چارچوبي تحليلي براي بررسي روابط تركيه و اسرائيل پس از به
قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه (0202ـ )0220


دكتر اردشير سنايي

چكيده
تركيه نخستين كشور مسلمان خاورميانه است كه در سال  9191اسرائيل را به رسميت
شنااخت و رواب دپللماتيك با آن كشور برقرار كرد .از رواب تركيه و اسرائيل ،همواره
به عاوان پك رابطه استراتژپك نام برده مي شود .رواب اپن دو كشور ،پك رابطه عميق
اسنت كه با ووود تيييرا سنياسني در تركيه و روا كار آمحن عد عحاوت و توس ه
همچانان ادامه پاتت .عد عحاوت و توسننن ه تركيه كه از بقاپاا عد ماحل شنننح
تضننيلت ،تشننشيل شننح و در انتخابا ناروماني  2002تركيه ،به قحر رسننيح در واق
نسنننل تازه اا از اسنننام راپان به رهبرا روا ديا اردوتان هسنننتاح كه ه رواب
نعدپك ترا با اسنرائيل برقرار ساخته و ه

ضور تركيه در اتحادپه ارونا را متحمل تر

سناختاح .با آنشه رئيس ومهور و نخسنت وزپر تركيه شنختيت هاا اسام ارا بودنح
مااسنبا دوستانه آن كشور با اسرائيل به دور تعاپاحه اا مستحش تر شحه و همشارا
هاا بين دو كشور استرش پاتت.
* استادپار و عضو هيئت علمي دانششحه علوم سياسي دانش اه آزاد اسامي وا ح تهران واود ،تهران،
اپران
اپن مقاوه برارتته از درح نژوهشننني به شنننمار قرارداد /61/875د مورخ  58/1/85ارائه شنننحه به
دانش اه آزاد اسامي وا ح تهران واود مي باشح.

در واق تسنخير نسنت رپاست ومهورا و نيروزا مدحد در انتخابا ناروماني توس
اسنام اراپان عد عحاوت و توسن ه ،به م ااا تحووي اسناسني در سنياست خاروي
تركيه نبود .اسنام اراپان دردحد بودنح رواب خود را با ترد به خوبي ظ نماپاح و
در عين ال رواب خود با وهان اسنام و مدموعه شر را نيع استرش دهاح .در اپن
ميان رواب تركيه و اسنرائيل نيع در قاوا سياست خاروي و استراتژا كان تركيه براا
اپظاا نقش ت ال و مؤثر ماطقه اا و تراماطقه اا ن رپسننته شننحه و در واروود ماات
ملي تركيه استرش پاتت.
اپن مقاوه در ني ناسن به اپن سنؤال اسنت كه رواب تركيه و اسرائيل نس از به قحر
رسنيحن عد عحاوت و توس ه را و ونه و از وه مارر تحليلي نننن تئورپشي مي توان
تبيين نمود؟

واژگان كليدي :تركيه ،اسرائيل ،روابط خارجي ،حزب عدالت و توسعه ،نظرية
سيستم ها

مقدمه
در سنال  9191تركيه نخسنتين كشنور وهان اسنام بود كه اسننرائيل را به رسميت
شنااخت .نخستين رشته هاا نيونح تركيه و اسرائيل در سال  9192برقرار شح؛ ها امي
كه قرار داد تبادل اداعا

ميان دو دووت به امضننا رسننيح ،رشننح سننادنه د داد و

سنتحهاا تدارا و همشارپهاا نرامي ،رواب آنشارا نننن تل آوپو را توسن ه داد ،اما اپن
رواب در ابتحا اوت مخظيانه داشت .اپن نوع رواب بيشتر به درخواست تركيه بود ،ورا
كه از اپداد اراپش هاا ضننح تركي در وهان عرد هراس داشننت .تتننل سننرد رواب
تركيه ن اسرائيل از واگ شش روزه سال  9191آتاز شح و تا اواپل دهه  9190و روا
كار آمحن توراو

اوزال در آنشارا به دول انداميح .تماپا

دووت تركيه به كشننورهاا

عربي وهت تقوپت نقش آنشارا در خاورميانه را مي توان عمحه ترپن دويل تيراي رواب
دو دووت دانسنت .تر ها به درز آشنشارا از تلسطيايان ماپت مي كردنح ،تا متقابا
همراهي عرد ها را در قضيه قبرس كسا كااح .ان يعه تركيه از بهبود رواب تل آوپو ن ن
آنشارا در زمان دووت اوزال ،تاش وهت كسنننا ماات تدارا و اسنننتظاده از ارتبادا
وپژه محاتل اسرائيل ي در آمرپشا براا نيشبرد مقادح تركيه بود .تركيه تا قبل از تروناشي
شنننوروا در بازوا شنننرقي ناتو ،نقش مهمي در ولوايرا از نظوي شنننوروا به ماطقه
داشت و از وانا متححپن تربي اش از نرر امايتي ماپت مي شح؛ اما نس از تروناشي
دپ ر نقش تركيه به انحازه قبل براا ناتو ياتي نبود و اپن كشننور با ووود تهحپحاتي كه
از ونانا همسننناپ ان خود ا سننناس مي كرد ،ا تياح به متححپن قوا و قابل اعتماد
داشنت ،اسرائيل مي توانست اپن نقش را براا تركيه بازا كاح؛ و اتحاد تركيه با اسرائيل
در واروود پك زپر سنيست ماطقه اا ،پك او وا وحپح در همشارا هاا خاورميانه
محسود شح(.ملك محمحا29 ،9899 ،ن)29
در سنننال  9119رواب دو دوونت وارد مر له نوپاي شنننح كه در ابتحاا امر تبادل
سننظيران دننور

ارتت و در نهاپت در سننال  9118به امضنناا مواتقتاامه همشارپهاا

امايتي ميان تركيه و اسنرائيل انداميح .سنلس تل آوپو ميعبان نشست مخظيانه رئيس ستاد
مش نتر ارتش تركيه و سننرنرسننت وزار

واگ اسننرائيل شننح كه نتيده آن ،امضنناا

نخسنننتين مواتقتانامنه همشارپهاا نرامي دووانبه بود .در آاوسنننت  9119مواتقتاامه
وااذارا  99ترونح تانتوم «اف ننن  »9بين تركيه و اسرائيل به امضا رسيح كه ارزشي باوغ
بر  900ميليون ددر داشنت .اسرائيل نيع مت هح شح در تراپاح بازسازا تششيا

نرامي

تركيه در مرزهاا مشننتر اپن كشننور با اپران ،عرا و سننورپه به آنشارا پارا رسننانح
ونقش نيشننن يرانه اا عليه شنننبه نراميان كرد اپظا كاح .درسننناوهاا ب ح تواتقاامه تبادل
اداعا

واسوسي و همشارپهاا نرامي به همراه سظرهاا مشرر نراميان بلاح ناپه سطح

رواب تركيه نننن اسرائيل را ارتقا داد .رواب اقتتادا ه
رشننح كرد ،در اپن ميان كاتي اسننت تاها به ا حا

به موازا

همشارپهاا نرامي

خ وووه آد در درپاا سننياه ميان

تركيه و اسرائيل اشاره كرد( .پونسيان11 ،9899 ،ن)19
عد عنحاونت توسننن ه تركيه از سنننال  2009تحت رهبرا روا ديا اردوتان
شنهردار نيشين استانبول كه در انتخابا

 9119از عد اسام اراا رتاه انتخاد شح،

شنشل ارتت.اپن عد پك اسنتراتژا سنه دپه را براا كسا قحر
كرد؛ اول ،از موضن

در تركيه درا ي

قو بشنر و دموكراسي به عاوان پك سلر استحدوي استظاده كرد؛

دوم ،ماپت مردمي را به عاوان پك شنشل مشنروعيت دموكراتيك بسننيد كرد؛ و سوم
پك ائتاف ويبرال نن ن دموكرا

با بخشهاا محرن و سشودرا تششيل داد كه اپن عد

را به عاوان پك بازپ ر سياسي مشروع قبول داشته باشاح(carroll,2004,78-80).
با تووه به موارد تو  ،عد عحاوت و توسنن ه ،تحاوم هم راپي با ترد را در نيش
ارتت و هم راپي با ترد و ظ هوپت اسنامي دپ ر به دور

اعپاه هاپي متضاد،

دپحه نشننحنح .وذا عد عحاوت و توس ن ه در اوي كه ارتباد خود را با هوپت اسننامي
اش ظ مي كرد ،محات هم راپي با ترد نيع بود و اپن موضنوع را در تحاوم و توس ه
رواب با اسننرائيل نيع نشننان داد .در اپن مقاوه رواب تركيه و اسننرائيل نس از به قحر

رسيحن عد عحاوت و توس ه در واروود نررپة سيست ها مورد تدعپه و تحليل قرار
مي ايرد.

نظريه سيستمها در سياست و روابط بين الملل
سننيسننت ادننطا ي اسننت كه امروزه در عل سننياسننت و رواب بين اوملل كاربرد
وسني ي دارد .سنيسنت عبار

اسنت از پك واروود نررا براا محون ساختن داده

هناا مربود بنه نحپحه هاا سنننياسننني؛ مدموعه اا پشلاروه از رواب كه بر ناپه پك
مدموعه مظروض از متييرهاا سنننياسننني اسنننتوار اسنننت؛ مدموعه اا از رواب ميان
متييرهاا سننياسنني در پك نرام بين اومللي؛ و پا هر مدموعه از متييرهاپي كه در كاش
متقابل با پشحپ ر باشاح( .دوئرتي،تاوتعاراف)228 ،9899،
سيست ممشن است داراا سازمان ما طف پا متتلا ،با ثبا
سيست با ثبا

پا بي ثباتي باشح .پك

براا بره خوردن وض يتش نياز به پك درونحاد نسبتا قحرتماح دارد .اما

پنك سنننيسنننت بي ثبا

متعوعل تر اسنننت و توازن آن را ت تر به ه مي خورد .هر

سنيسنتمي در ني آن است كه به نوعي ت ادل دست پابح آن را ظ كاح و نس از بره
زدن ت ادل به آن بازاردد .خود ت ادل ممشن است با ثبا
ثبنا

پا بي ثبا

باشح پك ت ادل با

قادر اسنننت اوعاي وحپح را در خود وذد و هضننن كاح ،در عين ادامه دادن به

ت اويت م مول خود ،انواع درونحادها را نردازش نماپح ،با تيييرا

سنننازاار شنننود و با

نشان دادن واكاش مااسا به «باز خورد ماظي»1رتتار خود را تتحيح نماپح.
از نرر انحپشنماحان عل رواب بين اوملل ،تئورا سننيست ها به تبيين پك سلسله از
نحپحه هاپي مي نردازد كه در رواب بين متييرهاا مسنننتقل پا وابسنننته ،در ت امل قرار
ميايرنح .در اپن رابطه ،پك تييير و داراوني در پك پا واح متيير باعث مي شنننود كه
نر متييرهاا دپ ر به ه برپعد.
1- Negative feedback

ممشن اسننت در داخل سننيسننت هاا بعرس تر ،سننيسننت هاا كووك ترا (پاخرده
سنيسنت هاپي) ووود داشنته باشاح .خر ده سيست  ،به خودا خود پك سيست است كه
مي توان آنرا مدعا و ماظنك سننناخنت .هر سنننيسنننت مرزهناپي دارد كه آنرا از محي
عملياتي اش متماپع مي سازد .هر سيست  ،به پك ت بير ،شبشه اا ارتبادي است كه اوازه
ورپان پاتتن اداعا

را مي دهح و به دور خودكار به سنننازاارا دسنننت مي پابح .هر

سيست  ،درونحادها و برونحادهاپي دارد(.همان)
ادنطا ي كه با نررپه سنيست ها ارتباد تا اتا ي دارد ،ادطاح وابست ي متقابل

1

اسنت كه مشنخك كااحه رواب مووود در پك سيست بين اومللي وهاني است .به نرر
رابر

كوهن و ووزف ناا ،وابست ي متقابل همواره با خود هعپاه هاپي به همراه دارد

«زپرا وابسننت ي متقابل ،مححود كااحه اسننتقال عمل اسننت .ووي نيشننانيش مي توان
مشننخك سنناخت كه آپا معاپاا پك رابطه بر هعپاه هاا آن مي وربح پا نه .اپن امر به
ارزشهاا بازپ ران و نيع به سرشت رابطه بست ي خواهح داشت»( .همان)
از نرر آنها مظهوم وابسنت ي متقابل متضمن دو ب ح ساسيت و آسيا نذپرا است
و از اپن دو ب ح مي توانح سنرشنتي اوتماعي ،سنياسي ،اقتتادا ،نرامي پا اپحئووو پك
داشنته باشنح .در نتيده ،وابسنت ي متقابل رابطه اا نامتقارن اسننت .پك رابطه وابست ي
متقابل ميان درتهاپي كه با ه برابر نيسنتاح را ا تماد مي توان پا با «وابست ي» به م اي
نيناز ،و پنا با «عحم تقارن» به م اي وضننن يتي كه در آن ،پك درف بيش از درف دپ ر
نيازماح معاپاا ادل از رابطه است مشخك كرد(.همان)
مسنائل پا درونحادها و سنيسنت بين اومللي با سنرعتي بيش از سرعت نيحا شحن راه
ل ها تشثير مي شننونح و وذا بار بيش از حا بر سننيسننت ها وارد مي شننود .در نتيده
تأثير ترااير تشاووو ا بر سنيسنت بين اومللي ،او وهاا وابست ي متقابل و كاش متقابل
نيچيحه تر مي شونح .باا به ترض ،تحت واين شراپطي شمار «نيازهاا ساختارا» ،پ اي
2- Interdependence

آن دسته از نيازهاپي كه برآورده شحن آنها براا عملشرد مؤثر سيست ضرورا است ،باد
مي رود ()Scott,1977,45-46
ارزش نررپه سننيسننت ها ناشنني از مظاهيمي اسننت كه در اختيار ما مي اذارد تا تواناپي
سنناختارهاا بحپل را در زمياه اپظاا كاركردهاا مختلف مورد ارزپابي قرار دهي  .بسننيارا از
نوپسناحاان م تقحنح كه واين سناختارهاپي ممشن است شامل بازپ راني تير دووتي همچون
اتحادپه ها ،شننركت هاا واح مليتي ،سننازمان هاا مذهبي و سنناپر اروههاپي باشنناح كه از
وحاظ اعضا وداماه عمل ،مرزهاا كشورها را در مي نوردنح)Ibid( .
نررپه سنيسنت ها در مسناپلي وون بسن محل هاپي از سننيست هاا بين اومللي با
او وهاا ت املي مشننخك؛ بررسنني ترآپاحهاپي كه تتننمي ايران در پك وا ح ملي از
درپق آنها با پشحپ ر به ت امل نرداخته ،به درونحادهاا ناشي از محي داخلي بين اومللي
ناسن اظته و سياست خاروي را دور

باحا منننننننني كااح؛ بررسي ت امل ميان پك

وا ح سياسي ملي و خرده سيست هاا داخلي آن نن ماناح اتشار عمومي ،اروههاا نظوي
و ترهاگ نن با هحف تحليل او وهاا ت امل؛ بررسي اروههاا نيونح خاروي پ اي ساپر
سنيسنت هاا سياسي ،بازپ ران ،پا ساختارهاا مووود در سيست بين اومللي كه سيست
ملي تحت بررسنني ،با آنها رابطه مسننتقيمي دارد؛ و بررسنني ت امل ميان اروه هاا نيونح
خاروي و آن دسته ار وه هاا داخلي ن همچون نخب ان امورخاروي ،ارتش ،سودااران
ت ال در تدار

وهاني نننن كه بيشننترپن سنناسننيت را نسننبت به روپحادهاا خاروي

دارنح(.دوئرتي و تاوتعاراف ،نيشين )229،نيع مورد استظاده قرار ارتته است.
اپن كانونهاا تحليلي به هيچ ووه مان ه اودم نيسنتاح در ترآپاحهاا تتمي ايرا
و سنيسنت ها در سطح ملي براا ته ت امل ميان وا حهاا ملي سيست بين اوملل اهميت
اسناسني دارد .متمركع شنحن بر تتنمي ايرا ملي به م اي بررسني پك خرده سيست از
سنيسنت بين اومللي اسنت؛ سنيست بين اومللي نيع در كانون خود ،تحقيق در مورد ت امل
ميان سياست هاا خاروي پك سلسله از وا حهاا ملي را دارد(.همان)299 ،

به عاوان بخشنني از دپحااه سننيسننتمي در نررپه رواب بين اوملل ،عاقه محققان به
مشنخك سناختن خرده سنيسنت ها ،به نحو اسناسي اتعاپش پاتته است .خرده سيست
ماطقه اا متشننشل از پك پا دو پا واح دووت مداور و در ال ت امل اسننت كه داراا
برخي نيونحهاا مشنتر قومي ،زباني ،ترها ي ،اوتماعي ،و تارپخي هستاح و ا ساس
هوپت آنها ااه به واسننطه اقحاما

و موضنن يرا هاا دووت هاا خارح از سننيسننت

اتعاپش مي پابح)Spruyt,1998.340-341( .
هر خرده سيست را مي توان به واح بخش تقسي كرد نخست ،بخش هسته پا كانون
ادلي سياست بين اوملل در داخل پك ماطقه مشخك.
دوم ،بخش نيرامون ،شنامل دووتهاپي كه در امور سنياسي ماطقه اپظاا نقش مي كااح
ووي به واسطه عوامل اوتماعي ،سياسي ،اقتتادا ،سازماني و تيره ،از بخش هسته مدعا
هستاح.
سوم پك سيست نظوي اذار كه اشاره به آن دسته قحر

هاا خاروي دارد كه داراا

مشنناركت مهمي در خرده سننيسننت هسننتاح .هر واح در مورد وپژاي هاا پك خرده
سيست  ،اتظا نرر واحاني ووود نحارد)Thompson,1973,93-94( .
وپليام تاملسننون شننراپ دزم و كاتي پك خرده سننيسننت ماطقه اا را مار بودن و
به ترتيبي كه داراوني در پك بخش بر بخشنننهاا دپ ر تأثير اذارد؛

شنننح

ت اما

مداور

كلي بازپ ران؛ شنااسناپي داخلي و خاروي خرده سنيست به عاوان وا حهاا

مدعا؛ و ووود دست ك دو و ا تماد واح بازپ ر در خرده سيست مي دانح(.)Ibid
با اسنتظاده از م يار ها ،مي توان خرده سيست هاا بسيارا را مشخك ساخت .اوبته
ممشن اسننت مرزهاا آنها براا مقادننح مختلف تظاو

كاح .از نقطه نرر نهادا ،ممشن

اسنننت اتحادپة ارونا و از نرقه نرر ويراتياپي و ترها ي اروناا تربي را مي توان پك
خرده سنيسنت دانسنت .ووود دووتي ماناح برپتانيا ،ترانسه پا آومان در داخل هر پك از
اپن خرده سنيسنت ها ،پك سنلسنله درونحادها را از محي بين اومللي به درون سياست

خاروي آن خرده سنيسنت مي ترستح .در ساپر نقاد وهان نيع مي توان پك رشته خرده
سنيسنت هاا ماطقه اا را مشنخك سناخت كه به شنشل ايرا سياست هاا خاروي
دووت هاا بخش هسته و بخش نيرامون آن خرده سيست ها پا دووت هاا خارح از آنها
كمك مي كااح (دوئرتي و تاوتعاراف ،نيشين.)299 ،
باابراپن مي توان در قاوا تدعپه و تحليل سنيسنتمي به بررسي و مطاو ه نحپحه هاا
مختلف سنياسي نرداخت .تحليل سيستمي ،پك واروود تئورپك در اختيار مي اذارد
تا به كمك آن و ون ي رتتارهاا سننياسنني در شننود و نحوه تييير ماهيت و محتواا
اساسي و پا ساختارا آنها ،مشخك اردد)Easton, 1965, 475-478(.
بحون شنك بررسني نحپحه هاا سنياسني در واروود تحليل سيستمي ،وابه هاا
ادنلي رونح سياسي را مي نماپانح .به عاوه اپن برداشت ،انتقال ترضيه ها را از سطحي
به سنطح دپ ر ،از درپق شنااخت سنيست هاا ترعي درون پك نرام سياسي مشخك،
عملي مي سازد .همچاين تدعپه و تحليل سيست ها به ت يين نقاد ض ف و خطر باوقوه
در پك نرام سياسي كمك مي كاح (ناومروساپرپن80 ،9891 ،ن.)29
در اپن راسنتا پشي از مسنائل عمحه در رشته رواب بين اوملل ته عوامل تأثير اذار
بر رتتار خاروي دووتهاست .به عبار

دپ ر ،پشي از نرسشهاا ادلي در

و ون ي و

وراپي رتتار خاروي دووت هاست كه در اپن ميان ،مبحث وراپي و عوامل تأثيراذار بر
رتتار خاروي از اهميت تو او اده اا برخوردار اسننت .براا ته اپن مسننأوه ،تماپع و
تشخيك ميان سياست خاروي دووتها از پك سو ،و رواب بين اوملل شامل سياست بين
اوملل و اقتتناد سنياسني بين اوملل از سوا دپ ر ،ائع اهميت است .سياست خاروي
تحنت عاوان كلي نررپه هاا كاش در رواب بين اوملل قرار مي ايرد .نررپه هاا كاش
دنرتا با پك بازپ ر (كاش ر) و و ون ي و وراپي رتتار وا سر و كار دارنح ،در اوي
كه نررپه هاا انحر كاش مدموع رواب متقابل بازپ ران در عردنننه بين اوملل را مورد
مطاو ه قرار مي دهاح .بحپن ترتيا ،نررپه كاش ،عردننه بررسنني سننياسننت خاروي و

نررپه انحركاش ،عرده بررسي رواب بين اوملل است ( اوي پوسظي1 ،9899 ،ن.)9
در نررپه كاش مسنناپلي وون تحليل اهحاف نننن ابعار ،شننيوه تتننمي ايرا ،تحليل
تواناپي هاا پك دووت ،و در نهاپت تأثير سنناختار و كاركرد محي داخلي بر سننياسننت
خاروي پك دووت در سننياسننت بين اوملل مورد بررسنني قرار مي ايرد .اما در نررپه
اننحركاش بنه محي خناروي تنأثير انذار بر رتتار پك دووت تووه مي شنننود .تحليل
سننيسننتمي در واروود نررپه انحركاش مطرح شننحه اسننت .مطابق اپن نررپه ،بررسنني
محي خناروي پك دووت (محي ماطقه اا و وهاني) براا ته رتتار خاروي آن ائع
اهميت است.
به اپن ترتيا مي توان اظت سننياسننت خاروي كشننورها تحت تأثير دو عامل عمحه
شنشل مي ايرد كه عبارتاح از اوف) محي يهاي (ارزش ها و تتننورا

سياست ذاران)

د) محي عياي (شننامل دو بخش محي داخلي (شننراپ داخلي كشننور) و محي بين
اومللي (محي ماطقنه اا و محي وهناني) .ارزش هنا ،تتنننورا

و ن راني هاا ملي

سنننياسنننت ذاران بر آنچه كه اندام دادنش براا آنان مطلود اسنننت تأثير مي اذارد ،اما
محي (داخلي ،ماطقنه اا و وهاني) ت يين كااحه آن ويعا اسنننت كه دووت ها قادر به
اندام آن هستاح(.همان)9 ،
شنراپ محي بين اومللي (ماطقه اا و وهاني) كه شراپ سيستمي ناميحه مي شونح،
از دو درپق بر رتتار و سنننياسنننت خاروي دووت ها تأثير مي اذارنح .نخسنننت اپن كه
شنراپ سنيسنتمي در اتلا موارد مححودپت ها و در برخي موارد تردت هاپي اپداد
ميكااح .اپن شننراپ  ،مححوده ممشن براا كاش دووت ها را مشننخك مي سننازنح .اما
شننراپ سننيسننتمي از پك راه دپ ر نيع بر رتتار و سننياسننت خاروي دووت ها تأثير
مياذارد .بحپن شنننشل كه مووح برخي نيروهاپي مي شنننود كه دووتها را به پك وهت
خاص وا ميدارد پا از آن باز مي دارد .بحپن ترتيا ،اار تي شننراپ سننيسننتمي نتوانح
تأثير بسنعاپي براا شنشل ايرا اوويه خ مشي هاا سياست خاروي پك دووت داشته

باشح ،مي توانح در موتقيت پا عحم موتقيت آن نقش محورا داشته باشح.
نحوه واكاش دووت ها ،شننحپحا تحت تأثير تهحپحا اسننت كه متووه آنها مي باشننح.
باابراپن اار واح كشنور در م رض پك تهحپح خاص قرار ايرنح ،رتتارا مشابه خواهاح
داشت .بحپن درپق مي توان او وهاا مشخك رتتار و ت امل را شااساپي نمود .همچاين
مي توان انترار داشننت كه او وهاا رتتارا معبور به اونه اا باشنناح كه به بهترپن ووه،
امايت هر كشور را تضمين نماپاح(.)Beckman,1984, 25-26
براسناس تدعپه و تحليل سنيسنتمي ،در ترآپاح تبادل ميان سنيست و محيطش نهاده
هاا سنيست به داده ها تبحپل مي شونح و در قيقت داده هاا معبور ،همان تتميما
به شنمار مي رونح .در دنحاه سياست بين اوملل ،در ورپان كاش هاا متقابل ميان داده
هاا مختلف وا حهاا سياسي ،رواب بين اوملل ششل مي ايرد .بر اپن اساس ،ارزپابي
رتتار دووت ها در واروود سننيسننت تتننمي ايرا آنها مي توانح به تدعپه و تحليل
عملشرد نرام بين اومللي كمك كاح(قوام.)99 ،9899 ،
به دور خادنه ،تظشر سنيستمي ،پك وهان بياي و روش انحپشه و پك قاوا يهاي
خاص اسنت كه براا مطاو ه عوامل محيطي داخلي و خاروي سيست  ،به عاوان پك كل
متشنشل و هحتحار ،به كار ارتته مي شنود .برداشت سيستمي با ارائه مظاهيمي مي توانح
تووه محقق را به موضنوعا

تئورپك ،و در نتيده توديظي و توضيحي ،م طوف سازد

و وا را در نيل به تئورا ها ا عمومي در هر پك از رشته ها ا علوم اوتماعي هحاپت
كاح .در اپن مقاوه رواب دو كشور تركيه و اسرائيل در قاوا نررپه سيست ها و ت اما
آنها با پشحپ ر در نوعي زپر سيست ماطقه اا بررسي خواهح شح.

پيشينه روابط تركيه و اسرائيل (0220ـ)0191
تركيه اووين كشنور مسلمان خاورميانه است كه درسال  9191اسرائيل را به رسميت
شنااخت و رواب دپللماتيك با اپن كشور برقرار كرد ،اما اپن رواب در دول واگ سرد

ك رنگ و ناهان بود .از  29مارس  9191كه تركيه ،اسنرائيل را به رسنميت شااخت تا
سنال  9110تاها اتظاقا

مه در رواب دو كشنور ،قرار داد بازرااني در سال  9190و

قرار داد منل و نقنل هواپي در سنننال  9199و برخي دپحارهاا محرمانه مقاما

دو

كشنور بود .از ومله عواملي كه مان اسنترش بيشتر رواب تركيه و اسرائيل در ساوهاا
 9190تا  9110ميادا شننح ،مي توان به تشننار اتشارعمومي داخلي ،بحران اقتتننادا،
شنراپ وپژه ماطقه اا و سناسنيت اعراد نسنبت به سياست هاا اپن كشور در قبال
اسرائيل اشاره كرد)Aras,1998,115( .
م مار ادنلي رواب نوپن تركيه و اسنرائيل در اپن دوره نرال ووپك بيركه از نسل
نرال هاا امي آتاتور داراا نشنان رهبرا از مؤسنسه پهودا Jimasاست .وا در
تورپه  9119به عاوان ناپا رئيس سننتاد ترمانحهي ارتش تركيه به اسننرائيل رتت و به
دور علاي بنا مقناما

اسنننرائيلي دپحار كرد .به دنبال اپن دپحار ،تواتقاامه هاا امايتي و

نرامي مهمي ميان تركيه و اسننرائيل به امضننا رسننيح كه مه ترپن آن تروش تانك هاا
مركاوا  IIIاز اسنرائيل به تركيه ،نوپن سازا هوانيماا اف نننن  9تركيه از سوا شركت
هناا نرنامي اسنننرائيل ،كمك به توويح موشنننك هاپي با برد  900كيلومتر در تركيه با
تاّاورا اسننرائيل ،آموزش تي هاا وپژه اداعاتي نننن عملياتي و مبادد

كل اداعا

ميان دو كشور بود( .پونسيان ،نيشين)11 ،
به موازا

اتعاپش همشارا هاا نرامي تركيه و اسننرائيل از سننال  ،9119دو درف

اام هاا مهمي نيع در زمياه توس ه اقتتادا برداشتاح كه از ومله آنها تواتقاامه تدار
آزاد در مارس  9119بود .براساس اپن تواتقاامه ،دو درف م اتيت هاا امركي متقابل
را براا كادهاا دادراتي در نرر ارتتاح و همچاين براساس آن ،د مبادد

تدارا

سنادنه تركيه و اسرائيل تا دو ميليارد ددر در سال  9119اتعاپش پاتت ،در اوي كه در
ح تادنل ساوهاا  9119تا  9119از  900ميليون ددر تا  900ميليون ددر ارتقا پاتته
بود .در سننال  9119زوعوه اا در تركيه به وقوع نيوسننت ،كه نقش مهمي در اسننترش

رواب تركيه و اسنرائيل داشنت .اس رائيل در ورپان اپن ادثه ،كمك هاا زپادا به اپن
كشور اندام داد .ا حا

پك روستاا اسرائيلي ننن تركيه اا از ومله نرو ه هاا اسرائيل

در اپن زمياه بود ،اپن نرو ه شنننامل ا حا
درمان اه و سناپر امشانا

 820وا ح مسنننشوني ،ميازه هاا ووكس،

رتاهي مي شنح .همچاين در ابتحاا اپن روستا نرومي نتا

شح كه نقش اسرائيل ن تركيه بر روا آن به وش مي خورد (.)Yavuz,1998,567
از سنال  9119كه نيمان امايتي نننن نرامي ميان دو كشنور امضنا شننح ،سظر مقاما
رسنمي درتين به آنشارا و تل آوپو استرش پاتت .در تورپه  ، 9111رئيس ستاد ارتش،
وزپر خاروه و رئيس ومهور اسن رائيل از تركيه دپحار كردنح .در اپن سال همچاين سظر
نخسنت وزپر اسرائيل به تركيه و دپحار با رئيس ومهور و نخست وزپر آن كشور ،زمياه
را براا اسننترش رواب همه وانبه دو درف تراه سنناخت .نتيده نهاپي اپن دپحارها،
تواتق در زمياه هاا راهبردا همچون تروش آد رودخانه ماناواا

به اسرائيل؛ به روز

كردن هعار تانك ارتش تركيه به ارزش  9/9ميليارد ددر؛ ويو قرار داد سننناخت ماهواره
واسننوسنني تركيه به ترانسننه و وااذارا آن به اسننرائيل؛ مشنناركت در نرو ه دننا تي ن
كشناورزا آناتووي واوبي موسننوم به «اپ»؛ تأسننيس ماطقه آزاد تدارا؛ و اتتتاح دتاتر
موسناد در تركيه (پونسنيان ،نيشنين )909،بود .اپن مااسنبا

رواب اسرائيل و تركيه را

كاما ارتقا بخشننيح ،به اونه اا كه دو كشننور به همشاران راهبردا در خاورميانه تبحپل
شننحنح .از ميان حود  90مواتقتاامه اا كه تركيه و اسننرائيل از سننال  9118تا 2002
امضننا كردنح ،قراردادهاا ادننلي تماما در برايرنحه همشارا و آموزش نرامي ،همشارا
هاا دتاعي ن دا تي و تأسيس ماطقه آزاد تدارا بوده است.

پيروزي حزب عدالت و توسعه در تركيه
رونح تو تا سنال  2002كه عد اسام اراا عحاوت و توس ه در تركيه به قحر
رسنيح ،ادامه داشت .در واق سير تحول اسام اراپان در تركيه با دي تراز و نشيا هاا

زپناد ،بننه نيروزا قرائتي م تننحل از اسنننام پننا مينانننه روا و عمننل اراپي و نرهيع از
اتراداراپي اندنامينح .اسنننام اراپنان تركينه ابتحا تحت عاوان «وابش دپحااه ملي» به
ت اويت سنياسني مشنيول بودنح .نخستين عد اسامي در تركيه « عد نرام ملي» بود
كه در سننال  ،9110توسنن اربشان تأسننيس شننح .ركت موسننوم به «دپحااه ملي» به
رهبرا ند اونحپن اربشنان به دويل كودتاهاا نرامي و بسنننته شنننحن ا عاد ،در دهه
 ،9110با نام عد نرام ملي و عد سنننامت ملي و در دهه ،9190با نام عد رتاه
و در دهه  ،9110با نام عد تضننيلت و عد رتاه ،توانسننته بود اتحاد و مووودپت
خود را ظ كاح ،اما نس از بسنته شحن عد تضيلت ،اختاف نررهاا نحپح آمحه در
داخل عد دپحااه ملي ،باعث تدعپه و انشن اد اپن ركت شننح .عد اسننام اراا
رتاه ،با كسننا  29دردننح آراا مردم در انتخابا

دسننامبر  ،9119و ائتاف با محاتره

كنناران ،عد نناك تركيننه شنننح .امننا اپن عد در وئن  ،9111بننا تشنننار ارتش
تركيه(م روف به كودتاا سننظيح) از قحر
منننننننناننننننننحننننننننل

كاار رتت و با ر ا دادااه قانون اسنناسنني

شننننننننننح.

نننننننننس

از

آن

اسناماراپان به رهبرا رواپي كوتان ،عد تضيلت را بايان اذاشتاح كه اپن عد ه
ب حا ماحل شنح .انش اد ودودست ي در درون عد تضيلت و اختاف دو اروه ادلي
درون اپن عد (اعتحاو راپان و اتراد راپان) بر سنننر نقش و ميعان دخاوت اسنننام در
امور روزمره و عردننه عمومي ،باعث انشنن اد اپن عد شننح .كادرهاا ارشننح عد
تضننيلت و درتحاران نواراا اپن عد در ماه مه  ،2009عد عحاوت و توس ن ه را به
رهبرا رونا دينا اردوتان تأسنننيس كردنح و نيروان اربشان (كه داراا اراپش هاا
اترادي ترا بودننح) ،عد سننن ناد
انتخابا

را به رهبرا رواپي كوتان بايان اذاشنننتاح .در

زود ها ام سننال  ،2002اپن نواراها بودنح كه با كسننا  89/2دردننح آراا

مردم ،عد اك تركيه شنننحنح .از مهمترپن ددپل نيروزا اسنننام اراپان درآن زمان
عملشرد موتق روا ديا اردوتان در شننهردارا اسننتانبول و تادننله ارتتن آن ها از

اسام اراپان اترادي بود( .كوزه ار)89 ،9899 ،
روا كنارآمنحن دووت اردوتان و عد عحاوت و توسننن ه تحووي بعرس در تارپ
وحپحا

م ادر تركيه به شمار مي رتت .اپن عد در سياست خاروي تركيه ،تحركا

را آتناز نمود .بنه اوننه اا كه ارونا و آمرپشا تركيه را محل شومتي مااسنننبي در ميان
مسننلمانان م رتي نمودنح .تركيه در دور اسننام اراها مذاكرا

خود را با اتحادپه ارونا

ادامه داده و در وزه محپترانه ،آسياا ميانه و قظقاز ضور ت ال دارد .اپن عد بيش از
دووننت هنناا قنبنلني ،در زمنيناننه روابن

بننا ارونننا و آمرپشننا بنناز عمننل نموده

است)Yavuz,1999,584-586(.
در همين ال اردوتان ووهه محرنش را نيع ظ كرده و بارها نسننبت به ومهورا
سننشودر تركيه ااهار وتادارا كرده اسننت .در واق وا از عهحه ل مااسننبا
دپن و سنننياسنننت در تركيه برآمح .با مطاو ه اقحاما

نيچيحه

اردوتان دور از يهن نيسنننت كه

ب وپي به م ااا واق ي سننشودرپس ن اردوتان از آتاتور آااه تر اسننت .اپن عد در
مقاپسنه با ا عاد به شنح
تاها به ظ

سنشودر تركيه داراا اراپش اسامي است ،اما اپن اراپش

رمت دپن در وزه شختي و محني مححود مي شود و در دست اه دووت

تبلورا نحارد)Bryza,2008,6-8(.

رابطه تركيه با اسرائيل پس از به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه
در نوامبر  2002زماني كه عد عحاوت و توسن ن ه در انتخابا

نيروز شنننح ،ت ادل

روابطظلسطين ن اسرائيل ن تركيه تا حودا به ه خورد وتحت اكميت عد عحاوت
و توسن ه ماپت وسني ترا از تلسطياي ها و به ختوص ماس دور

ارتت .اما

ب ح از آن ،در دسامبر  2002نرال موشه پاوون ،رئيس ستاد نيروهاا دتاعي اسرائيل ،از
تركينه دپنحار كرد و در همين مناه ،مانور مرماپح 1ناد آتاز شنننح .در سنننال  2008نيع
1- Mermaid

دپحارهاا مهمي بين مقاما

دو درف دننور

ارتت كه نقش مهمي در همشارا هاا

دووانبه داشنت .در  99آورپل  ،2008وزپر خاروه اسنرائيل ،سنيلوان شاووم ،به آنشارا
سنظر كرد .در ماه مه همين سال ،وزپر دتاع اسرائيل ،شائول موتاز ،از تركيه دپحار كرد و
در  9و  1ودا همان سننال ،موشننه كاتسنناو ،رئيس ومهور اسننرائيل ،از آنشارا دپحار
كرد (www.dover.idf.il).اسننرائيل ،در سننال  2008پك ميليارد ددر كاد از تركيه
خرپحارا كرد .به عاوه ،بيشنتر ا ز 820000تورپسنت اسرائيلي از تركيه دپحار كردنح.
اپن دپحارها در اوي دنننور

ارتت كه در  99نوامبر همان سنننال واحپن انظدار در

كايسنه هاا مختلف در اسنتانبول رخ داد .در همين سنال ،در اعبه ،1در شر استانبول،
پك اردشن اه محرن با تاّاورا نيشنرتته بازاشاپي شح كه  99دردح سهام آن مت لق به
پك اسننرائيلي بود )www.haaretz.com(.در  9مارس  ،2009اسننرائيل تواتق نامه
را با تركيه امضا كرد ،كه در آن اسرائيل سادنه  90ميليون متر مش ا آد،

آد ماناواا
به مح

بيسنت سال ،از تركيه وارد مي كاح .اپن م اهحه مر له به مر له اندام مي شود

و تركيه با امضنناا اپن قرار داد ،امتيازا
در دنور

ت وپق ت هحا

زپادا از اسننرائيل ارتت .تركيه تهحپح كرد كه

نرامي اسنرائيل و اندام نرو ه هاا توس ه اا در اپن زمياه،

اسرائيل باپح از اپن قرار داد درف نرر كاح)Ibid(.
اما در  29مارس  ،2009در ني ترور شنني ا مح پاسننين ،رهبر ماس ،توسنن
اسنننرائيل ،نخسنننت وزپر تركيه ،روا ديا اردوتان ،اپن عمل اسنننرائيل را پك اقحام
ترورپسنتي خوانح .همچاين ،اردوتان ،عملشرد سياسي اسرائيل در نوار تعه را به عاوان
دووت امي ترورپسن تودنيف كرد و از نخسنت وزپر اسرائيل ،آرپل شارون ،به دويل
سنياست هاا وا در قبال تلسطياي ها ،انتقاد كرد .اپن موض ايرا اردوتان با نارا تي
اسرائيل و اپاد

متححه آمرپشا روبه رو شح .با اپن ووود ،در  29مه،اروه زوروو ،2پك
2- Gezbe
1- Zorlu

شننركت تدارا تركيه اا ،پك قرارداد  900ميليون ددرا با اسننرائيل براا سنناخت و
محپرپت سه كارخانه در زمياه توويح انر ا ،امضا كرد)www.mfa.gov.tr(.
وزپر وقت دنا ت و تدار اسنرائيل ،اپهود اوومر  ،در  99ودا  ،2009از تركيه
دپحار و با رئيس ومهور و وزراا خاروه،اقتتنناد ،ارتبادا
دويل ادلي دپحار اوومر از تركيه و ماقا

و انر ا تركيه ،ماقا كرد.

با سران اپن كشور ،براعارا اواس شوراا

اقتتنادا مشنتر تركيه نننن اسرائيل بود ،كه قرار بود وا بر اپن اواس نرار

داشته و

رئيس ولسننه باشننح )www.musavirlikler.gov.tr(.در  29نوامبر  ،2009محپر كل
وزار

خاروه اسننرائيل ،ران نروسننور و مقاما

رسننمي وزار

خاروه تركيه ،از ومله

همتاا نروسننور ،علي توپقان ،در آنشارا در مورد رواب دووانبه و مسننائل ماطقه اا ماناح
درايرا هاا تلسطياي ها و اسرائيلي ها ب ح از مرس پاسر عرتا  ،مذاكره داشتاح.
سال  2009سرآتاز تتل وحپحا در رواب تركيه نننن اسرائيل به شمار مي آپح .در
انوپه  ،2009عبحاهلل ال ،وزپر امورخاروه وقت تركيه ،به تل آوپو سنننظر و نيشننناهاد
مياندي را آنشارا در مااقشنه سنورپه نننن اسنرائيل را مطرح كرد .در ناس به اپن سظر،
هيئتي بلاح ناپه از وزار

واگ اسرائيل وارد آنشارا شح .در اپن دپحار ،امضاا مواتقتاامه

 9/9ميليارد ددرا تروش  99ترونح هوانيماا اف ننن  99 ،9ترونح وا احه نرامياف 9
و  99دسنت اه تانك ام نننن  90از سنوا تركيه بررسي شح .روز ب ح در آنشارا « ،لمي
ازكو » با رئيس سنننتاد مشنننتر ارتش اسنننرائيل دپحار و اظت و او كرد .در آورپل
 ،2009تركيه  90ترونح هوانيماا واسنوسني بحون سنرنشنين «هرون»از دااپ هواپي
اسنرائيل و شنركت اسنرائيلي اوبيت سنيست  1به بهاا  998ميليون ددر خرپحارا كرد.
دبق اپن قرار داد ،تركيه به واحپن اپسنت اه استقرار اپن ابعارها مدهع مي شح؛ كه در هر
كحام از اپن اپسنت اه ها سه پا وهار هوانيماا اتوماتيك مستقر مي شح ،ارتش تركيه ،در
همه قسمت ها ،مي توانست از اپن تاّاورا محرن و وحپح استظاده كاح.
1- Elbit System

اردوتنان ،نخسنننت وزپر تركينه ،در اول منه  ،2009از تل آوپو دپحار و از پاد بود
هوووكاست ،پاد واش  ،1دپحن كرد و نيشرتت  91نرو ه نرامي وحپح مشتر تركيه نننن
اسرائيل را تأپيح كرد( .)Cagaptay, 2005,21-22همچاين ،در سلتامبر  ،2009تركيه
به عاوان پك واسطه براا اووين دپحار رسمي بين اومللي و ناكستان عمل كرد .در همين
ماه نيع ،ترمانحه نيروهاا درپاپي تركيه به اسرائيل سظر كرد.
رئيس سنتاد ارتش اسرائيل ،دن هاووتع ،در  22دسامبر  ،2009از آنشارا دپحار كرد و
بنا همتناا تركينه اا خود ،نرال يلمي اوزكو  ،ماقنا

نمود .آنها در مورد ن راني

هاا مشنتر ماناح اسننام رادپشال وت اويت هاا هسننته اا اپران اظت و او كردنح .در
دول اپن اظنت و اوها ،تركيه و اسنننرائيل در مورد ادامه تمرپن هاا نرامي مشنننتر
(موسنوم به مرماپح) و استظاده از ماهواره هاا واسوسي مؤثرتر براا ردح ت اويت هاا
ترورپستي اسام اراها در ماطقه ،تواتق كردنح .همچاين نيروا دتاعي اسرائيل ،مواتقت
كرد كه تركيه را به تدهيعا

نرارتي و واسنوسني ،با تاّاورا نيشرتته به مارور نوشش

مؤثرتر مرز مشنننشنل آترپن تركينه با عرا  ،كه اكراد وحاپي دلا از اپن مرز ،با هحف
انندننام نمنا

تنرورپسنننتني ،بننه خننا

تنركنيننه ننظوي مي كااننح ،تدهيعكاننح

( .)www.washingtoninstitute.orgبنه دور كلي در سنننال  ،2009تركيه بعرس
ترپن شنرپك تدارا اسرائيل در ماطقه بود .تركيه در اپن سال 100 ،ميليون ددر كادا
اسرائيلي وارد كرد و  9/2ميليارد ددر كاد به اسرائيل دادر كرد.
نخسننت وزپر تركيه در سننال  2009به اسننرائيل سننظر كرد و دپحارهاپي با رئيس
ومهور و نخسننت وزپر اسننرائيل و محمود عباس رئيس دووت خود اردان تلسننطين
داشت .سظر نخست وزپر تركيه به اسرائيل از مارر تقوپت رواب نرامي دو دووت ،ائع
اهميت بود .قرارداد وااذارا  80ترونح هوانيماا نرامي اف نننن  9ادننل اپن دور از
اظنت و اوهنا بود ،عاوه بر آن ،مشنانيسننن هاا همشارا آنشارا در نرو ه انتقال ااز
2- Yad Vashem

روسننيه به اسننرائيل نيع بررسنني شننح .واكاش هاا بين اومللي به ت اويت هاا هسننته اا
اپران نيع پشي از محورهاا مذاكرا

رؤساا دو دووت بود.

عبحاهلل ال ،در دول اووين روز از دپحار دو روزه از اسرائيل و ماادق تلسطياي نشين،
در  89آورپنل  ،2009پك قرار داد با مقاما

تلسنننطياي براا بازاشننناپي پك نا يه

دنا تي در نوار تعه امضا كرد .وا همچاين قراردادا مشابه ،با مقاما

اسرائيلي در تل

آوپو امضنننا كرد )www.hurriyet.com.tr(.در منه  ،2009تنحراسنننيون اتا هاا
بازرااني اسنرائيل پك قرارداد همشارا اقتتادا با اتا هاا بازرااني ماطقه درپاا ا ه
براا رواب تدارا دووانبه ،با نام ترضننني تركيه ،امضنننا كرد؛ اپن تواتق نامه با انتقال
تاّاورا كشنناورزا وحپح اسننرائيل به تركيه همراه بود .همچاين تركيه و اسننرائيل براا
نرو ه واح ميليون ددرا انر ا و آد كه شامل انتقال آد ،اوشترپسيته ،ااز دبي ي وخ
وووننه نظننت ،كننه از اسنننرائيننل مي اننذرد و بننه خنناور دور مي رسننننح ،مننذاكره
كردنح)www.cia.gov(.
رئيس ومهور تركيه ،ا مح ندح

سنعر ،در 1نننن 9وئن  ،2009از اسرائيل دپحار
تلسنطياي تتح ،ماقا

نمود .اسرائيل

كرد؛ وا همچاين با محمود عباس ،از تشنشيا

و تركيه در  89ودا  ،2009پك تواتقاامه امضنننا كردنح كه دنننادرا

مواد تذاپي و

كشاورزا اسرائيل به تركيه را تقرپبا  20ميليون ددر در سال اتعاپش مي داد .اپن قرارداد
تشميل كااحه م اهحه اا بود كه در سننال  9119بين دو كشننور به امضننا رسننيح و مان
مححودپت هاا تدارا مي شح (.)yglesias,2007,5
همچاين در انوپنه  ،2001تركيه و اسنننرائيل مذاكراتي در مورد همشارا در زمياه
ا حا

خطود وووة ااز و نظت از درپاا سننياه به درپاا سننرخ و نرو ه آد رسنناني به

اسنننرائينل اندنام دادننح ،كنه درح هاا ناپاني در اپن زمياه هاوز در مر له نيشنننرتت
اسننت )www.kennisonline.wur.nl(.اوومر  ،نخسننت وزپر اسننرائيل ،در تورپه
 2001به تركيه سنظر كرد .اپن نخسنتين دپحار اوومر

از تركيه ،به عاوان نخست وزپر

بود .دو كشننور در مورد رواب تدارا و امايتي دووانبه ،از ومله ا حا

پك خ وووه

براا انتقال نظت و ااز به اسنننرائيل از درپق تركيه و نيشنننرتت هاا ادنننله در زمياه
تراپاح دنننلح خاورميانه اظت و او كردنح .اوومر

نس از بارا ( )9111و شنننارون

( )2009سننومين نخسننت وزپر اسننرائيل بود كه به تركيه سننظر كرد .از  9تا  99وئن
 ،2001هيئتي از اردن ،تركيه و اسنرائيل در مورد همشارا هاا تدارا سه وانبه در تل
آوپو ،اسنتانبول و امان مذاكره كردنح .همچاين ،شنيمون نرز ،رئيس ومهور اسرائيل ،از
 99تا  98نوامبر  2001از آنشارا دپحن كرد)Shankland,2007,354-356(.
در نوامبر  2001شيمون نرز رئيس ومهور اسرائيل از آنشارا دپحار و براا اووين بار
به همراه عبحاهلل ال رئيس ومهور تركيه در نارومان پك كشننور اسننامي به سننخاراني
نرداخت .در سننال  2009واح روز قبل از اووين تهاو اسننرائيل به تعه در  21دسننامبر
ماقاتي ميان روا ديا اردوتان و همتاا وا اپهود اوومر
به بررسني نيشنرتت مذاكرا

براعار شنننح .ماقاتي كه

محرمانه اذشته اسرائيل و سورپه مي نرداخت كه در اپن

ميان تركيه نقش مياندي را بين سورپه و اسرائيل اپظا مي كرد)www.hawzah.net(.
اما عمليا

نرامي اسنننرائيل در تعه و خبر اتعاپش تلظا

عمومي با واكاش تاحا از

سنوا تركيه مواوه شح و اپن درايرا مادر به وخامت رواب اپن دو كشور شح .روا
ديا اردوتان در واكاش شحپح سياسي نسبت به اپن عمل اعام انعوار و آنرا به شح
محشوم كرد)Ibid(.
در ني واگ اسننرائيل و تعه (2001ننننن )2009روا ديا اردوتان از اسننرائيل
خواست كه اپن واگ را متوقف و دست از عمليا

نرامي بردارد .وا عمل اسرائيل را

وااپت عليه بشنننرپت ناميح و اسنننرائيل را با كلما

تاح مورد خطاد قرار داد و اظت

«اپن عمليا

باعث اتعاپش تاش بين كشنورهاا مسلمان خواهح شح ».وا به دپللماسي

ت ال ماطقه اا و مذاكره با سننران كشننورهاا عربي از ومله متننر ،سننورپه ،اردن و
عربستان س ودا نرداخت .مردم تركيه در واكاش به اپن درايرا كه باعث از ميان رتتن

رواب اسنرائيل با تركيه شنح تراهرا

اسنترده اا عليه اسرائيل در شهرهاا مختلف به

راه اننحاختانح .هظتنه ها نس از آتش بس ،رواب اپن دو ر پ به دور روزاتعوني رو به
وخامت ارائيح .در نشننسننت وهاني اقتتنناد در داووس سننوئيس ( 21انوپه )2001
روا ديا اردوتان ضننمن مله شننحپح به شننيمون نرز رئيس ومهور اسننرائيل ،اپن
كاظرانس را به نشننانه اعتراض تر كرد .وا خطاد به نرز اظت «شننما مردم را كشننته
اپح)Ibid( ».
علي رت مواضنن تو تركيه تاش زپادا به كار برد تا به هر شنننشل ممشن واگ
تعه خاتمه نذپرد .به نرر مي رسننح نس از اپاشه اسننرائيل به دور پشدانبه اعام كرد كه
عمليا

نرامي را در  91انوپه  2001به اتمام رسنانحه دعو

ا مح داوداوتلو مشاور

ارشنح سياست خاروي اردوتان نقش مهمي را در راضي كردن ماس براا ناپان دادن
به ما

راكتي به مقر اسرائيلي ها در شمال و شر تعه داشته است)Ibid(.

سنياسنتمحاران تر با ووود اتخاي مواضن مخاوف با سنياسنتهاا اسرائيل به ددپل
مختلف (كه در ادامة مقاوه عاوان خواهح شنح) به روابطش با آن كشنور به اونه خادنني
مي ن رنح)www.irdiplomacy.ir(.
به دنبال نخش سننرپاوي ضننح اسننرائيلي در تركيه كه اعتراض شننحپح اسننرائيلي هارا
بران يخت ،م اون وزپر امورخاروه اسنننرائيل ،سنننظير تركيه در اسنننرائيل را به وزار
خاروه آن كشور ا ضار و وا را در ناپين ترپن مشان نشانح و نرو تركيه را روا ميع
خود قرار نحاد .تركيه اپن عمل را اهانت تودنيف كرد .اپن تاش عذرخواهي اسرائيل را
به همراه داشننت و اپهود بارا وزپر واگ اسننرائيل به تركيه سننظر كرد تا به اپن تاش
ناپان دهح)www.islamtimes.org(.
مااسنبا

تيره تركيه و اسنرائيل در ماه مه  2090با اععام كشنتي بشردوستانه به تعه

براا شنشستن محادره ماطقه و درايرا مرابار سرنشياان آن با نيروا درپاپي اسرائيل،
ادامه پاتته و آتش خشن تركيه را شن له ور كرد )www.Radiofarda.com(.در اپن

درايرا  1نظر از سنرنشيا ان تر تبار كشتي كشته شحنح .واكاش تاح وام ه بين اومللي
عليه اقحام دووت اسننرائيل ،روا ديا اردوتان را به پك قهرمان دروهان اسننام تبحپل
كرد .تركيه  8روز به اسنرائيل تردنت داد تا تمام سرنشياان تر

اپن كشتي را به تركيه

بازاردانح .ضننرد ادول توسنن دووت نتانياهو نذپرتته شننح .با اپن اقحام اردوتان ه
اسنننرائنيننل را تضننن نينف كنرد و ه موضننن تركيننه را درخنناورميننانننه ارتقنناي
داد)www.bbc.co.uk(.
رواب متشناد دو كشور در دول سال  2090ادامه پاتت .در اپن ميان تأكيح تركيه بر
عذرخواهي رسمي اسرائيل از آن كشور ب ابت مله به كشتي دلح ،ويو مانور نرامي دو
كشنننور و ويو دپننحار وزپر امورخنناروننه تركيننه از اسنننرائيننل بر تيراي رواب اتعود
( .) www.irdiplomacy.irتركيه عذرخواهي رسنمي اسرائيل از تركيه در قبال مله
به كشننتي دننلح را شننرد بهبود رواب دو كشننور اعام كرد .اقحامي كه تاكاون مورد
مواتقت اسرائيل قرار ن رتته است.
اما علي رت مواضنن تو نخسننت وزپر تركيه در تيرماه  9891اعام كرد كه تركيه
همچاان دوسنت اسنرائيل است .هر واح وا دووت نتانياهو را بعراترپن مان بر سر راه
دنننلح در خناورميانه خوانح( .)www.INN.irعبحاهلل ال رئيس ومهور تركيه نيع در
نشنننسننننت شنننوراا روابن

خنناروني در ننينوپننور

بننر اپننن نننشتننه تننأكيننح

كرد( .)www.sharghnewspaper.com()9891/1/9در اپن ميننان برخي مانناب
خبرا از دپحار محرمانه وزپر دااپ اسرائيل با وزپر امورخاروه تركيه در بروكسل خبر
دادنح كه نشان ر دپحااههاا خاص دو كشور براا تحاوم رواب سياسي بود()Ibid
با اپن ووود تأكيح تركيه بر عذرخواهي رسمي اسرائيل از تركيه بابت مله به كشتي
دنلح ،عحم ضنور مقاما

تركيه در نشست هاپي كه درف اسرائيلي نيع در آن ضور

دارد و همچاين براا نخسنتين بار اادانحن نام اسنرائيل به عاوان ادلي ترپن تهحپح در
سننناننح امايننت ملي تركيننه نشنننان دهاننحه مشنننشا

عمننحه در رواب دو كشنننور

مي باشنننح ( .)www.sharghnewspaper.comهمچاين در ني بروز نا آرامي هاپي
در ماطقه ( ) 91/1/9اردوتان نسنبت به هر اونه مله اسرائيل به واود وباان و پا تعه
هشنننحار داد (ترهيخت نان .)99 ،91/1/9 ،در عين ال در ني كمك تركيه به خاموش
كردن آتش وا ل هاا اسرائيل در دا ماه  9891كه به دپللماسي ادظاا رپق م روف
شننننح تننا ننحودا پ ن هنناا رواب ن

تننركننيننه و اسننننرائننيننل شننننشسننننتننه

شنننح )www.sharghnewspaper.com(.اما تأكيح مشرر تركيه مباي بر عذرخواهي
رسننمي اسننرائيل از آن كشننور و نيع ماپت قاد اردوتان از وابش ماس (شننر ،
 )9199/90/29نشان از ووود ششاف هاپي در مسير رواب دو كشور دارد.

تجزيه و تحليل روابط تركيه و اسرائيل برمبناي نظرية سيستم ها
همانطور كه مشنخك اردپح رواب تركيه و اسنرائيل بوپژه نس از به قحر

رسيحن

عد عحاوت و توسنن ه ،هر واح با تراز و نشننيا هاپي همراه بوده اسننت اما روابطي
مسنتحش و از دپح برخي از نررپه نردازان رواب اسنتراتژپشي بوده است .در تبيين اپن
رابطه از نررپة سيست ها استظاده مي اردد.
رواب تركيه و اسنرائيل در واروود پك زپر سنيسننت ماطقه اا در خاورميانه قابل
ارزپابي اسنت.همچاان كه در نررپة سنيسنت ها مطرح شح پك خرده سيست ماطقه اا
متشنشل از دو پا واح دووت است كه با پشحپ ر ت امل داشته ،داراا نيونح هاا مشتركي
بوده ،در نوعي وابسننت ي متقابل با پشحپ ر بسننر برده ،معاپاا رابطه بر هعپاه هاپشننان
وربش داشننته و به واسننطة اقحاما

و موضن يرا هاا دووت هاا خارح از سننيسننت

ا ساس هوپت شان اتعاپش مي پابح.
براپن اسناس تركيه و اسرائيل بوپژه نس از ناپان واگ سرد و تروناشي شوروا مي
توانستاح در واروود پك خرده سيست ماطقه اا به پشحپ ر نعدپك شونح .تركيه نقش
ياتي خود را براا بلو ترد و در داخل ناتو از دسننت داده بود و با ووود تهحپحاتي

كه از وانا همسنناپ ان خود ا سنناس مي كرد ،ا تياح به متححپن قوا و قابل اعتماد
داشت .اسرائيل مي توانست اپن نقش را براا تركيه بازا كاح .عواملي وون اپداد خاي
اپحئووو ا ،خاي قحر  ،تييير در ئونليتيك ماطقه و استقال كشورهاا آسياا ميانه و
قظقاز باعث نعدپشي و هم راپي تركيه و اسرائيل اردپح.
در واق پشي از راهشارهاا تركيه نس از واگ سننرد براا همسننوپي با ترد نعدپشي به
اسنرائيل بوده اسنت(پونسيان ،نيشين11،نن ن )19هر دو كشور با تهحپحا ماطقه اا مشابهي
مواوه بوده و هستاح .عرا  ،سورپه و اپران تواناپي تهحپح هر دو كشور را دارا بوده و هستاح.
هر دو كشننور تدربه تاش با تمامي همسنناپ ان خود را داشننته و دارنح كه مي توانح آنها را به
درايرا هاا دپ را بر سننر موضننوعاتي وون اقليت ها ،آد و اختاتا مرزا بششننانح و
درنتيده همشارا ميان پشحپ ر را ياتي مي داناح(ساومن.)92 ،9898 ،
در زپر سنيست ماطقه اا ماات مشتر رواب را براا درتين توويه نذپر مي سازد.
ماات

ادننل از همشارا هاا اقتتننادا و نرامي ،رواب تركيه و اسننرائيل را به ووود

آورده و آنرا تي در دوران اسنننام اراپان تحاوم مي بخشنننح .تركيه به تاّاورا نرامي
اسنرائيل به مارور نوشنش مؤثرتر مرز مششل آترپن اش با عرا  ،كه اكراد وحاپي دلا
از اپن مرز با هحف اندام ما

ترورپسنننتي ،به خا آن كشنننور ،نظوي مي كااح ،نياز

دارد ( .)www.washingtoninstitute.orgتركيه به دويل سننرماپه اذارا  2ميليون
ددرا اسننرائيل در تدهيعا

دتاعي و نرامي تركيه كماكان به روابطش با اسننرائيل ادامه

مي دهح(.)www.irdiplomacy.ir
در عين ال اسننرائيل در نس رواب با تركيه از انعواا اقتتننادا خارح مي شننود و
مااب اداعاتي مااسننبي به دسننت مي آورد ،تركيه نيع از اپن درپق دانش نرامي خود را
تقوپت نموده ،تواناپي كاتي براا وم آورا اداعا

در ماطقه به دسنننت آورده ،و به

ماناب تسنننليحاتي نيشنننرتته دسنننت مي پابح ( .)www.torkiye.comعاوه بر آن
سنرماپهاذارا بر روا اقتتاد در اپن ماطقه مي توانح به دور وشم يرا از ترورپس و

رادپشاويسن در ماطقه بشاهح و در دودني مح

به اسنترش دموكراسني كمك كاح ،هر

دو كشور تركيه و اسرائيل از اپن رونح استقبال مي كااح.
عوامل سنياسي نيع در نعدپشي دو كشور به پشحپ ر دخيل بوده و هستاح .تركيه براا
ورود به اتحادپة ارونا و ل مشننشل كردها و بحث اراماه نياز به نعدپشي به ترد بوپژه
اپناد
ضنرور

متحنحه دارد .اسنننرائينل مي توانح درواز ورود تركيه به ترد باشنننح .تركيه به
استظاده از دبي دهيونيستي در اپاد

متححه در مقابل دبي پوناني ها و اراماه

و نيع نعدپشي به ارونا ني برده و از اپن نرر كماكان به روابطش با اسرائيل ادامه مي دهح
( .)www.irdiplomacy.irاسننرائيل نيع كه در ماطقه در محادننر دشننماانش قرار
ارتته نياز به متححا دارد كه از تشار و تهحپح سياسي ننن نرامي آنها بشاهح .اپن نقش را
تركيه با تووه به واپ اهش در ماطقه بخوبي اپظا مي نماپح .نس از تواتقاامه هاا اسننلو
در مادرپح و از سننرايرا رونح دننلح اعراد و اسننرائيل ،تركيه رابطه اش را با اسننرائيل
شتاد بخشيح(پونسيان ،نيشين ) 11،به اپن ششل تركيه ضمن نعدپشي به بازپ ران ماطقه
روابطش را با اسرائيل نيع ارتقاي داده و به بازپ را واح محور تبحپل مي شود .در دوران
شومت اسنام اراپان نيع تركيه مياندي ارا بين اسنرائيل و سورپه را با هحف نيشبرد
دنلح بين دو كشنور به عهحه ارتته و بر وزن سنياسني آن كشور در ماطقه اتعوده شحه
است.
در خرده سنيست ماطقه اا نقش متيير بيروني در نعدپشي و ت امل كشورها نيع ائع
اهميت اسنت .در اپن راستا اپاد
تأثيراذ ار بوده و هسنت .اپاد

متححه در نعدپشي و هم راپي اسرائيل و تركيه بسيار
متححه به عاوان عاتر محاخله ار در اپن سيست ماطقه

اا اپظاا نقش مي نماپح .عاوه بر دبي قحرتماح دنهيونيستي درآمرپشا؛ خود آن كشور
باا به ددپل مختلف تسنننهيل كااح رواب تركيه و اسنننرائيل بوده اسنننت .اپاد

متححه

عاقماح به نعدپشي تركيه به اسنننرائيل به دويل اپظاا نقش آن كشنننور در ترآپاح دنننلح
اعراد و اسننرائيل بوده و هسننت .آمرپشا تماپل دارد كه نقش مياندي را در دننلح ميان

سورپه و اسرائيل ،تركيه بازا كاح(.)www.chinaview.com
بنه تير از اپن در درح خناورمينانة بعرس آمرپشا كه نس از  99سنننلتامبر در ماطقه
مطرح شنح تركيه و اسرائيل واپ اه وپژه اا دارنح .او وا مااسا براا آمرپشا در ماطقه
تركيه اسنت .و آن كشنور مي كوشح با م رتي اپن او و و اندام ادا ا

مورد نرر در

كشنورهاا خاورميانه ،اسنرائيل را در برابر دووت هاا اسامي و ركت هاا باياداراا
ماطقه بيمه كاح(.)sharp,2005,4-6
به نرر مي رسننح آنشارا در تاش اسننت كه ضننمن ارتقاا نرسننتيژ ماطقه اا خوپش
همچاان به عاوان محور و كانون تحود

عردنننه دپللماسننني ماطقه اا باقي بمانح .در

واق تركينه در ني آن اسنننت كنه بنه مناناح نلي ميان ماطقه خاورميانه با ارونا و اپاد
متححه اپظاا نقش كاح .مقاما

تركيه تاش مي كااح محل مااسبي براا اكميت مردمي

و دموكراتيك در ماطقه ارائه نماپاح و اپن امر ب ح از قحر

پابي اسنننام راپان تركيه به

رهبرا عد عحاوت و توس ه اتعاپش پاتته است)www.biu.ac.il(.
آنچنه تركيه را امروزه به مقام او وا محنرر آمرپشا براا خاورميانه ارتقا داده ،رپشنننه در
عواملي دارد كه تركيه از محتها نيش در راسنتاا تحقق آن سرماپه اذارا كرده است ،عواملي
ماناح رابطه با اسننرائيل .بحون شننك اسننترش رواب با اسننرائيل پشي از خواسننتهاا بي
بازاشت آمرپشا از كشورهاا خاورميانه اا است)sharp,2005,4-6(.
مسننئله دپ ر ،عادا سننازا وهره اسننرائيل در ماطقه ،در ترآپاح دموكراتيعه سننازا
خاورميانه اسنت ،كه تركيه نقش مهمي در آن بازا مي كاح .نشته بسيار اساسي در مورد
اسنرائيل ،ضنور اپن كشنور در سنيست سياسي ،اقتتادا و ترها ي خاورميانه است،
مسنئله اا كه يهن بسنيارا از دووتمردان و رهبران خاورميانه را به خود مشنيول داشته
اسننت .در هر ال ،ادتام اسننرائيل در درون سننيسننت خاورميانه با ماپت آمرپشا و با
كمك تركيه مووا تيييرا
سيست مي شود.

اسناسني در موق يت ماطقه اا و نقش ساتي اپن كشور در

نتيجه گيري
رواب دو كشنور تركيه و اسنرائيل براسناس اقحاما

اعتماد آترپن باا شحه است .در

نتيده اپن اقحاما  ،هر كشننورا ماات درف مقابل را به رسننميت شننااخته و نسننبت به
امايت وماات ملي درف مقابل اهميت نشان داده است و روپه ها و سازكارهاپي را براا
ولوايرا از تهحپحا

و خطرا

نرامي پشحپ ر ت بيه كرده انح .عاوه بر اپن ،دو كشور

در مواق ضنننرورا از ماات كوتاه مح

خود براا نيل به ماات بلاح مح

دنننرف نرر

كرده انح .عمل متقابل هر كحام از كشورها براساس امتيازا است كه از درف مقابل خود
انترار دارنح و توانسنننته انح با همشارا هاا نعدپك ،رتت و آمح متقابل و مشننناركت با
بازپ ران تراماطقه اا بحران هاا به ووود آمحه در رواب خود را محپرپت كااح.
تركيه در مقام درتحار و مبتشر همشارا ماطقه اا مي كوشننح از وابسننت ي متقابل به
عاوان نوعي سنناز و كار اعتماد سننازا بهره ايرد كه به اپداد ماات مشننتر مربود به
رواب مسننناومنت آميع كمك مي كاح .تركيه و اسنننرائيل بازپ ران مهمي براا موتقيت
همشارا ماطقه اا خاورميانه هسنننتاح .هر دو كشنننور تركيه و اسنننرائيل ،ن راني هاا
مشنتركي دارنح .هر دو كشنور خواهان دنلح در خاورميانه هستاح تا بتواناح با ترورپس
مبارزه كااح .اار وه تركيه از سننال  2002توسنن اسننام راها هحاپت مي شننود ،اما
همچاان رواب سنياسي واقتتادا اسرائيل و تركيه ظ شحه است و اردوتان ،نخست
وزپر اسنننام راا عد عحاوت و توسن ن ه ،نس از به قحر

رسنننيحن ،رواب تركيه با

اسنرائيل را همچاان توسن ه داده اسنت .دووت تركيه همعمان رابطه خود را با اسرائيل و
تلسننطين ظ كرده اسننت .همچاين نيروهاا تركيه به نيروهاا سننازمان ملل در وباان
كمك كردنح .ب ح از اپاشه عد اهلل و اسننرائيل در تابسننتان  2009وارد واگ شننحنح،
نيروهناا تركينه همراه با دپ ر نيروهاا بين اومللي به ظ دنننلح كمك كردنح .تركيه
همشارا هاا مهمي در ظ دننلح و ثبا

در وباان ،همسنناپه شنماوي اسننرائيل داشننته

اسنت .مسنئله دپ ر ،عادا سنازا وهره اسرائيل در ماطقه ،در ترآپاح دموكراتيعه سازا

خاورميانه است ،كه تركيه نقش مهمي در آن بازا مي كاح.
در انتها باپح عاوان نمود كه علي رت تاش هاا مختلف در رواب دو كشور تركيه و
اسنرائيل بوپژه نس از روا كار آمحن عد عحاوت و توسن ه در تركيه ،به نرر ميرسح
كه ددپل اونااوني اوعام برقرارا رواب دو كشور تير عرد خاورميانه را در پك خرده
سنيست ماطقه اا ضرورا مي سازد .تحاوم همشارا هاا تدارا و اقتتادا دو كشور
نشنان ر اپن اوعاما

مي باشنح .همشارا هاا نرامي دو درف (بوپژه وابست ي تركيه به

اسرائيل در اپن زمياه) از دپ ر ددپل رواب دو كشور است .واق يت آن است كه رواب
آنشارا نن تل آوپو در شراپ وارا در ال اذر از مقط ي است كه شراپ بين اومللي ن
ماطقنه اا آنرا اپدناد نموده و بحران هناا مووود را باپح از تأثيرا

اذراا اپن موح

تلقي كرد .بنا تييير اوضننناع بين اومللي ماطقه اا بحپهي بود كه نوع رواب دو كشنننور
نميتوانسنت همچاان برمبااا ما را

اذشنته باقي بمانح .در ال اضر نيع آنشارا با

در شننراپ وحپح و رعاپت هادارهاا بين اومللي سننياسننت خاروي خود از ومله
رواب بنا اسنننرائينل را بناز ت رپف مي كانح تا با رعاپت قواعح بازا همچاان در بازا
م ادد

قحر

سهمي براا خوپش ب يرد.
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