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  العالقات بين تركيا وإسرائيل

  

وكان  ٢٠٠٩شهر تشرين الثاني  ٢٣حضرت مناقشة هي جزاء من المحاضرات في مؤتمر جمعية دراسات الشرق االوسط في يوم االثنين 

  ". التحديات والشؤون"قات السياسية والعسكرية بين تركيا وإسرائيل وإسمهاموضوعها العال

ناقشت هذه العالقات الثنائية اثناء فترة الستينات بالنسبة لسياسات الدول . اوال قدمت نوا شونمان وهي استاذة إسرائيلية من جامعة اكسفورد

كان هذا الميثاق . وكانت جزءا مهما في ميثاق المحيط" ناتو"عضو  تكريا. الغربية حول كبح دخول اتحاد السوفيت في الشرق االوسط

تحاد السوفيت في الجنوب مثل تكريا، إيران، اال دالتي جعلت سلسلة محالفة سياسية وعسكرية مع الدول التي كانت تحّد" ناتو"استراتيجية 

في حسنة مع إسرائيل  ل من الالزم ان تجعل تركيا عالقاتلحاكانت إسرائيل عضوا غير رسمي في هذا الميثاق ايضا لذلك بطبيعة ا. وباكستان

كان طريق السياسة التركية نحو إسرايئل في هذه الفترة مؤسسا على واقعية استراتيجية شجعتها الواليات المتحدة التي كانت . الميثاق هسياق هذ

ط اثناء شغب الدول العربية في الستينات خصوصا من ناحية احتاجت إسرائيل إلى حليفة غير عربية في الشرق االوس. حليفة لكال الدولتين

مع تركيا في المنطقة سياسة  شركةة في هذه الفترة وكانت ئكانت عالقات تركيا مع هذه الدول رد. جمال عبد الناصر وحزب البعث في سوريا

وكانت إسرائيل عضوا غير رسمية في " ناتو"كانت العالقات بينهما حسنة وركزت في شركة عسكرية في سياق  ١٩٦٧حتى حرب . جيدة جدا

ما . طبيعة عسكرية وسيطر عليها الضباط في الجيش التركي وما كان صوت للناس في تلك الدولة منذات كانت حكومة تكريا. تلك المنطمة

ل ولكن هذا لم تدم تلك الوقفة غيرت تركيا وقفتها نحو إسرائي عندما ١٩٦٧كان دورا للشان الفلسطيني في استراتيجية تركيا حتى نهاية حرب 

  .وقتا طويال

هل كانت : سآلت استاذة تور. قدمت اوزلم تور وهي من جامعة الشرق االوسط التقنية عن العالقات المغيرة بين تركيا وإسرائيل في التسعينات

مشارك في " ناتو"اثناء غزو الكويت العراقي كانت تركيا بسبب عضويتها في المحالفة بينهما في التسعينات محالفة ملتزمة او محالفة االختيار؟ 

  . الحرب وكانت إسرائيل بسبب التهديدات العراقية ضدها خالل الحرب مشاركة غير مباشرة في احداث الحرب

ء حالة جديدة في الشرق األوسط بعد كانت تشعر بالقلق إزا الحكومة التركية مهتمة جدا في اعادة بناء عالقاتها مع اسرائيل ، ألنها كانت

  . الحرب

ة لتنشيط متاليسلو وبدت االوضاع في المنطقة وت المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين الذين كانوا تحت سيطرة ياسر عرفات في اأبد وقد

ايضا صعود نفوذ االجماعات . و إسرائيللم يكن في هذا الوقت لقضية الفلسطينيين عقبة في طريق العالقات بين تركيا . الشراكة بين البلدين



ذكرت السخرية في هذه الشراكة خالل هذا الوقت بسبب . اإلسالمية المتشددة في المنطقة خلق وضعا جعل من الضروري لهذا التحالف الجديد

كان اإلسرائيليون . التركية ؤثر على السياسةت هاالدعم الذي كانت إسرائيل تعطي لمتمردين اكراد في شمال العراق ولكن هذا ال يبدو ان

شجعت الواليات المتحدة هذه الشراكة . مع دول في الشرق االوسط خالل فترة المفاوضات مع الفلسطينيين يحتاجون إلى إقامة روابط جديدة

كانت اإلضترابات  .تزالسوريا ال وجود ان  شكلهيكان واحدا من االسباب الرئيسية وراء التحالف التركي اإلسرائيلي التهديد الذي . الجديدة

دورا في بناء  تمن سوريا وهذا ايضا لعب تهددتوقد شعرت إسرائيل دائما  على الحدود السورية التركية وكان تحرك هناك القوات التركية

  .الروابط بين الدولتين

تركيا دور المتوسط بين إسرائيل و سوريا  تلعب. كل هذا مهم جدا في رايي بسبب االحداث الحديثة في الشرق االوسط بالنسبة لتركيا وإسرائيل

تكون عالقاتها السابقة ساصبحت تركيا جزءا مهما في المنطقة ومن الممكن ان . في المفاوضات غير مباشرة بين اللدين عن الجوالن المحتلة

  .مع الدولة اليهودية شيئا نافعا في تشكيل دورها الجديد في الشرق االوسط في المستقبل

  

  

 


