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 تحسين الحلبيأ. 

 وحدة الدراسات اإلسرائيلية

 

لألبحاث  نشـرة نصـف شـهرية تصـدر عـن مركـز دمشـق

ـي مراكـز مــداد تتنــاول بالعــرض أهـم ما ينشـر ف-والدراسات

 ،
ً
، اقتصاديا

ً
الدراسـات اإلسرائيلية حــول ســورية سياســيا

.
ً
 وعســكريا

ً
 اجتماعيا

 

 حول اإلصدار:

 

 
 
 مؤسسـة

 
  ، مقرهـا مدينـة دمشـق،2015ة تأسسـت عـام  بحثيـة مسـتقل

 
عنــى ت

العلــوم  والدوليــة، وقضايــا اإلقليميةبالسياســات العامــة والشــؤون 

والعســكرية  والقانونيــة واالقتصاديةوالثقافيــة  واالجتماعيةالسياســية 

لــى إ باإلضافة، (نظــري، وتطبيقــي) الشـامل فيعنــى املعر، وذلــك باملواألمنية

 ، وتركيزهـا علـى السياسـاتاالستشرافيةعنايتهــا بالدراســات املســتقبلية/

ليــة، والدو  واإلقليميةفاعلــي السياســة املحليــة  ـا الراهنـة، ومتابعـةوالقضاي

ائــل والتقييــم، واســتقصاء التداعيــات املحتملــة والبد علــى أســاس النقــد

 املمكنــة حيالهــا. والخيــارات

 :عن ِمداد
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 سورية من منظور مراكز األبحاث اإلسرائيلية

 2019 أيلول  15: عشر الثامنالعدد 

 

 1"إسرائيل والتحدي الوجودّي الجديد"

 مركز بيغين السادات للدراسات االستراتيجية

 

2غيرشون هاكوهين :بقلم

االنتفاضات العربية في العقد املاض ي »ن يرى هاكوهين أ

 استراتيجية وبخاصة في الحرب 
ً
السورية شكلت استراحة

 جعلت الكثيرين من الخبراء في األمن اإلسرائيلي مطلوبة 
ً
جدا

 
ً
يتجهون نحو االعتقاد بأن الدولة اليهودية لم تعد تواجه خطرا

 عليها. لكن مع اقتراب هذه الحر 
ً
ب في سورية نحو نهايتها وجوديا

ٍّ وجوديٌّ جديٌد، ويبرز بسرعة على طول الحدود يظهر بدأ 
تحد 

هو بسبب املحور العسكري الشمالية والجنوبية إلسرائيل، و 

                                                                    
1 https://besacenter.org/perspectives-papers/israel-existential-challenge/  

  42خدم  .من مركز أبحاث بيغين السادات للدراسات االستراتيجيةالعميد املتقاعد غيرشون هاكوهين  2
ً
ئد الكليات في الجيش اإلسرائيلي وتولى منصب قا عاما

 .الحربية اإلسرائيلية

الذي تقوده إيران، ويتشكل من حلفائها سورية وحزب هللا 

 وفصائل قطاع غزة )الجهاد اإلسالمي وحماس(.

فألول مرة منذ التوقيع على اتفاقية السالم املصرية 

  ،1979اإلسرائيلية عام 
ً
 واقعيا

ً
تواجه إسرائيل احتماال

بنان وسورية باشتعال حرب متزامنة على عدة جبهات من ل

وقطاع غزة، إضافة إلى العمليات املسلحة من داخل الضفة 

التحدي الوجودي القديم الجديد يتضمن ثالثة وهذا  الغربية،

 مكونات عملياتية رئيسة:

https://besacenter.org/perspectives-papers/israel-existential-challenge/
https://besacenter.org/perspectives-papers/israel-existential-challenge/
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 من أبعاد غير مسبوقة من قذائف  .1
ً
 شامال

ً
ا  كلي 

ً
خطرا

وصواريخ ذات دقة بإصابة أهدافها، وهذه الترسانة 

ي تنظيمها على شكل هجوم الحربية املكثفة يجر 

 الستهداف بنى  نطاقلاعملياتي واسع 
ً
أعد  مسبقا

تحتية استراتيجية في عمق إسرائيل، مثل: قواعد 

سالح الجو والثكنات واملقرات العسكرية ومحطات 

الطاقة واملطارات واملراكز السكانية، وهذا الخطر 

يجعل إسرائيل محاصرة من جميع الجهات من لبنان 

طاع غزة، وكذلك من قاعدة امليليشيا وسورية وق

 الشيعية في العراق.

خطَر جبهة مسلحة من مرتفعات الجوالن على  .2

الحدود السورية تتشكل من قوات القدس اإليرانية 

 وحزب هللا وميليشيات شيعية.

الخطَر الواضح والراهن على البلدات اإلسرائيلية  .3

قطاع غزة نتيجة والقرى القريبة من حدود لبنان و 

ة ذات تدريب ختراقات مجموعات ا كوماندوس بري 

 جيد لألراض ي اإلسرائيلية ومن تلك الحدود.

ومع ذلك هناك الكثيرون من اإلسرائيليين في املؤسسة 

العسكرية واألمنية يقللون من شأن هذه األخطار الثالثة. ففي 

جاء أن  رئيس الحكومة السابق إيهود باراكآخر حديث أداله 

الخارجية أصبحت كثيرة وهي تتطور وال يجب التقليل "األخطار 

من شأنها، لكنني أؤكد بكامل من املسؤولية وليس من موقعي 

 على مستقبل 
ً
 وجوديا

ً
السياس ي أن كل ذلك ال يشكل خطرا

 إسرائيل وقوتها وسيادتها".

ومع ذلك ال شك في أنَّ هذا يعتمد بالطبع على املعنى 

 
 
ه مفهوم مفتوح في سياقه املقصود من "خطر وجودي" إذ إن

على الصلة بعدد من التفسيرات املختلفة، ونحن متأكدون أن 

إسرائيل ال تواجه الخطر الوجودي نفسه الذي جابهته أثناء 

الغزو الذي شارك فيه كل العرب عند إعالنها كدولة في أيار 

، لكن حزب هللا وبقية الفصائل الفلسطينية وحتى إيران 1948

دمير إسرائيل في ضربة واحدة برغم أن إيران ال يبحثون عن ت

ترغب بنتيجة كهذه يمكنها تغيير الوضع عندما تحصل على 

األسلحة النووية. كما يبدو أن هذه األطراف ال تميل إلى اتباع 

استراتيجية استنزاف متدرجة استخدمها الرئيس املصري أنور 

ا ، ففي الكلمات التي استخدمه1973السادات في حرب تشرين 

لتوجيه أوامره املباشرة للقوات املسلحة املصرية قال: "إنَّ 

الهدف االستراتيجي هو تدمير العقيدة العسكرية اإلسرائيلية 

عن طريق العمل العسكري املتناسب مع قدرات القوات 

املسلحة والذي يمكن أن يوقع أكبر خسائر االحتالل ألراضينا، 

 أ]وسوف يكلفه 
ً
 باهظا

ً
كثر مما يمكن أن العدو[ ذلك ثمنا

 يتحمله".

وهذا ما يدل اآلن بشكل واسع على املنطق االستراتيجي 

لإليرانيين وحزب هللا وحماس. فهم يسعون إلى إحاطة إسرائيل 

ببنى تحتية عسكرية مسلحة على طول حدودها الشمالية 

والجنوبية، ويرى هذا املحور أنه بفضل ذلك يمكنه تمزيق 

 لحظة.روتين حياة إسرائيل في أي 

وهو يستطيع بواسطة هذه العملية خلق توازن رعب 

قائم على خطر مؤكد من القذائف والصواريخ إلجبار إسرائيل 

على تجنب عمليات الرد االنتقامي بقدر ما هو ممكن وبشكل 

 يتجاوز عتبة االحتواء املتبادل واملقبول.

هذا، وعلى املدى الطويل ال بد لهذا الوضع أن يحمل 

 بما يشبه الفشل في جهاز الحصانة، 
ً
 مستمرا

ً
 استنزافيا

ً
تأثيرا

 في آمال 
ً
ويؤدي إلى كبح تقدم إسرائيل ونجاحها، ويفرض تآكال

.«بخلق وطن آمن ومزدهر الشعب اليهودي
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  وفي التحليل واالستنتاج

الذي يعبر عنه غيرشون هاكوهين –ال شك في أنَّ القلق 

على عدة  "إسرائيل"من وقوع مجابهة مع  –في هذا املقال املوجز

  ،جبهات وأخطرها جبهة الشمال دقيٌق 
ً
 موضوعيا

ً
إذ ُيَعدُّ قلقا

 في معامله وخط
ً
الخطر ورته التي جعلته يختار وصفه بـ "وواضحا

" ألول مرة في تاريخ االصطالحات اإلسرائيلية  الوجودي 

-" حول الصراع العربيإسرائيل"املستخدمة من قبل 

.  اإلسرائيلي 

فاالستراتيجية اإلسرائيلية من حيث تحديدها لألخطار 

رية هما الوحيدتان تعد الجبهتين السورية واملص وطبيعتها كانت

، وحين تجسد 1967منذ حرب حزيران عام  في هذا الصراع

 في حرب تشرين عام 
ً
أول  "إسرائيل"واجهت  ،1973ذلك عمليا

ولذلك رأت القيادة  حرب يبادر بها العرب ضدها من جبهتين،

مع  1979اإلسرائيلية بعد عقد اتفاقية كامب ديفيد عام 

مصر بحجمها ، أنها تخلصت من أكبر جبهة حرب كانت مصر

، ولم يبق "إسرائيل"وقوتها تشكلها ضد  ومساحتها وعدد سكانها

أمامها سوى جبهة سورية في منطقة الحدود السورية املتاخمة 

ألراض ي الجوالن السوري املحتلة. ولذلك حاولت القيادة 

يرة التخلص من هذه الجبهة األخ 1982اإلسرائيلية عام 

عن طريق اجتياح لبنان واحتالل  "إسرائيل"املتبقية في مواجهة 

أراضيه وتوقيع اتفاقية سالم معه، وبهذه الطريقة يتم حصار 

متشدد على سورية من كل حدودها املجاورة، وتفقد قدرتها على 

الصمود وعلى املحافظة على جبهتها القتالية في مجابهة 

". وفي النهاية تمكنت سورية بقدراتها وانتشار قواتها إسرائيل"

 التصدي لهذا االجتياح العسكرية في األراض ي اللبنانية من 

واإلسالمية  لقواه الوطنيةوالدفاع عن لبنان وتقديم الدعم 

في مقاومة االحتالل اإلسرائيلي إلى أن  والفصائل الفلسطينية

لبنان، وتحويله الى  تمكنت املقاومة اللبنانية من تحرير جنوب

فأصبحت  جبهة حرب جديدة وشقيقة للجبهة السورية،

تحول قطاع غزة و  أمام جبتهي حرب في شمالها، "إسرائيل"

حرب تقودها املقاومة  إلى جبهة 2007منذ املحاصر 

، وتعوض "إسرائيل"في مواجهة جبهة جنوب  الفلسطينية

 .هذا الصراعبشكل ما عن  غياب الجبهة املصرية التاريخية في 

وشكلت هذه النتائج ضربة قاصمة لالستراتيجية التي تبنتها 

بعد اتفاقية كامب ديفيد مع مصر، فقد أصبحت  "إسرائيل"

برغم كل ما تعرضت له  "إسرائيل"جبهات الحرب التي تواجهها 

مجبرة على مواجهة هذه الجبهات الثالث  2011سورية منذ عام 

سوى جبهة  1979بعد عام بعد أن ظنت أنه لم يبق أمامها 

 .سورية وحدها

حين يؤكد أن ما يجري اآلن هو  وهذا ما يقره هاكوهين

أن "هذه القوى أصبحت تقوم باستنزاف إسرائيل على غرار 

حرب االستنزاف التي شنتها مصر من جبهة سيناء وقناة 

السويس"، ولم تستطع القدرات اإلسرائيلية حسم حرب 

االستنزاف املصرية والتخلص منها بانتصار حاسم. وهذا ما 

حربية ضد جبهة الشمال بشكل يدل على أن هامش املناورة ال

غارات تكتيكية غير  "إسرائيل"خاص بدأ يضيق، وتكرر في ظله 

ص من أخطار جبهة الشمال وغير قادرة على التخلحاسمة 

إلى حد دفع عدد من الضباط رفيعي املستوى في الجيش  عليها

شن    "إسرائيل"اإلسرائيلي إلى االعتراف بأنه ليس من مصلحة 

في هذه الحال  "إسرائيلـ "ف جبهة الشمال"،"حرب شاملة على 

خاطفة وقائية كما فعلت في  حرب لم تعْد لديها قدرة على شن  

ولم يعد في مقدورها إيقاف سعي  ،1967حرب حزيران عام 

قدراتها العسكرية وتمتين أطراف جبهة الشمال نحو زيادة 
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تحالفها على جبهتين  واحدة في منطقة فصل القوات على حدود 

 تل واألخرى في منطقة جنوب لبنان.لجوالن املحا

وفي ظل ما يراه هاكوهين من خطر وجودي فإن كل يوم 

 على جبهة الشمال  يمر على تزايد قدرات
ً
 متزايدا

ً
سيشكل ضعفا

قدرة الردع اإلسرائيلية، ويضع القيادة السياسية أمام خيارات 

صعبة، وتتطلب إما شن حرب واملراهنة على نتائجها غير 

املضمونة ضد جبهة الشمال، أو االستعداد لتقديم تنازالت 

حقيقية في موضوع االنسحاب من الجوالن املحتل وبقية 

األراض ي اللبنانية في مزارع شبعا، فجدول عمل جبهة الشمال 

بدأ يضيق هامش حركته  "إسرائيل"لن يتوقف وجدول عمل 

 أكثر فأكثر.

 

 

 

 

 

 

  



 

ِمداد –مركز دمشق لألبحاث والدراسات   
عشر   الثامنسورية من منظور مراكز األبحاث اإلسرائيلية | العدد 

2019 
 

 

5 

 3"اإليرانية؟ -في الصداقة التركية ما مدى اإلخالص "

    4اسيألون دوينبقلم: 

إذا كانت الصحافة »دراسته أنه اس في ييرى دوين

اإليراني بدأ  -العاملية يمكن االستشهاد بها، فإن الغزل التركي 

؛ بينما تلعب روسيا دور اإلشبين
ً
فزيادة قوة  .يصبح خطيرا

تركيا وإيران يقوم على أهداف إقليمية العالقات بين الدولتين 

مشتركة وأهمها سورية. لكن السؤال هو: ما مدى اإلخالص في 

 .«هذه العالقة املتنامية؟

ن أنَّ الحرب األهلية املروعة في سورية »اس: يدوين ويبي 

 لكل من تركيا وإيران. فهناك أسئلة كثيرة 
ً
 عميقا

ً
تشكل قلقا

تنتهي الحرب؟ ومن سوف منها: كيف ستصبح سورية عندما 

م البالد؟ وهل سيحاول أكراد سورية  يحكمها؟ وهل ستقس 

إقامة دولة مستقلة؟ وما الذي سيحدث لالجئين الذين فروا 

 من سورية وتحولوا الى عبء على تركيا؟

سورية إلى تعميق حول فقد أدت املخاوف املشتركة 

العالقات بين كل من تركيا وإيران، وهذا ما عكسته 

تماعات الكثيرة على أعلى املستويات التي جرت في السنوات االج

املاضية بين املسؤولين من كلتا الدولتين بما في ذلك بين الرئيس 

أردوغان والرئيس روحاني، فقد عقدت أربع قمم حول سورية 

بين تركيا ويران وروسيا كان آخرها في سوتش ي في هذه السنة 

تشرت صور هذه القمم وباستضافة الرئيس الروس ي بوتين، وان

واالجتماعات على نطاق واسع لتعزز مشهد قصة الحب 

 املستمرة.  

                                                                    
3 https://besacenter.org/perspectives-papers/iran-turkey-friendship/  

 .ايالن اإلسرائيلية جامعة بارمركز أبحاث  األوسط السياسية فيبشؤون الشرق  متخصصدكتور ألون دوينياس ال 4

 القول:
ً
إنَّ الجمهورية اإلسالمية املحاصرة  وليس سرا

 مع جارتها التركية، وكانت 
ً
 أن تحقق تقاربا

ً
بالعداء أرادت دوما

في  نحو اإلسالميميل أكثر  حزٌب صبح في السلطة إيران كلما أ

ما حصل في  بالتقارب معه، وهذاتقوم  ا كانتأنقرة كلم

التسعينيات عندما فاز أربكان بالحكم في تركيا وهو نفسه ما 

 والتنمية، وهذهحزب العدالة  اليوم تجاه حكومةيحدث 

  متعددة:ألسباب  منظورها منطقيةإيران من  السياسة تراها

 
ا
  80: تعد تركيا بعدد سكانها الذين يزيد على أوال

ً
مليونا

 س
ً
 ممكنة بشكل هائل كبيرة  اقتصادية وقا

ً
ة، وسوقا بعام 

ة.  للنفط اإليراني بخاص 

 
ا
، لذلك من الحكمة  د: تعثانيا

ً
تركيا قوة متفوقة إقليميا

 الوقوف إلى جانبها.

 
ا
: وهذا العامل األهم أنَّ السكان األذريين األتراك في ثالثا

، فوجود 25ـ نسبتهم بيران تقدر إ أقلية % من الشعب اإليراني 

تركية بهذا الحجم يدعو إيران بشكل منطقي إلى التقارب مع 

أكبر وأهم دولة تركية في العالم. وبرغم ذلك هناك شكوك حول 

مدى استمرار هذه العالقة املقربة بشكل خاص بين أنقرة 

وطهران، فثمة عقبات كبيرة تقف في الطريق، فتركيا وإيران 

غير العرب في الشرق  هما الدولتان املسلمتان والالعبان من

جغرافية كبيرة وبعدد سكان  بمساحة كلتاهماوتتمتع  األوسط،

، فتركيا تعد من ناحية رسمية جمهورية  80يزيد على 
ً
مليونا

نة"علمانية معظم سكانها من املسلمين  تعد إيران  ؛ بينما"السُّ

https://besacenter.org/perspectives-papers/iran-turkey-friendship/
https://besacenter.org/perspectives-papers/iran-turkey-friendship/
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قراطية معظم سكانها من جمهورية إسالمية غير ديم

 عند كل مختلفا ، فاملذهبان"الشيعة"
ً
 منهما فين كليا

املعتقدات وفي طقوس التقاليد الدينية لإلسالم. وتعد كل دولة 

منهما صاحبة دور قيادي في العالم اإلسالمي؛ لكن االختالفات 

عات اإلسالمية لكلتيهما يمكن أن تجعلهما 
ُّ
الكلية في التطل

لى القلق عوها إتتصادمان. وإلى جانب ذلك لدى تركيا سبب يد

 حات إيران اإلسالمية العاملية، ألن إمن طمو 
ً
في يران تحمل تأثيرا

والصحيح أن تركيا وإيران ال  لحدودها.الدول املسلمة املجاورة 

تريدان ظهور دولة كردية مستقلة في سورية، وسوف تقوم كل 

منهما بكل ما تستطيع ملنع ذلك. ومع ذلك تؤيد إيران بشكل كلي 

النظام "عد كيا، وفي سورية يُ الذي تعارضه تر  سوريال "نظامال"

برغم أن أغلبية  "الشيعية"لى إيران إ، ويميل "غير ُسني  

نة"السوريين هم من  الربيع وأنقرة كانت تتمنى من " ."السُّ

ة"العربي" أن يتوج  ؛ "قيادة ُسنية جديدة في دولة ُسنية سوري 

لكن عدم وجود نتيجة كهذه يجعل تركيا غير راغبة بمشاهدة 

نة"لى مواطنيه األسد وهو يتغلب ع ؛ أما طهران فهي تدعم "السُّ

 ."النظام"

، فقد كان في عهد صدام 
ً
 مشابها

ً
ويشكل العراق نموذجا

؛ لكنه بعد سقوط نظام صدام أصبح "ُسنية"تديره حكومة 

الذين يشكلون نسبة الثلثين من  "لشيعةا"تحت سيطرة 

 في شؤون هذه 
ً
 متزايدا

ً
سكانه، وأصبحت إيران تلعب دورا

وبعد هذه العملية قطعت تركيا من ناحية املجاورة لها. الدولة 

 أو 
ً
، فصار جيرانها إما أكرادا ني  جغرافية عن بقية العالم السُّ

ران  وال أن يمسيحيين. واملشكلة أن تركيا ال تريد أن تزداد قوة إ

حول حدودها، وباإلضافة إلى ذلك تتنافس كل  يتوسع نفوذها

على النفوذ في جمهوريات آسيا الوسطى  يران وتركيامن إ

 من االتحاد برغم أن الكثير منها كان  املسلمة فهي تركية
ً
جزءا

 في دورها، وهناك تأييد وهي تعد تركيا  السوفياتي،
ً
نموذجا

ويرغب  في بعض هذه الدول، مشترك لإليديولوجية التركية

قادتها باملحافظة على عالقات جيدة مع تركيا؛  بينما إيران التي 

تعد أقرب من ناحية جغرافية لهذه الدول تسعى إلى تحقيق 

نفوذ فيها، ونشر اإلسالم الثوري يعد بشكل عام من املبادئ 

وهكذا يصبح للجمهورية اإلسالمية اإليرانية.  ةاألساسي

لتحقيق النفوذ في العالم اإلسالمي  "الشيعي"راني الطموح اإلي

وسعي إيران المتالك السالح النووي ضد املصالح التركية. كما 

أنه من الجدير بالذكر أن تركيا جزٌء من الحلف األطلس ي  وهي 

الواليات املتحدة ومع إسرائيل )برغم  تحافظ على عالقات مع

إيران  يصفهما حكام(، وهاتان الدولتان توتر العالقات معهما

 ذلك ذكربالشيطان األكبر والشيطان األصغر، وباإلضافة إلى 

مسؤول تركي أن أنقرة توقفت عن شراء النفط اإليراني في أيار 

وال يمكن نكران  إيران.املاض ي بسبب العقوبات األميركية على 

أن تركيا وإيران تتقاربان بفضل مصالحهما املشتركة وبخاصة 

هناك الكثير من العراقيل تقف في طريق في سورية؛ لكن 

 .«تحقيق تحالف أصيل بينهما
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 وفي التحليل واالستنتاج

من املالحظ أن املدرسة اإلسرائيلية السياسية في 

مختلف مراكز األبحاث والدراسات اإلسرائيلية املنتشرة  

 بتعريف شعوب منطقة الشرق األوسط بحسب 
ً
تتمسك دوما

لوطنية أو القومية،  ابحسب انتماءاتها أديانها ومذاهبها، وليس 

 لدى صاحب  ةوهذه االستراتيجي
ً
الدائمة تظهر واضحة تماما

ايالن  هذا البحث/وهو من رجال األبحاث في جامعة بار

 ومدرسة للمتشددين اليهود 
ً
اإلسرائيلية التي تعد منبرا

ون من غير املتدينين اليهود؛  الصهيونيين العلمانيين الذين  ُيعد 

على استخدام م يحافظون في سردياتهم وتحليلهم هلكن

ثبتوا مشروعهم التقسيم املذهبي والطائفي والديني  لكي ي

لى أن قومية اليهود تنبع من دينهم فقط، الصهيوني املستند إ

 في الفكر الصهيوني برغم 
ً
فمفهوم القومية والدين واحٌد تماما

من ناحية  أنهم يدركون أن هذا املفهوم غير علمي وغير صحيح

التعريف العلمي والتاريخي لنشوء القوميات والشعوب 

واملصطلح البشري للوطن والوطنية. فمن املنظور واملوقع 

اإلسرائيلي للمشروع الصهيوني تريد القيادة اإلسرائيلية فرض 

تقسيم خاص من منطلق سياستها وعالقاتها بالجوار لكي 

صغيرة القائمة تتحول املنطقة إلى فسيفساء من الكيانات ال

. ثني 
َ
 على النزاع املذهبي والطائفي والقبلي واأل

والسياسة اإلسرائيلية تستند في كل نشاطاتها وعالقاتها 

وتطلعاتها إلى الفكر الصهيوني الذي ال يعترف بشعوب 

املنطقة؛ بل فقط بنسبها إلى مذهبها أو طائفتها ودينها وعند 

موضوع األكراد برغم الضرورة إلى فصل األثنيات عنها كما في 

أنهم من املسلمين وهو دين الغالبية عند شعوب وقوميات 

 املنطقة. 

وهذا البحث يريد من تسليطه األضواء على طبيعة 

املصالح املشتركة بين تركيا وإيران وطبيعة الخالفات تحديد أن 

املصالح املشتركة مؤقتة؛ بينما الخالفات عميقة ودائمة بين 

 الختالف املذهب.الجانبين، ألنها ت
ً
 عود أساسا

والحقيقة التي يتجاهلها الفكر الصهيوني هي أن كل 

أديانها ومذاهبها يجمعها قاسم بمختلف املنطقة شعوب 

مشترك عميق ودائم هو العداء لكل غاز ومحتل أجنبي على 

هذه األرض في العالم العربي  والشرق األوسط مهما كان 

مله االستعمار إلى وبخاصة االحتالل الصهيوني الذي ح

 عنه لضمان 
ً
منطقتنا وعاملنا العربي، وتركه بيننا ممثال

استمرار هيمنته وسيطرته على هذه األمة والشعوب األخرى 

 املوجودة فيها منذ فجر التاريخ.

تجد أن االستمرار في تطبيق جدول  "إسرائيل"لكن 

عملها االستراتيجي والتاريخي لتفتيت قدرات شعوب املنطقة 

 للتنفيذ حتى في إيران 
ً
عن طريق تقسيمها، ما زال بنظرها قابال

ٍّ منهما لجعلها ضد األخرى، أو بين تركيا ضد 
وتركيا أو بين أي 

دولة  لم تتصور أن تتالقى مصالح "إسرائيلـ "سورية والعراق، ف

مثل إيران مع دولة مثل سورية ولبنان واملقاومة وفلسطين 

واملقاومة، وهي ال تقبل باستمرار مثل هذه العالقات التي تعزز 

املصالح املشتركة بين أي أطراف تناهض االحتالل اإلسرائيلي 

ة.  والهيمنة الغربي 

على دور تركي إليقاف عجلة  "إسرائيل"ولذلك تراهن 

ي تعد موسكو أحد أركانه؛ بينما تطمح تركيا  هذا التحالف  الذ

بواسطة عالقاتها مع أحد أطرافه إلى  تحقيق أهداف توسعية  

سورية،  الوطنية السورية وسيادة بشكل يناقض املصلحة 

تنتظر الوقت الذي تراهن فيه على   "إسرائيل"ويبدو أن 

"، ذلك بموجب ما يشير إليه صدام مقبل بين ايران وتركيا"
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ة فات الكلية في االختال حين يرى  أن " البحث عات اإلسالمي 
ُّ
التطل

تريد أن  "إسرائيلـ "لكلتيهما يمكن أن تجعلهما تتصادمان"،  ف

 ٍّ
 أو  يتصادم الجانبان  على خلفية  نزاع مذهبي 

ً
ا ليس قومي 

، وهي السياسة نفسها التي جندت لها واشنطن وتل أبيب 
ً
ا وطني 

نة وال  عربية باسم السُّ
ً
شيعة. وهذا يعني أن أردوغان ما زال دوال

يعد برغم عالقاته مع طهران وموسكو بشكل خاص قوة 

احتياطية قابلة لالستغالل في املستقبل تحت شعار املشروع 

لم الرجعي  من أجل النزاع املذهبي الذي  -األميركي  -الصهيوني 

تنتظر أي تطور يطرأ في  "إسرائيل"ينته بعد. ويبدو أن 

تركية اإليرانية وبخاصة حول سورية واملنطقة لكي العالقات ال

تضعه في حساباتها تجاه التحرك بطريقة تحقق لها مصالحها 

، لكن ميزان القوى الذي يتحكم 
ً
ضد سورية وإيران معا

املقامرة بتغير    يتيح ألردوغانبالعالقات ما بين طهران وأنقرة ال 

يحين وقت  قواعد اللعبة مع إيران وحلفائها، وبخاصة عندما

استحقاق فرض االنسحاب التركي من األراض ي السورية، فما 

قاعدة الروس ي  يشكل أقوى  - السوري   - زال التحالف اإليراني  

 وضعها في حساباتهما.  "إسرائيل"على أردوغان و صلبة تفرض

 

 


