
 
 
 
 
 
 
 

 

 

تركزت  ،سالمية تعترف بإسرائيل بعد إيرانوهي ثاني دولة إ م،9191ترجع العالقة بين تركيا وإسرائيل إلى عام 

 جيشها،حيث اعتمدت تركيا على السالح اإلسرائيلي في تسليح  ،العالقة على التعاون العسكري بين الطرفين

 مليار دوالر.0011إلى  4199عام  فيتبادل تجاري نشط بين الطرفين يزداد في كل عام حتى أنه وصل  باإلضافة إلى وجود

حيث اشترطت تركيا ثالثة أمور لعودة العالقة  ،العالقة بين الطرفينم إلى تأزم 4191أدت حادثة سفينة مرمره في عام 

ا حيث اعتذر نتنياهو بشكل مباشر في وهذا ما تم فعًل ،اعتذار إسرائيل عن الحادثة وهي: الطرفين،الطبيعية بين 

يا وهذا األمر مليون دوالر كتعويض للضحا 41على دفع م 4199حيث تم االتفاق في عام  ،وتعويض الضحايا م،4192عام 

 .تي كانت سفينة مرمرة متوجهة إليهرفع الحصار عن غزة والالثالث كان  الشرطو هذا،لم يتم إلى يومنا 

 

الكالم في خضم هذه االجتماعات  َرُثوَك ،لم تنقطع االجتماعات بين الطرفين للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الخالفات

فعالقة حماس مع  ،قة الطبيعية بين تركيا وإسرائيلبعودة العال وضع العالقة بين حماس وتركيا ومدى تأثرها عن

تركيا عالقة ارتبطت بصعود حزب العدالة والتنمية التركي ذي المرجعية اإلسالمية الذي يرتبط مع حماس بعالقة 

والمسجد األقصى  الفلسطينيةمميزة حيث ال يغيب قادة حماس عن مؤتمرات الحزب واجتماعاته حيث تشكل القضية 

وحزبه إلى إعادة مكانة تركيا كزعيمة للعالم اإلسالمي  أردوغانوال يمكن إهمال سعي  ،ال يمكن التغاضي عنه ادينًي ابعًد

 كما كانت في عهد الدولة العثمانية وهذه العالقة تخدم هذا التصور.

 



 
 
 
 
 
 
 

ن هذا االنتقال بعلم ورضا الدولة التركية التي وفرت وكا ،انتقل جزء كبير من قيادة الحركة إلى تركيا بعد الثورة السورية

قامت إسرائيل بالتحريض على هذا الوجود حيث صرحت أكثر من مرة على دور و السياسي،الدعم والتأييد  أنواع لهم كل

كزت رقيادة الحركة الموجودة في تركيا في توجيه ودعم الخاليا العسكرية التابعة لكتائب القسام في الضفة الغربية و

 على القيادي المبعد صالح العاروري الذي برز اسمه بشكل الفت مع انطالق انتفاضة القدس.

 

ن تركيا دولة أل ؛العالقة مع حماس أمر غير ممكن العالقة بين إسرائيل وتركيا وعودتها لطبيعتها بقطع بُطَر

وال يمكن للقيادة التركية الحالية أن تخاطر  ،الحاكم ديمقراطية تحتكم إلى شعبها في انتخابات دورية تحدد الحزَب

ا أن كم لديهم،بأغلبية الشعب التركي المؤيد بقوة لحماس وما تحمله من أفكار ومبادئ سياسية تنال الرضا والقبول 

ا ومن المستبعد أن ترضخ لهذا األمر الذي يتعارض مع السيادة الوطنية ا وعسكرًيا واقتصادًيتركيا دولة قوية سياسًي

 لتي تسعى بكل قوة إلى ترسيخها.ا

 

على تركيا لتقديم بعض  ضاغطًة لت حادثة إسقاط المقاتلة الحربية الروسية التي اخترقت الحدود التركية قوًةشكَّ

لن فحيث تعتمد تركيا على استيراد الغاز الروسي بشكل كبير ومع تأزم العالقة  ،نازالت لعودة العالقة مع إسرائيلالت

 اًليشكل بدي اإلسرائيليفالغاز  ،على اقتصادها اكبيرً  ااالستمرار في هذا األمر الذي يشكل انقطاعه خطرً تخاطر تركيا ب

بجانب تركيا في  وهناك أمر مهم آخر يتمثل في حلف شمال األطلسي ودوره في الوقوف ،حيث قرب المسافة امناسًب

ن أمن أل ؛مساعدة تركيا والوقوف بجانبها ف علىفعالقة تركيا مع اسرائيل مهمة لحث دول الحل ،صراعها ضد روسيا

ورضا إسرائيل وعودة العالقة الطبيعية معها عامل أساسي لدعم حلف  ،ساسية لهذه الدوليشكل القضية األ إسرائيل

 األطلسي لتركيا والوقوف بجانبها.



 
 
 
 
 
 
 

 لتركيا من منهما مهم ان كًلأل ؛نه سوف يتم إجبار تركيا على االختيار بين حماس وإسرائيلبأليس من الممكن القول 

كون بالسهولة قطع العالقة معها لن يوفحماس صاحبة الشعبية الجارفة لدى أبناء الشعب التركي  ،جوانب مختلفة

على القيادة التركية ومكانتها التي رسختها في المنطقة والتي تتفاخر بدعمها للقضية  اكبيًر ان في قطعها ضرًرأل

أما إسرائيل فالجانب االقتصادي له أهمية كبيرة في تحديد العالقة معها و ،دلةلقضايا العاالفلسطينية ووقوفها مع ا

 في تقوية االقتصاد التركي. امهًم احيث لن تخاطر تركيا بهذه العالقة التي من الممكن أن تتطور والتي تشكل عامًل

 

ة تركيا في تخفيف قوم حماس بمساعدوفي المقابل سوف ت ،ستبقى عالقة تركيا مميزة مع حماس برغم كل الضغوط

ومن غير المستبعد أن توعز حماس لعناصرها  ،نتقال بعض القيادات إلى دول أخرىلك عن طريق االضغط عنها وذ

 بتحييد تركيا عن نشاطها العسكري لكي تحافظ عليها كمتنفس لها بعد إن خسرت النظام السوري واإليراني.

 

 

 


