونية ّ
ّ
ضد ّ
ّ
ّ
ضباط الجيش اإلسر ّ
بأال ترفع دعاوى
لمحكومة ييودا فاينشتايف قياـ إسرائيؿ باالعتذار إذا ما التزمت تركيا ّ
(ٕٔ)
مؤيدو االعتذار مجموعةً
قانونية ّ
ائيمي وجنوده  .وطرح ّ
ضد ّ
ّ
ضباط الجيش اإلسر ّ
أىميا:
مف ّ
المبرراتّ ،

إف تركيا دولة محورّية في الشرؽ األوسط ويزداد نفوذىا ودورىا في المنطقة
ّٔ .
جيدة
ائيمية عميا لمحفاظ عمى عبلقات ّ
عاما بعد آخر ،وىناؾ مصمحة إسر ّ
ً

أف االعتذار لف ُيعيد العبلقات مع تركيا إلى ما كانت عميو،
معيا .صحيح ّ

أساسية في وقؼ تدىور ىذه العبلقات ،وفي إنياء حالة
ولكنو يساىـ مساىمة
ّ
ّ
ٍ
لصفحة جديدة مف العبلقات بيف
السياسي بيف البمديف ،ويفتح المجاؿ
التوتّر
ّ
الدولتيف ويتيح تطويرىا عمى أساس المصالح المشتركة.
11
ستؤيد االعتذار بشأف أحداث األسطوؿ" ،هآرتس.ٕٓٔٔ/ٚ/ٔٚ ،
 -عاموس ىارئيؿ" ،المؤسسة األمنية ّ

http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1180617
 - 12براؾ رفيد" ،المستشار القضائي لمحكومة يوصي باالعتذار" ،هآرتس.ٕٓٔٔ/ٚ/ٕٔ ،
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1181102

ٓٔ

التركية في ضوء رفض إسرائيؿ االعتذار
ائيمية –
ّ
العبلقات اإلسر ّ

ثنائية فقط ،واّنما ىي عبلقات
ائيمية
التركية ليست عبلقات ّ
ّ
إف العبلقات اإلسر ّ
ّٕ .
الضمع الثالث فييا ،فيي
ثبلثية تش ّكؿ الواليات المتّحدة منذ سنوات طويمة ّ
ّ
معنية بوضع ٍّ
أىـ حميفيف ليا في المنطقة.
ّ
حد لؤلزمة القائمة بيف ّ

ٍ
عبلقات
اتيجية إسرائيؿ عبر العقود المنصرمة عمى الحفاظ عمى
ٖ .دأبت إستر ّ
جيدة مع و ٍ
احدة عمى األق ّؿ مف الدوؿ المحورّية في ال ّشرؽ األوسط (تركيا،
ّ

السعودية) .وقد فقدت إسرائيؿ نظاـ مبارؾ وباتت عبلقتيا
وايراف ،ومصر ،و
ّ

مستقرة؛ وىناؾ مواجية مع إيراف؛
بمصر ما بعد الثورة غير واضحة وغير
ّ

السعودية تكوف غير موجودة .لذلؾ ينبغي العمؿ
وتكاد قنوات االتّصاؿ مع
ّ
عمى تحسيف العبلقات مع تركيا قدر اإلمكاف.

سيما في سورية ،إقامة ٍّ
حد أدنى مف
بي ،وال ّ
ٗ .يتطمّب ّ
تطور أحداث الربيع العر ّ
ميمة تضع
السميمة مع تركيا .فالمنطقة تشيد تغييرات إستر ّ
العبلقات ّ
اتيجية ّ
ومخاطر جسيمة .ففي الماضي كانت إسرائيؿ تواجو
تحديات
إسرائيؿ أماـ ّ
َ
ولكنيا ستواجو في المستقبؿ القريب  350مميوف
نظاما عر ًّبيا بنجاحّ .
ً 22

ٍ
بشكؿ كبير .وفي ظ ّؿ ىذه الظروؼ،
بي يزداد تأثيرىـ في سياسات دوليـ
عر ّ
أف تركيا دولة محورّية
ليست إسرائيؿ في حاجة إلى أعداء جدد ،ال ّ
سيما و ّ

وعضو في حمؼ الناتو(ٖٔ).

ٖٔ
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بي لؤلبحاث ودراسة السياسات
المركز العر ّ

ائيمي وجنوده ،إذ باإلمكاف
قانونية ّ
ْ٘ .
ضد ّ
منع رفع الدعاوى ال ّ
ضباط الجيش اإلسر ّ

التوصؿ إلى اتّفا ٍ
ؽ مع تركيا بشأف االلتزاـ بعدـ رفع ىذه الدعاوى مقابؿ تقديـ
ّ

االعتذار ودفع التّعويض.

االقتصادية بيف الدولتيف في
 .ٙال يوجد ضماف يمنع تدىور العبلقات التجارّية و
ّ
حاؿ استمرار إصرار إسرائيؿ عمى عدـ االعتذار واستمرار تفاقـ األزمة(ٗٔ).

االقتصادية
وتطور في العالقات
األمنية
العسكرية
قطع العالقات
ّ
ّ
ّ
ّ
الصفقات العسكرّية بيف إسرائيؿ وتركيا إلى
وصمت العبلقات العسكرّية – األ ّ
منية و ّ
ائيمي عمى سفينة مرمرة .فقد أوقفت تركيا المناورات
الحضيض بعد العدواف اإلسر ّ
الصفقات العسكرّية ،ووضعت ًّ
حدا لمعبلقات
العسكرّية المشتركة بيف الدولتيف ،وأنيت ّ

سرًّية في عاـ  .ٜٔ٘ٚوكانت نقطة
اتية –
ّ
المخابر ّ
األمنية التي كانت قد بدأت ّ
تموز  /يوليو
اتية بيف الدولتيف عندما ّ
التحوؿ في العبلقات المخابر ّ
عيف أردوغاف في ّ
ّ

عدد مف
سنة ٕٓٔٓ مستشاره لشؤوف إيراف ،ىاقاف فيداف  -المعروؼ وفقًا لما ذكره ٌ
التركية(٘ٔ).
الخارجية
ئيسا لممخابرات
ّ
ّ
المسؤوليف اإلسر ّ
ائيمييف ،بتعاطفو مع إيراف  -ر ً

ائيمي إييود براؾ عف قمقو الكبير مف تعييف ىاقاف فيداف
وقد ّ
عبر وزير الدفاع اإلسر ّ
ٗٔ

 -عراف ،عودد ،وغالية لندنشتراوس" ،بيف االستقالة واالعتذار ،"...مصدر سبؽ ذكره .انظر كذلؾ :عاموس ىارئيؿ" ،المؤسسة

ستؤيد االعتذار ،"...مصدر سبؽ ذكره.
األمنية ّ
ّ
٘ٔ

حديف" ،هآرتس.ٕٓٔٔ/ٜ/ٙ ،
 يوسي ممماف" ،إعبلف تركيا عف تجميد التجارة ىو سبلح ذو ّhttp://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1447931
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التركية في ضوء رفض إسرائيؿ االعتذار
ائيمية –
ّ
العبلقات اإلسر ّ

التركية
قائبل" :عندنا أسرٌار كثيرة في أيدي المخابرات
ئيسا لممخابرات
التركية ً
ّ
ّ
ر ً
انييف لبلطّبلع
أف ىذه األسرار قد تكوف مفتوحة أماـ اإلير ّ
ّ
الخارجية ،والتفكير في ّ

عمييا مقمؽ لمغاية"(.)ٔٙ

األمنية وانياء الصفقات التجارّية العسكرّية،
عمى خبلؼ قطع العبلقات العسكرّية و ّ

ايدا بيف تركيا واسرائيؿ منذ عاـ ٕٓٔٓ .فقد
ًا
االقتصادية
شيدت العبلقات
تطور متز ً
ّ

ي بيف إسرائيؿ وتركيا في عاـ ٕٔٔٓ إلى أربعة مميارات دوالر؛
وصؿ التبادؿ التجار ّ

مسجمة
ائيمية إلى تركيا  ٔ.ٛمميار دوالر في عاـ ٕٔٔٓ
ّ
وبمغت الصادرات اإلسر ّ
ائيمية مف
عما كانت عميو في عاـ ٕٓٔٓ .وبمغت الواردات اإلسر ّ
ار ً
تفاعا بػّٖٗ %

عما كانت عميو في
تركيا ٕ ٕ.مميار دوالر في عاـ ٕٔٔٓ بار ٍ
تفاع نسبتو ّٕٕ %
عاـ ٕٓٔٓ(.)ٔٚ

من دولة صديقة إلى دولة معادية

األمنية بيف إسرائيؿ وتركيا في أعقاب العدواف
كاف لتدىور العبلقات
السياسية و ّ
ّ
كيفية تصنيؼ تركيا إلسرائيؿ ،مف
ائيمي عمى سفينة مرمرة تأثيره الكبير في ّ
اإلسر ّ

ٔٙ

التركية إليراف" ،هآرتس.ٕٓٔٓ/ٛ/ٕ ،
 عاموس ىارئيؿ" ،إييود براؾ قرب رئيس المخابراتّ
http://www.haaretz.co.il/misc/2.444/1.1214830

ٔٚ

ائيمية مع أسواؽ الشرؽ األوسط في عاـ ٕٔٔٓ" ،اقتصادي ،مجمّدٕ ،عددٔ (كانوف الثاني  /يناير
 -يتسحاؽ غاؿ" ،التجارة اإلسر ّ

ٕٕٔٓ).

http://dayan-ng.tau.ac.il/sites/default/files/Iqtisadi_January2012_eng_final_0.pdf
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بي لؤلبحاث ودراسة السياسات
المركز العر ّ

ناحية المخاطر التي تمثّميا إسرائيؿ عمى تركيا والمنطقة .فقد أدرجت الوثيقة التي
التركي لعاـ ٕٓٔٓ  -والتي يطمؽ عمييا اسـ "الكتاب
القومي
أصدرىا مجمس األمف
ّ
ّ
تعرض
األحمر"  -إسرائيؿ في
ّ
مصاؼ الدوؿ التي تثير القبلقؿ والنزاعات ،والتي ّ
ناحية أخرى ،أدخمت تركيا تغيير ٍ
ٍ
ات عمى
االستقرار في المنطقة لمخطر( .)ٔٛومف

التكنولوجية العسكرّية تم ّكنيا مف التّعامؿ مع إسرائيؿ كدولة معادية وليس
أنظمتيا
ّ
ٍ
تميز
كدولة صديقة .فتركيا تممؾ ،كدولة في حمؼ الناتو ،طائرات وأنظمة
تكنولوجية ّ
ّ
بيف طائرات الدوؿ الصديقة وطائرات الدوؿ المعادية .وكانت ىذه األنظمة التي

ٍ
يحد مف
ائيمية طائرات
بحوزة الجيش
دولة صديقة ما ّ
التركي ّ
تعد الطائرات اإلسر ّ
ّ
السياسية بيف تركيا واسرائيؿ
إمكانية االشتباؾ معيا .وفي أعقاب توتّر العبلقات
ّ

السيطرة وفي الطائرات
التركي أنظمتو
عدؿ الجيش
ّ
ّ
التكنولوجية في مركز القيادة و ّ
ّ
التركي ،لتصبح الطائرات والقطع
الجوي
والقطع البحرّية
ّ
التركية وفي أنظمة الدفاع ّ
ّ
ٍ
تابعة لدولة معادية وتُعامؿ عمى ىذا
كقطع
معرفة
ٍ
البحرّية العسكرّية اإلسر ّ
ائيمية ّ

()ٜٔ
يبررىا ،ففي نياية أيموؿ  /سبتمبر حمّقت
األساس  .ويبدو ّ
أف ليذه الخطوة ما ّ

تركية كانت تنقّب عف الغاز بالقرب مف
ائيميتاف فوؽ سفينة ّ
طائرتاف عسكرّيتاف إسر ّ
التركية؛
الجوي لقبرص
ثـ اخترقتا المجاؿ
الجزء
ّ
التركي في جزيرة قبرصّ ،
ّ
ّ
ائيميتاف إلى
فاعترضتيما طائرتاف عسكرّيتاف
تركيتاف ،فعادت الطائرتاف اإلسر ّ
ّ

التركي لؤلخطار -وآثارىا اإلستراتيجية عمى إسرائيؿ" ،مباط عال ،عدد ٕٕٕٓ (تشريف
 - ٔٛغاليو ليندنشطراوس "،تغييرات في المفيوـ
ّ
الثاني  /نوفمبر ٕٓٔٓ).
http://www.inss.org.il/heb/research.php?cat=384&incat=&read=4533
ٜٔ

ٍ
كطرؼ مع ٍاد" ،معاريف.ٕٓٔٔ/ٜ/ٖٔ ،
تحتد  :تركيا تعرؼ سفف وطائرات الجيش اإلسرائيمي
 حاييـ إيسروفيتس" ،األزمة ّhttp://www.nrg.co.il/online/1/ART2/284/797.html

ٗٔ

التركية في ضوء رفض إسرائيؿ االعتذار
ائيمية –
ّ
العبلقات اإلسر ّ
(ٕٓ)
التركي مف جزيرة
ء
لمجز
ي
الجو
المجاؿ
اقيا
ر
اخت
ائيؿ
ر
إس
رت
كر
وقد
.
إسرائيؿ
ّ
ّ
ّ
التركية .ففي أواسط أيار  /مايو سنة
وتصدت ليا الطائرات
مرات،
ّ
قبرص ّ
ّ
عدة ّ

ائيمية
أف الطائرات
ٕٕٔٓ ،أعمف الجيش
التركية اعترضت طائرة عسكرّية إسر ّ
ّ
التركي ّ
ّ
التركية وأرغمتيا عمى الفرار(ٕٔ) .وفي كانوف الثاني  /يناير
اخترقت أجواء قبرص
ّ
الجوي
طيار فوؽ المجاؿ
سنة ٕٕٔٓ ،حمّقت طائرة
ائيمية مف دوف ّ
تجسس إسر ّ
ّ
ّ
التركي ،وقد حاولت طائرتاف عسكرّيتاف اعتراضيا ّإال ّأنيا تم ّكنت مف الفرار(ٕٕ).
ّ
ائيمي
توجيه الئحة اتّهام ّ
ضد كبار قادة الجيش اإلسر ّ
ائيمي عمى سفينة مرمرة،
قبؿ يوميف مف مرور عاميف عمى عدواف الجيش اإلسر ّ
التركي في
العاـ
وجو ّ
دخمت األزمة بيف تركيا واسرائيؿ مرحمةً جديدة ،عندما ّ
المدعي ّ
ّ

ضد أربعة ٍ
قادة
تركيةّ ،
 ٕٛأيار  /مايو سنة ٕٕٔٓ الئحة اتّياـ في محكمة جنايات ّ

ائيمي مسؤوليف عف العدواف عمى سفينة مرمرة ،وىـ :رئيس ىيئة
في الجيش اإلسر ّ
العامة السابؽ غابي أشكنازي ،ورئيس جياز المخابرات العسكرّية السابؽ
األركاف
ّ

ٕٓ

تركية" ،واي نت.ٕٓٔٔ/ٜ/ٖٓ ،
ائيمية حمّقت فوؽ سفينة ّ
 "تقرير :طائرات عسكرّية إسر ّhttp://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4129237,00.html

ٕٔ

ائيمية" ،هآرتس.ٕٕٓٔ/٘/ٔٚ ،
 "تقرير في تركيا :طائرات حر ّبية اعترضت طائرة إسر ّhttp://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1710028

ٕٕ

تجسست فوؽ تركيا كاد أف يجري إسقاطيا" ،واي نت.ٕٕٓٔ/ٔ/ٖ ،
طيار إسر ّ
 "طائرة دوف ّائيمية ّ
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4170916,00.html

٘ٔ

بي لؤلبحاث ودراسة السياسات
المركز العر ّ

عاموس يادليف ،وقائد سبلح البحرّية السابؽ أليعيزر مروـ ،ورئيس شعبة المخابرات

التركي
العاـ
المدعي
ائيمي أفيشاي ليفي .وقد طالب ّ
ّ
السابؽ في سبلح ّ
ّ
الجو اإلسر ّ
المؤبد تسع مرات عمى ك ّؿ و ٍ
احد مف المتّيميف المذكوريف(ٖٕ).
بالسجف
ّ
بالحكـ ّ
ّ

فشل محاوالت المصالحة

عدة أطر ٍ
جيدا مف أجؿ إنياء األزمة بيف
اؼ ،وفي ّ
بذلت ّ
ميركيةً ،
مقدمتيا اإلدارة األ ّ
أىـ حميفيف ليا في
عدت اإلدارة
تركيا واسرائيؿ .وقد ّ
ّ
األميركية األزمة القائمة بيف ّ

وتطور أحداثو
بي
مضرة بالمصالح
المنطقة
األميركية ،ال ّ
ّ
ّ
ّ
سيما في ضوء الربيع العر ّ
تحركو
وسقوط حميفيا مبارؾ واستمرار الثورة السورّية ،ومواصمة الجيد
الدولي الذي ّ
ّ
ٌّ
اني .وفي سياؽ ىذا الجيد حثّت
كؿ مف إسرائيؿ وأميركا لوقؼ المشروع
ّ
النووي اإلير ّ
لكنو رفض ذلؾ .وتشير المصادر
اإلدارة
األميركية نتنياىو عمى االعتذار لتركيا ّ
ّ

أفكار ومبادر ٍ
ات إلنياء األزمة بيف الدولتيف
قدمت ًا
أف اإلدارة
األميركية ّ
ّ
اإلسر ّ
ائيمية إلى ّ

التمسؾ
األميركية استخفّت بعمؽ
أف اإلدارة
مف دوف أف تحقّؽ
ّ
نجاحا ُيذكر .ويبدو ّ
ً
ّ
التركي بمطمب االعتذار ،فبعد أف فشمت في إقناع نتنياىو باالعتذار اقترحت اإلدارة
ّ
ىاتفية سرية ،يصرح في أعقابيا ٌّ
كؿ
األميركية أف يجري أردوغاف ونتنياىو محادثةً
ّ
ّ
ّ ّ

أف نتنياىو اعتذر لو
عما دار بينيما ،فيعمف أردوغاف ّ
منيما تصر ً
يحا مختمفًا لجميوره ّ
ٖٕ

ائيمي" ،هآرتس.ٕٕٓٔ/٘/ٕٛ ،
 براؾ رفيد" ،لوائح اتّياـ في تركيا ّضد أشكنازي وقيادات الجيش اإلسر ّ
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1717718

ٔٙ

التركية في ضوء رفض إسرائيؿ االعتذار
ائيمية –
ّ
العبلقات اإلسر ّ

ثـ تقوـ الدولتاف بتبادؿ
بينما يعمف نتنياىو ّأنو أعرب عف أسفو لسقوط ضحاياّ ،
ٍ
الضحايا األتراؾ .بيد
السفراء مف جديد .وبعد ذلؾ تدفع إسرائيؿ
تعويضات لعائبلت ّ
ّ
ٍ
العتذار
أف تركيا رفضت ىذا االقتراح لعدـ استجابتو لمطمبيا األساس الداعي
ّ
ائيمي واضح(ٕٗ).
إسر ّ

تمسكت فيو بموقفيا الرافض لتقديـ االعتذار ،اتّبعت إسرائيؿ سياسة ما
وفي وقت ّ
ائيمية "استثمار المآسي" ،مف أجؿ تطبيع
أطمقت عميو بعض وسائؿ اإلعبلـ اإلسر ّ

العبلقات مع تركيا .فقد أثار إرساؿ تركيا بعض طائراتيا لممشاركة في إطفاء الحريؽ

آماال في إسرائيؿ بأف
شب في جبؿ الكرمؿ في أواخر عاـ ًٕٓٔٓ ،
الكبير الذي ّ

يؤدي ذلؾ إلى تمطيؼ العبلقات بيف الدولتيف مف دوف أف تعتذر إسرائيؿ .بيد ّأنو
ّ

أف تركيا لـ تتخ ّؿ عف مطمب االعتذار .وعند وفاة والدة
سرعاف ما اتّضح إلسرائيؿ ّ

فرد عمييا مكتب
رئيس الحكومة
التركية أردوغاف ،أرسؿ نتنياىو رسالة تعزية لوّ ،
ّ
أيضا ،أرسمت إسرائيؿ مساعدة في أعقاب
أردوغاف برسالة شكر .وفي تمؾ الفترة ً

ثـ أرسمت إلى تركيا في
اليزة
ّ
ّ
األرضية التي ضربت أجزاء مف تركيا في عاـ ّٕٔٔٓ .

أعقاب ذلؾ رجؿ الموساد الذي قاد صفقة تبادؿ األسرى مع حماس ،مف أجؿ إيجاد

تمسؾ
صيغة لح ّؿ األزمة بيف تركيا واسرائيؿ .بيد ّ
أف محاولتو باءت بالفشؿ في ضوء ّ
إسرائيؿ بعدـ االعتذار(ٕ٘).

ٕٗ

طا إلنياء األزمة بيف إسرائيؿ وتركيا" ،معاريف.ٕٓٔٔ/ٕٔ/ٕٔ ،
 إيمي بردنشطايف" ،واشنطف عرضت مخطّ ًhttp://www.nrg.co.il/online/1/ART2/315/355.html

ٕ٘

 إيمي بردنشتايف" ،اتّصاالت مباشرة بيف إسرائيؿ وتركيا" ،معاريف.ٕٓٔٔ/ٔٔ/ٖ ،http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/301/954.html

ٔٚ

بي لؤلبحاث ودراسة السياسات
المركز العر ّ

ضد
العاـ
المدعي
التركي لوائح اتّياـ ّ
وفي نيساف  /أبريؿ سنة ٕٕٔٓ ،وقبؿ تقديـ ّ
ّ
ّ
الضحايا
ئيمي ،اقترحت إسرائيؿ أف تدفع تعويضات لعائبلت ّ
كبار قادة الجيش اإلس ار ّ
األتراؾ قدرىا ستّة مبلييف دوالر ،إضافةً إلى اإلعراب عف األسؼ لسقوط ضحايا

أصرت عمى مطمب االعتذار(.)ٕٙ
أتراؾّ .
لكف تركيا ّ

البريطانية
الوساطة
ّ

توسطت بريطانيا ،بعد التّنسيؽ مع الواليات المتّحدة،
تموز  /يوليو سنة ّٕٕٔٓ ،
في ّ
بيف إسرائيؿ وتركيا مف أجؿ وضع ٍّ
حد لؤلزمة بينيما في ضوء استمرار الثورة في
السياؽ ،أجرى رئيس الحكومة
سورية
وتطور األحداث في الشرؽ األوسط .وفي ىذا ّ
ّ
التركية أردوغاف
يطانية كاميروف سمسمة اتّصاالتٍاتّصاالت مع رئيس الحكومة
ّ
البر ّ

عددا مف الرسائؿ بينيما .بيد ّأنو لـ
أيضا ً
ورئيس الحكومة اإلسر ّ
ائيمية نتنياىو .ونقؿ ً

تموز  /يوليو سنة ٕٕٔٓ ،اجتمع
اليوة بيف الطّرفيف .وفي ّ ٕٚ
ينجح في جسر ّ

التركية -
وتطرؽ اجتماعيما إلى العبلقات
مقره في لندف مع أردوغاف،
ّ
ّ
كاميروف في ّ
ائيمية
ائيمية ،وأشار كاميروف إلى ضرورة إنياء أزمة العبلقات
التركية  -اإلسر ّ
ّ
اإلسر ّ

بأي تغيير
في ضوء استمرار الثورة في سورية وتدىور األوضاع فيياّ ،
ولكنو لـ يأت ّ

وتمسؾ
استمرت إسرائيؿ في رفضيا تقديـ االعتذار.
ائيمي ،إذ
ّ
ّ
في الموقؼ اإلسر ّ
ٕٙ

 تسفي بارئيؿ" ،تقرير في تركيا :إسرائيؿ اقترحت دفع  ٙمبلييف دوالر لضحايا مرمرة" ،هآرتس.ٕٕٓٔ/٘/ٕٗ ،http://www.haaretz.co.il/news/world/1.1715914

ٔٛ

التركية في ضوء رفض إسرائيؿ االعتذار
ائيمية –
ّ
العبلقات اإلسر ّ

أردوغاف في ىذا االجتماع بشروطو الثبلثة لتطبيع العبلقات مع إسرائيؿ؛ وفي
()ٕٚ
حث
أف كاميروف ّ
ّ
ائيمي الواضح لتركيا  .ومف المبلحظ ّ
مقدمتيا االعتذار اإلسر ّ
نتنياىو وأردوغاف عمى إنياء األزمة بيف بمدييما مف أجؿ التّنسيؽ بينيما بشأف

السائد في الحكومة
الرأي ّ
الوضع في سورية .ولكف ،لـ تكف ىناؾ قناعة لدى ّ

ي
ائيمية بوجود
ّ
اإلسر ّ
أرضية مشتركة متماىية بيف إسرائيؿ وتركيا في الشأف السور ّ
ٍ
نظاـ
ي واقامة
ومستقبؿ سورية .فتركيا وفؽ إسرائيؿ ّ
تؤيد إسقاط النظاـ السور ّ
()ٕٛ

التي

اطي في سورية يأتي بحكـ اإلخواف المسمميف .وىذا ما ال تريده إسرائيؿ
ديمقر ّ
ترغب في إطالة الصراع في سورية أطوؿ فترة ممكنة ،وال ترغب في إقامة ٍ
نظاـ
ّ
اطي قد يأتي باإلخواف المسمميف.
ديمقر ّ

توسطت فييا بريطانيا بيف تركيا واسرائيؿ ،بادر نتنياىو واجتمع مع
في الفترة التي ّ

الصحفييف األتراؾ في مكتبو في القدس .وأعرب نتنياىو  -الذي تممّؽ
مجموعة مف
ّ

كثير في ىذا المّقاء  -عف رغبتو في إعادة العبلقات بيف إسرائيؿ
التركي ًا
ال ّشعب
ّ
أف تركيا واسرائيؿ تجمعيما مصالح مشتركة ،و ّأنيما
وتركيا إلى سابؽ عيدىا .و ّ
ادعى ّ
المستقرتاف الوحيدتاف في المنطقة ،بخبلؼ الدوؿ األخرى التي تشيد عدـ
الدولتاف
ّ

أف الدولتيف ال تزاالف
استقرار .وذكر أحد مستشاري نتنياىو
ّ
لمصحفييف األتراؾ ّ

بأي منيما مف أجؿ إنياء األزمة بينيما.
تبحثاف عف "صيغة سحرّية" ال
تضر ٍّ
ّ

التركية داود
الخارجية
رد وزير
وعندما ُنشرت أقواؿ نتنياىو ومستشاريو في تركياّ ،
ّ
ّ
ٕٚ

تروج لمبادرة مصالحة بيف إسرائيؿ وتركيا" ،هآرتس.ٕٕٓٔ/ٛ/ٕ ،
 براؾ رفيد" ،بريطانيا ّhttp://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1791688
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 -المصدر نفسو.

ٜٔ

بي لؤلبحاث ودراسة السياسات
المركز العر ّ

أف
أف توجيو رسائؿ بواسطة وسائؿ اإلعبلـ لف يح ّؿ المشكمة ،و ّ
أوغمو ببرود ،وأ ّكد ّ

"عمى إسرائيؿ أف تعتذر مف أجؿ تطبيع العبلقات بيف إسرائيؿ وتركيا"(.)ٕٜ

التركية رجب طيب
وفي  ٔٚأيموؿ  /سبتمبر سنة ٕٕٔٓ ،كشؼ رئيس الحكومة
ّ

توسطت فييا
أردوغاف ّ
النقاب عف مسعى آخر لنتنياىو في الفترة نفسيا التي ّ
ٍ
ًّ
ًّ
تبيف ّأنو كاف وفقًا لما ذكرتو
ييوديا
أعماؿ
بريطانيا ،إذ أرسؿ رج َؿ
أميركيا  -الذي ّ
لمتوسط مف أجؿ
العالمي -
الييودي
التركية روف الودر ،رئيس المؤتمر
الصحؼ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
أف عمى إسرائيؿ
إنياء األزمة بيف الدولتيف .وذكر أردوغاف ّأنو أ ّكد لمبعوث نتنياىو ّ
غزة
الضحايا األتراؾ وتف ّ
ؾ الحصار عف قطاع ّ
أف تعتذر وتدفع التعويضات لعائبلت ّ

أيضا ّأنو في الشيور
مف أجؿ تطبيع العبلقات بيف الدولتيف .وأضاؼ أردوغاف
ً
ئيسا الواليات المتّحدة وروسيا ،عبلوةً عمى رئيس وزراء بريطانيا،
األخيرة ّ
توجو إليو ر َ

وتوسطا لح ّؿ األزمة مع إسرائيؿ ،و ّأنو أ ّكد مف جديد عمى شروط تركيا الثبلثة مف
أجؿ تطبيع العبلقات مع إسرائيؿ(ٖٓ).

ٕٜ

 -المصدر السابؽ.
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ًّ
ًّ
لمتوسط" ،هآرتس.ٕٕٓٔ/ٜ/ٜٔ ،
أميركيا
ييوديا
 براؾ رفيد" ،أردوغاف :إسرائيؿ أرسمت رجؿ أعماؿّ
http://www.haaretz.co.il/news/barakravid/1.1826893
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التركية في ضوء رفض إسرائيؿ االعتذار
ائيمية –
ّ
العبلقات اإلسر ّ

الخالصة

وقوية في الشرؽ األوسط ،تزداد
باتت ّ
أف تركيا دولةً محورّية ّ
النخبة في إسرائيؿ تدرؾ ّ
أف تركيا
مكانتيا
ّ
أيضا ّ
عاما بعد آخر .وىي تدرؾ ً
ويتعزز دورىا ونفوذىا في المنطقة ً

لمضغط عمى
عددا ًّ
تمتمؾ ً
ميما مف األوراؽ ،عبلوةً عمى تمؾ التي استخدمتياّ ،
أىميا:
إسرائيؿ لبلستجابة لممطالب
ّ
التركية ،و ّ

ٔ .اإلسراع في الخطوة التي بدأتيا في نياية أيار  /مايو الماضي ،في مقاضاة
ًّ
قانونيا بعد إدانتيـ ،بما في ذلؾ مطالبة
ائيمي ومبلحقتيـ
قادة الجيش اإلسر ّ
اإلنتربوؿ بتسميميـ إلى تركيا .
سمبا
ٕ .تجميد العبلقات
ّ
االقتصادية مع إسرائيؿ ،وىي الجانب الذي لـ يتأثّر ً

ي بيف الدولتيف ،إذ
باألزمة بيف الدولتيف حتّى اآلف ،بؿ ّ
تعزز التبادؿ التجار ّ

بمغ في عاـ ٕٔٔٓ ما يقارب أربعة مميارات دوالر.

ضد
ٖ .المبادرة وتنسيؽ المواقؼ مع الدوؿ المحورّية العر ّبية في الشرؽ األوسط ّ
الفمسطيني ،والعمؿ عمى إدانة
بحؽ الشعب
انية
ّ
ائيمية العدو ّ
السياسة اإلسر ّ
ّ
الدولية.
المؤسسات
إسرائيؿ ومقاطعتيا في
اإلقميمية و ّ
ّ
ّ

التركية عف مطالبيا الثبلثة .ومف المتوقّع أف
مف المستبعد أف تتراجع الحكومة
ّ

السياسي بينيما ما لـ تستجب إسرائيؿ
يستمر التوتّر
تستمر األزمة بيف الدولتيف ،وأف
ّ
ّ
ّ
التركية بعد
التركية .ولكف ،مف غير المستبعد أف تستجيب إسرائيؿ لممطالب
لممطالب
ّ
ّ
ائيمية القادمة ،المزمع إجراؤىا في كانوف الثاني  /يناير القادـ.
االنتخابات اإلسر ّ

ويزداد احتماؿ قياـ إسرائيؿ بتقديـ االعتذار والتّعويض والتّفاوض عمى مفيوـ المطمب
ٍ
ائيمية جديدة ال
غزة ،في حاؿ تشكيؿ
التركي بشأف ف ّ
ؾ الحصار عف قطاع ّ
حكومة إسر ّ
ّ
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الخارجية .ولكف
يتولّى فييا أفيغدور ليبرماف أو مسؤو ٌؿ آخر مف حزبو منصب وزير
ّ

ائيمية -
مف المستبعد أف يعيد االعتذار والتّعويض ّ
الدؼء إلى العبلقات اإلسر ّ
القوية
التركية .فعبلوةً عمى مفيوـ تركيا تحت قيادة حزب العدالة والتنمية لمكانتيا ّ
ّ

ي في الشرؽ األوسط ،والذي يتعارض مع فيـ إسرائيؿ لدورىا في
ولدورىا المحور ّ
المنطقة ،ىناؾ جممةٌ مف قضايا الخبلؼ التي قد تقود إلى توتير العبلقات بيف
انية في
الدولتيف وتفجير األزمات بينيما؛ وفي ّ
مقدمتيا ممارسات إسرائيؿ العدو ّ

ا لمنطقة واعتبار نفسيا فوؽ القانوف وفوؽ المحاسبة ،وسياسة االستيطاف والبطش
الفمسطيني ،واالختبلؼ القائـ بيف الدولتيف بشأف حقوؿ الغاز
ضد الشعب
التي تتبعيا ّ
ّ
مكانية أف
الدعـ الذي ّ
القريبة مف قبرص ،و ّ
تقدمو إسرائيؿ لؤلكراد في شماؿ العراؽ ،وا ّ

ستاني.
العماؿ الكرد
يشمؿ حزب ّ
ّ

ٕٕ

