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الدكتور سامي ميعاري:

 900شركة اسرائيلة تعمل في تركيا سيكون من الصعب
على الدولتني قطع العالقات االقتصادية
اجرى اللقاء  :زيدان خاليلة

التطورات التي حصلت على
العالقات بني اسرائيل وتركيا
تاريخيا

العالقات التاريخية بني اسرائيل وتركيا ب��دأت فور
قيام اسرائيل وحتى قبل ذلك بسبب ان نظام اتاتورك
ك��ان منذ نشأته ذا توجهات غربية ورأى باسرائيل
حليفا في مواجهة العرب .وف��ي ع��ام  1949تعززت
العالقات االسرائيلية -التركية بشكل ملحوظ سواء
على الصعيد السياسي ام االقتصادي وازدادت في
سنوات اخلمسني ،وتدريجيا حتى وصلت اوجها في
نهاية التسعينات وحتى صعود حزب التنمية والعدالة
احلاكم ذي التوجهات االسالمية ،والذي انتقد املواقف
والسياسات االسرائيلية ،وخاصة سياسات االحتالل
واالستيطان واحل��روب وخاصة حربي لبنان الثانية
وال� �ع ��دوان ع�ل��ى غ��زة وال �ت��ي ك��ان��ت نقطة حت��ول في
العالقات التركية االسرائيلية ،الى درجة حتول هذه
العالقات م��ن ع�لاق��ات ص��داق��ة وت�ع��اون ال��ى عالقات
كراهية وانتقادات حادة وصلت اوجها في حصار غزة،

االن� �ع� �ك���اس���ات االس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة -االق� �ت� �ص���ادي���ة ل� �ت ��ده ��ور ال � �ع �ل�اق� ��ات االس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة -ال �ت��رك �ي��ة

واالع�ت��داء على اسطول احلرية وعلى سفينة مرمرة
التركية ومقتل تسعة من الناشطني االتراك ،االمر الذي
ادى الى تدهور حاد في العالقات بني الدولتني.
ووف��ق املفهوم االسرائيلي تعتبر تركيا اح��دى اكثر
الدولة اهمية السرائيل في املنطقة ،كما ان العالقات
السياسية /االقتصادية واالهم العسكرية االستراتيجية
بني تل ابيب وانقرة تعتبر حيوية من الدرجة االولى
السرائيل ،والعالقات االقتصادية بني البلدين قوية
ووصلت التجارة الثنائية بينهما الى  2،5مليارد دوالر
العام املاضي ،وخاصة شراء االسلحة من اسرائيل.
اضف الى التعاون االمني واالستخباراتي وكذلك مجال
التجارة واخلدمات والسياحة ومجال االستثمار.
اضافة ال��ى ان الدولتني اتفقتا على تبادل العالقات
والتعاون الوثيق على املستوى االمني ويقوم اجليش
االسرائيلي بالتدرب على االراض��ي التركية ،اال ان
االزمة االخيرة احلادة في العالقات بني البلدين تلقي
بظلها على مجمل ه��ذه العالقات وسيكون لها ابعاد
على جميع املستويات ،االقتصادي ،العسكري ،االمني
والسياسي.

طائرات بال طيار ،وتصليح دبابات
وآليات مبليارات الدوالرات

في املجال العسكري ومنذ اكثر من  15سنة اتفق البلدان
على القيام بتدريبات عسكرية مشتركة للجيشني
االسرائيلي والتركي باالضافة الى االمريكي واالردني
واس �ت �خ��دام االراض ��ي واالج� ��واء التركية لتدريبات
الطيران االسرائيلي ،وكذلك التعاون ضد ما يسمى
االره��اب .وعلى الصعيد االقتصادي العسكري تبيع
اسرائيل الطائرات بدون طيار لتركيا وتقوم بتصليح
الدبابات التركية وتطويرها ،وتص ّدر اآلليات واملعدات
االسرائيلية لتركيا اي مبا يعني ان التجارة العسكرية
االسرائيلية -التركية لها فوائد كبيرة على السوق على
اعتبار ان اسرائيل دولة مصدرة ملثل هذه البضائع.
وم��ن اج��ل اس�ت�ط�لاع ص ��ورة ال��وض��ع ع�ل��ى الصعيد
االقتصادي بني اسرائيل وتركيا في اعقاب تدهور
العالقات ،واملخاطر الكامنة على اقتصاد الدولتني
وخاصة اسرائيل التقينا د .سامي ميعاري
اخلبير االقتصادي.
٭م� ��ا ه ��ي ال��ت��أث��ي��رات املتوقعة

م��ن ال�ن��واح��ي االق�ت�ص��ادي��ة ل �ت��ردي ال�ع�لاق��ات بني
البلدين؟
 السوال الذي يطرح هل لهذه االزمة تأثير سلبي علىالعالقات بني الدولتني .لالجابة على هذا السؤال يجب
التطرق لثالثة جوانب:
 )1االتفاقيات احلكومية بني الدولتني.
 )2املستوى التجاري بني الدولتني.
 )3البعد االستثماري.
بالنسبة لالتفاقيات احلكومية ميكن ملثل هذا التوتر ان
يؤثر سلبا على اتفاقية بيع املاء التي وقعت عام 2003
والتي من املفروض ان تقوم تركيا مبوجبها بتزويد
اسرائيل باملاء ولعدم تطبيقها سيكون تأثير كبير على
االقتصاد االسرائيلي ،واملشروع املائي الهائل الذي
خطط له عام  2007يشمل بناء خمس معابر انبوبية
بني مينائي حيفا واالسكندرون بطول  450كم ومن
خالله سيتم ضخ النفط اخلام والغاز والكهرباء بتكلفة
 45مليار دوالر.
وعلى الصعيد التجاري فقد ابرمت
ات�ف��اق�ي��ة ع��ام  1997للتجارة
احلرة بني اسرائيل وتركيا

