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  مؤسسـة

 
  ، مقرهـا مدينـة دمشـق،2015عـام  ة تأسسـتبحثيـة مسـتقل

 
عنــى ت

ــوم العل والدوليــة، وقضايــا اإلقليميةبالسياســات العامــة والشــؤون 

ية والعســكر  والقانونيــة واالقتصاديةوالثقافيــة  واالجتماعيةالسياســية 

إلــى  فةباإلضا، (نظــري، وتطبيقــي) الشـامل فيعنــى املعر، وذلــك باملواألمنية

ـات ، وتركيزهـا علـى السياساالستشرافيةعنايتهــا بالدراســات املســتقبلية/

وليــة، والد واإلقليميةفاعلــي السياســة املحليــة  والقضايـا الراهنـة، ومتابعـة

والتقييــم، واســتقصاء التداعيــات املحتملــة والبدائــل  علــى أســاس النقــد

 املمكنــة حيالهــا. الخيــاراتو 

 :عن ِمداد
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 لةسرايل سورية من منظور مراكز األبحاث الإ

إ8102 حزيران 3: الحادي عشرالعدد 

 

إ1"التركلة؟-لةسرايل ديناملكلة قديمة جديدة: ما الذي تغير في العالقات الإ"

إوبركاي غوالن – غاللا للندينشتراوس، INSSي سرايل معهد أبحاث األمن القومي الإ

صها، أنَّ "الديناميكية  ارتأى ُمعّدا هذه الدراسة في ُملخَّ

ا، وتركي إسرائيلاملعروفة؛ بل والجديدة لألزمة الراهنة بين 

وفق ما يظهر منها، تدّل بوضوح على أن أزمة العالقات بينهما 

لم تعْد تتعلق بمستوى التمثيل الدبلوماس ي فحسب، بل 

ً
 
، بموجب أصبحت هذه العالقات على محك دقيق أيضا

نجحت في إيجاِد  إسرائيلمظاهرها العديدة. ويمكن القول: إنَّ 

صيٍغ كثيرٍة ملا يعوض عن عالقاتها املتدهورة مع تركيا، عن 

طريق إقامتها لعالقات متحسنة مع دول أخرى، مثل: قبرص 

، ومع ذلك ما تزال 
 
واليونان والسعودية ومصر والهند أيضا

صعوبات في  إسرائيلم أنقرة تظهر كخصم عنيد يضع أما

                                                                    
1 http://www.inss.org.il/he/publication/old-and-new-dynamics-what-has-changed-in-turkey-israel-relations/ 

ً.بشؤون تركيا ومشاكلها وعالقاتها INSS حثين في معهد أبحاث األمن القوميينشتراوس من بين أهم الباية غاليا ليندسرائيلتعد الباحثة اًل

الساحة الدولية، ويبدو أنَّ املنتقدين التفاقية إعادة العالقات 

، 6112املوقعة في حزيران  إسرائيلطبيعتها مع  إلىمع تركيا 

الخاصة بطي حادثة السفينة التركية مرمرة، كانوا على حّق 

حين قالوا: إنَّ هذه االتفاقية لم تحقق للجانبين التوقعات 

ذا ه إلىلكن الزعم بأنه لو لم يتوصل الجانبان  املطلوبة،

تقنع  اًل ،وتركيا أفضل إسرائيلاالتفاق  ألصبح الوضع بين 

.
 
ًكثيرا

 إسرائيلويتضح على أي حال أن الثمن الذي دفعته 

طبيعتها كان  إلىفي اتفاقية استعادة العالقات مع تركيا 

http://www.inss.org.il/he/publication/old-and-new-dynamics-what-has-changed-in-turkey-israel-relations/
http://www.inss.org.il/he/publication/old-and-new-dynamics-what-has-changed-in-turkey-israel-relations/
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 مثلما كانت فوائده محدودة على األقل في املدى
 
 محدودا

ًالقصير".

ينشتراوس وغوالن أن "تركيا وفي النص تؤكد ليند

ومن الواليات املتحدة  إسرائيلاستدعت سفيرها من 

 على نقل السفارة األمريكية من تل أبيب 
 
دس، الق إلىاحتجاجا

وكذلك على مقتل عدد من املتظاهرين الفلسطينيين في 

ا ي عند حدود قطاع غزة. كمسرائيلاملواجهات مع الجيش اًل

ه حين طالبت تركيا من سفير   لىإفي تركيا العودة  إسرائيلأنَّ

بالطريقة  إسرائيلضمن مّدة زمنية محددة، رّدت  إسرائيل

نفسها وطالبت القنصل العام التركي املوجود في القدس 

الفلسطينية في -عين كمسؤول عن العالقات التركية)وامل

 قابل طالبت وزاًرالضفة الغربية وغزة( بمغادرة البالد، وبامل
ُ
ة

 ي في إسطنبوًلسرائيلالقنصَل العام اًل الخارجية التركية

تركيا ًو إسرائيل، وكان تاريخ العالقات بين إسرائيل إلىبالعودة 

قد شهد مرات ثالث تخفيض العالقات الثنائية الدبلوماسية، 

؛ 1591؛ والثانية عام 1592املرة األولى عام  ذلك وفق اآلتي:

. لكن إعادة سفير تركيا من واشنطن تدل 6111والثالثة عام 

أن تركيا عجلت منذ على خطورة األزمة الراهنة. واملعروف 

في إبراز تأييدها للفلسطينيين، وكانت توّجه  عشرات السنوات

 ًل
 
عن كل تدهور في النزاع مع الفلسطينيين،  سرائيلانتقادا

، 6112ام بيد أنه منذ املرحلة الثانية التي حكم فيها أردوغان ع

بدأت هذه االنتقادات تزداد أكثر؛ بل إن أردوغان اجتمع في 

/أيار املاض ي في لندن مع ممثلين عن مجموعة من املتدينين 19

اليهود السلفيين املناهضين للصهيونية والذين ينتمون لطائفة 

ً)ناتوري كارتا( حراس العهد.

 إسرائيلويتضح أن استخدام أردوغان لألزمة مع 

ز مكانته في داخل تركيا وفي العالم السالمي ليس بهدف تعزي

سوى تعبير عن الديناميكية التي تعود وتتكرر في تجربة هذه 

ًالعالقات.

حزيران  62خابات التركية في موعد االنتومع اقتراب 

تشعر قيادة حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه ، 6119

ي التركأردوغان بالقلق امللموس من انخفاض تأييد الجمهور 

له؛ ذلك بسبب تدهور الوضع االقتصادي، وبذا شكلت دعوة 

أردوغان لجراء نشاط جماهيري في إسطنبول في أول يوم 

أيار املاض ي ولغة الخطاب  19ن في جمعة من شهر رمضا

أمام هذا التجمع  إسرائيلالعالمي الحاد الذي استخدم ضد 

ً
 
 من حملته االنتخابية ملصلحة انتخابه رئيسا

 
لحة ، وملصجزءا

حزبه في االنتخابات البرملانية، وكانت الدعوة لهذا التجمع في 

فية في ساحة التوتر إسطنبول تشكل مزايدة جديدة إضا

ني يسعى أردوغان كسب التأثير  والتنافس على في العالم السُّ

االعراب عن خيبة األمل من الدول السالمية  إلىبوساطتها 

 الدول العربية بسبب ع
 
دم إطالق صرخة عالية ضد تحديدا

وقتلها لعدد من الفلسطينيين في املواجهات على  إسرائيل

املعارضة ة، وهذا ما جعل األحزاب التركية حدود قطاع غًز

 باتخاذ إجراءات قوية ضد 
 
مثل  إسرائيلتطالب هي أيضا

بشكل نهائي بهدف تحدي  إسرائيلإعادة السفير التركي من 

ًأردوغان وحزبه.

 املؤسسة هذا، وباملقا
ُ
 دعوة

 
بل لم تكن جديدة

 إلى إسرائيلية ووسائل العالم في سرائيلالسياسية اًل

لدعم ا إسرائيلتقديم  إلىاالعتراف بمذبحة الشعب األرميني، ًو

األكراد، سواء أكان ذلك خارج تركيا أم في شمال العراق  إلى

 
 
 أيضا

 
على مستوى –أم في شمال سورية. كما لم تكن جديدة

يا، تركمقاطعة السياحة في  إلىالدعوة  –يةسرائيلًلالساحة ا

باملقياس نفسه تجاه تركيا، سواء  لكن الجديد هو طريقة الرد

أم بالنشاط العملي  يسرائيلبلغة الخطاب اًلأكان ذلك 

ية الجديدة في الرد على سرائيلالحكومي، وهذه الطريقة اًل

عليه تركيا تشكل رسالة تقول: إنَّ من كان بيته من زجاج 

االمتناع عن قذف  الناس بالحجارة، وكانت وزارة الخارجية 

ي سرائيلية قد طرحت استخدام مثل هذا الخطاب اًلسرائيلاًل
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د سياستها ض إلى، ذلك بهدف لفت انتباه تركيا 6112في تموز 

 تصرفاتها في شمال سورية إلىسكانها األكراد بالذات، إضافة 

ًوقبرص.

تنفيذها للعملية  اءرفضت أثن إسرائيلويذكر أن 

ضد قطاع غّزة  6112 العسكرية "الجرف الصلب" عام

القبول بوساطة تركّية بينها وبين حماس من أجل وقف النار؛ 

ة غًزمساعدات تركية لقطاع  دخالوافقت على إ إسرائيللكن 

سبب طبيعة التوتر الراهن  بالتنسيق معها، ومع ذلك ربما
ُ
ت

ن املزيد م إسرائيلفي  يسرائيلبين الجانبين التركي واًل

الصعوبات في محافظة تركيا على مستوى الفرق بين التدخل 

. وُيشير بعض التقارير العالمية ي والتدخل النسانيالسياس 

 بهبوط طائرة تركية لنقل  إسرائيلأن 
 
 تركيا

 
رفضت طلبا

ل تحم إسرائيلالجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة، كما أن 

 متزايدة تجاه اس
 
تضافة تركيا لنشطاء من حماس فيها، شكوكا

 من الجناح  إسرائيلوتعد 
 
بعض النشطاء منهم جزءا

وتركيا تمتاز  إسرائيلالعسكري، وبرغم أن العالقات بين 

بثنائيتها املحددة أي أنَّ الدولتين تتقاسمان مصالح مشتركة 

يمكن تطويرها، عن طريق الطبيعة الثنائية للعالقة بينهما في 

إال أنه لم يعد في أيامنا هذه سوى القليل من هذه  أيامنا هذه،

ًاملصالح املشتركة بالذات.

فاملشروع املقترح ملّد خط أنابيب للغاز الطبيعي من 

تركيا لم يتحقق حتى اآلن. كما أن إجراءات إعادة  إلى إسرائيل

العمار في قطاع غزة الذي يعد مصلحة مشتركة لم يتحقق 

ر ذلك وبرغم انخفاض خط إلىضافة فيها التقدم املنشود، باًل

داعش بالنسبة لتركيا وبرغم التعاون االستخباراتي واملعلوماتي 

بين الجانبين ملحاربة داعش بحسب ما ذكره وزير املخابرات 

 يشبه التقارب سرائيلاًل
 
ّي، إال أن الدولتين لم يحققا تقاربا

الذي ولّده الخطر السوري عليهما في التسعينيات، وفي ما 

 رائيلإستعلق بسورية في الوضع الراهن ال يبدو أن الدولتين ي

 لنفوذ في سورية، ألن تركيا مهتمةوتركيا تتنافسان على ا

 بشمال سورية، ًو
 
مهتمة على نحٍو رئيس  إسرائيلأساسا

 ىإل رغم ذلك ال تنظر بعين الرض ى إسرائيلبسورية؛ لكن 

ي ة، أم فاليراني، سواء أجرى ذلك في سوري -التعاون التركي

 خارجها، 
 
انتقاد تركيا لقرار  إلىوال تنظر بعين الرض ى أيضا

باالنسحاب من االتفاق النووي مع  رئيس األمريكي ترامبال

ًطهران.

االرتباط  وفي املحصلة النهائية تبقى أهمية عامل

ي سرائيلبين الجانبين اًل وتحافظ على نفسهااملتبادل بارزة، 

 تأكيد التقارير إلىفي املجال االقتصادي، إضافة والتركي 

ية على أهمية تحليق الطائرات سرائيلاًل الصحافّية

ية فوق األجواء التركية التي تقوم بها طائرات الركاب سرائيلاًل

)إلعال(، ففي املجال االقتصادي هناك تأكيد على أهمية 

يات بالحاًو إسرائيلالكميات الكبيرة للنفط الذي تستورده 

كما أن تركيا لها أفضلية  عن طريق امليناء التركي )جيهان(،

وهي معنية باملحافظة على مستوى  إسرائيلاتفاقية تجارية مع 

صدرت تركيا  ،6112ففي عام  سرائيلتصدير بضائعها ًل

؟ استيراد تركي 1.2 ( مليار دوالر مقابل6.5ا قيمته )بم سرائيلًل

 إسرائيلمن 
 
عربات شحن كبيرة تركية تصل في . وهناك أيضا

 ببضائعها عبر  إلىالسفن 
 
ميناء حيفا ثم يجري انتقالها برا

. وكان طريق سرائيلالطريق اًل
 
ي باتجاه األردن وما بعده شرقا

األردن قد ساعد تركيا على التغلب على فقدان عدد من -حيفا

املمرات التجارية بينها وبين سورية بسبب الحرب في سورية 

ًتر بين تركيا ومصر.والتًو

 بنسبة 6112وفي عام )
 
 %31( سجلت األرقام ارتفاعا

يين الذين سرائيل( لعدد السياح اًل6112باملقارنة مع عام )

، وُيَعدُّ خط الطيران 391زاروا تركيا، إذ بلغ عددهم )
 
( ألفا

ة الهاّمة الرابح بين تل أبيب وإسطنبول من الخطوط التركي

 لشركة الطيران ا
 
( شجعت تركيا 6119لتركية، وفي عام )كثيرا

 21( )6112األتراك على زيارة مدينة القدس وزارها عام )
 
( ألفا

الديناميكية  ح األتراك. ومع ذلك تشير املظاهًرمن السيا
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الجديدة واملألوفة في األزمة الراهنة بين تركيا -القديمة

ه ل املحك الذي تشهده عالقاتهما بشكل ال صلة إلى إسرائيلًو

ًستوى التمثيل الدبلوماس ي. بم  إسرائيل ويمكن القول: إنَّ

قات في العال لهذا التدهوًر في إيجاد صيغة معّينة بديلة نجحت

بين الجانبين بتعزيز عالقاتها مع قبرص واليونان وبالتعاون 

وكذلك في توسيع حجم  الهادئ مع السعودية ومصر،

 مالتصدير العسكري للهند. لكن أنقرة ما تزال تبدو خص
 
ا

 يولد صعوبة في الساحة الدولية أمام 
 
، إسرائيلعنيدا

على سبيل املثال جرى عقد فالنسبة للمؤتمر السالمي 

في مّدة ستة أشهر حول القدس، كما أن املنتقدين  مؤتمرين

 طبيعتها املوقع في إلىالتفاق استعادة العالقات مع تركيا 

ما جرى  ، بهدف حّل الخالف بين الجانبين حوًل6112حزيران 

في السفينة التركية مرمرة، كانوا على حق حين قالوا: إنَّ 

االتفاق لم يحقق توقعات الجانبين رغم أن هذا االتفاق جنب 

 في عالقاتها مع أنقرة، فالثمن الذي دفعته  إسرائيل
 
تدهورا

ً إسرائيل
 
 وقليال

 
على املدى  في هذا االتفاق كان محدودا

ً .القصير"
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إوفي التح لل واالستنتاج

د  إذا كان عنوان البحث حدَّ
ُ
"ما الذي تغير في امل

فقد  ،حتى اآلن 6111عام " منذ التركية-يةسرائيلاًلالعالقات 

فضلنا البدء بعرض موجز تاريخي عن القواسم واملصالح 

ات العالق عملّية بناء وتطويًرليها إاملشتركة التي استندت 

التركية ومدى استمرار وجود هذه القواسم -ية سرائيلاًل

ً.واألهداف وتمسك الجانبين باملحافظة عليها

 ئيلإسرابسالمية كبيرة تعترف إأول دولة كانت تركيا 

ً بعد مرور أقّلً
 
ً ،1529على حرب عام  من عام تقريبا

 
 تحديدا

 نتيجة خضوعها لتأثير ونفوذ سياس يًّ ؛ ذلك1525آذار  69في 

ة مع حكوماتها املتعاقبة املتحالفعلى  كّيًيأمًرًو وفرنس يًّ بريطانّيً

 ومنذ ذلك الوقت تبنتالقوى الدولّية الكبرى صاحبة النفوذ، 

سياسات متفقة مع سياسة هذه القوى  الحكومات التركية

ً وكانت ،الكبرًى
 
 إلىتنضم  سالميةإأول دولة  تركيا أيضا

بعد ثالث  1596عضوية الحلف األطلس ي )ناتو( في عام 

ً.2لى تشكيله بقيادة هذه القوًىسنوات ع

وكانت حكوماتها بموجب ذلك تعبر في سياستها 

ًالقوى، الخارجية عن مواقف تتقارب مع سياسة هذه 
 
 تحديدا

مع بداية الحرب الباردة بين كتلة االتحاد السوفياتي وكتلة 

ات على غرار السياسة الخارجية يالدول الغربية في الخمسين

 وكان من الطبيعي في ظروف .والعالمية في املنطقة سرائيلاًل

ً ،اتيالوضع العربي التي سادت في الخمسين
 
ورية في س تحديدا

 مشتركة بينومصر والعراق أن تظهر هذه القواسم واألهداف 

ً:ية وأهمهاسرائيلالسياسة التركية واًل

                                                                    
2 https://www.nato.int/cps/en/natohq/faq.htm  
3 https://web.archive.org/web/20090319134207/http://www.washingtoninstitute.org/documents/44edf1a5d337f.pdf   

ً.معهد واشنطن للسياسة في الشرق األوسط –ية سرائيلاًل–جدول زمني للعالقات التركية

 تصفية إلىمناهضة حركة التحرر العربية الهادفة  .1

ة داف السياسواسته وتحقيق االستقالل،االستعمار 

  1599املستقلة لسورية ومصر ثم العراق بعد عام 

التحررية والوحدوية القومية في  ومواجهة التطلعات

وتفتيت دولها ومنع أخطارها  ،املنطقة ومحاصرتها

على أهداف ومصالح الجانبين ومشاريعهما  املحتمة

ً  ،التوسعية
 
مي قليإفي حلف  فقد كانت تركيا عضوا

باسم )منظمة املعاهدة  1599ام أسسته بريطانيا ع

قيادة بوالعراق وباكستان  يرانإاملركزية( ضم تركيا ًو

بريطانيا ومشاركة الواليات املتحدة من خارجه وهو 

ً .إسرائيلة حلف شكل أكبر قوة اقليمية ملصلح

قيادة الجيش  وفي أعقاب االنقالب الذي قامت به

هاشمي في على النظام امللكي ال 1599 تموًز 12العراقي في 

والتحرر من النفوذ  ،عالن النظام الجمهورّيًإًو، العراق

ية يلسرائقام ديفيد بن غوريون رئيس الحكومة اًل، البريطاني

أي بعد شهر ونصف من قيام ، 1599آب / اغسطس  65في 

هذه الثورة التي أنهت الحكم امللكي الذي أسسته بريطانيا 

ً ،تركيا إلىبزيارة سرية ، للملك فيصل
ّ
متها ع مع رئيس حكًوووق

عدنان مندريس على اتفاقية للتعاون والشراكة األمنية 

غير  3ف الجوار"واالستخباراتية أطلق عليها الجانبان اسم "حل

وهو جزء من االستراتيجية العسكرية التي وضعها بن  ،العربي

أي االستراتيجية  Peripheral Strategyغوريون باسم 

ية للجوار غير العربي والتي حدد فيها ضرورة أن سرائيلاًل

ي ئيلإسراالدول العربية املجاورة لها بتحالف  إسرائيلتحاصر 

سورية  بحدود تحيطمع الدول والقوى غير العربية التي 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/faq.htm
https://web.archive.org/web/20090319134207/http:/www.washingtoninstitute.org/documents/44edf1a5d337f.pdf
https://web.archive.org/web/20090319134207/http:/www.washingtoninstitute.org/documents/44edf1a5d337f.pdf
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الف وبتح ،يرانإوالعراق شمال فلسطين املحتلة وهي تركيا ًو

 مع الدول املجاورةإسرائيل
 
 ،نوبالجملصر والسودان في  ي أيضا

يراني إ -يإسرائيلطار هذه االستراتيجية جرى عقد تحالف إوفي 

يران مصدق عام إلرئيس  سقاط بريطانياإيران بعد إمع شاه 

ملحاصرة العراق بعد خلع  1599ثم مع تركيا عام  ،1593

ً؛النظام امللكي املوالي لبريطانيا

 :تعد كل دولة منهما دولة محتلة ألراض عربية .6

وتركيا اغتصبت لواء  ،ت فلسطيناغتصب إسرائيل

ً إلىضافة إ السكندرون،
 
منهما كان يتبنى  أن كال

مشاريع توسعية على حساب األراض ي السورية 

ً؛والعراقية

لخدمة الدور الوظيفي الذي تقدمه كل منهما   .3

 وأحالفها تجاهاملتحدة  وخطط الواليات مشاريع

املناهضة للسياسة  ضد الدوًلاملنطقة وصراعها 

ً؛يكيةًراألم

وجود الحدود املشتركة لكل منهما مع سورية   .2

ً؛وأراضيها املستهدفة في الشمال وفي الجنوب

مع  تطوير تجاوبهاات قامت تركيا بيوبعد الثمانينهذا، 

متدرج لعالقاتها  تمتين سياسة وانتهجت إسرائيل

ت مستوى التمثيل فرفع ،إسرائيلالدبلوماسية مع 

بعد أن كان  ،1551درجة سفير في عام  إلى الدبلوماس ي معها

وبدأت عالقات التعاون  ،اتيفي الثمانين ثاٍنً بدرجة سكرتيًر

لو مع وسأاألمني والسياس ي تتمتن أكثر فأكثر بعد اتفاقية 

حين وقع الجانبان  1553منظمة التحرير الفلسطينية عام 

 1553مذكرة تفاهم"  في تشرين ثاني ي على "سرائيلالتركي واًل

                                                                    
 املرجع السابق. 4

ها وشكل بموجب ،وسلوأشهرين من التوقيع على اتفاقية بعد 

ً
 
رهاب والتطرف مشتركة "ملعالجة أخطار اًل الجانبان لجانا

تتولى جمع املعلومات االستخباراتية حول سورية  ،سالمي"اًل

 ،ورصد القدرات العسكرية  للدول الثالث ،يران والعراقإًو

ً .هاعمالوتقرر أن تجتمع هذه اللجان بشكل منتظم لتقييم أ

وقع الجانبان على اتفاقية "ضمان  1552أيار  31وفي 

وقامت رئيسة الحكومة التركية  ،أمن وسرية تبادل املعلومات"

 ،1552أيار  3ير بأول زيارة بهذا املستوى في تانسو تشيل

ديفيد بن غوريون بأنه يشبه  إسرائيلووصفت مؤسس دولة 

ري في وتوالت أشكال التعاون العسك ،كمال أتاتورك

موافقة  1559في تموز فيه تركيا  طلبت حّدً إلىات يالتسعين

على وجود ثالثة ملحقين عسكريين أتراك في السفارة  إسرائيل

ً.يبدو أن كل واحد الختصاص بحري وجوي وبرًي ،التركية

قام أردوغان رئيس  6119وفي األول من شهر أيار 

 ،واستضيف في القدس ،إسرائيل إلىحكومة تركيا بأول زيارة 

 12ووقع معه على  ،زيارة تركيا إلىودعا أريئيل شارون 

ً
 
قام أردوغان  نفسه وفي أيلول من العام ،واتفاقية مشروعا

يين إسرائيلبدور وسيط لعقد اجتماع بين مسؤولين 

ً.4وباكستانيين

وكان دينيس روس مستشار الرئيس األميركي  للشرق 

ً
 
بة بحث مع موران شتيرن قد شارك في كتا األوسط سابقا

شره ية ونسرائيلاًل-بعنوان "دور سورية في العالقات التركية

رأى  ،6113في مجلة مركز جامعة جورج تاون جورنال في عام 

سورية  مصدر الخطر  عدفيه أن "املؤسسة األمنية التركية ت

ًتركيا الخارجي الرئيس على 
 
ً " ويضيف مستنتجا ة سوري" أنَّ

كانت سواء  ،الحرب الجارية فيها(مهما أصبحت ) بعد 
َ
دولة أ



 

ِمداد –مركز دمشق لألبحاث والدراسات   
 الحادي عشرلة | العدد سرايل سورية من منظور مراكز األبحاث الإ

8102 
  

 

2 

ًأم  ،مجموعة كيانات ذات استقالل واسعأم  ،موحدة
 
 نظاما

على مستوى  ن الكانتونات فسوف يبقى لها موقع محوريم

ًإ :وقال ،"التركية –ية سرائيلالعالقات اًل التأثير في أردوغان " نَّ

ً
 
لن يطرأ على العالقات مع  أكد في مرات عديدة أن تغييرا

ً.ألنها تخدم املصالح القومية التركية" ،إسرائيل

 على سفينة يًّسرائيلاًل وبرغم الهجوم العسكرّيًهذا، 

ًإومقتل تسعة أتراك  ،6111مرمرة التركية في عام   ال أنَّ

رئيس ال بوساطة تمكنتا ،ية والتركيةسرائيلالحكومتين اًل

 الستعادة ، ذلك6112وباما من التوقيع على اتفاقية في عام أ

 إلىن وعاد سفيرا الجانبي ،طبيعة العالقات السابقة

وتبين بالنتيجة أن واشنطن استخدمت دورها  رتيهما،اسف

عالقة الدولتين وحرصها على االستفادة من الرئيس لعادة 

ً.5هذه العالقة ملصلحة األطراف الثالثة

 )املعهدتقدم مدير  6119آذار املاض ي  69وفي 

–ميتفيم–ًاالقليمية(جية ي للسياسات الخاًرسرائيلاًل

ذلك من أجل السراع في  ية؛سرائيلاًلبتوصية للحكومة 

"عقد حوار مع القيادة التركية للتنسيق حول مستقبل عملية 

ة أن وأكد على أهمي ،ي والتركيسرائيلسورية بين الجانبين اًل

تكون االتصاالت لتحقيق حوار كهذا مباشرة من قبل وزارة 

ً.6يةسرائيلتصاد اًلالخارجية ووزارة االق

 -ويشير سجل صعود وهبوط العالقات التركية

وجود  إلىحتى اآلن  6116ية منذ عهد أردوغان في عام سرائيلاًل

ي ف إسرائيلعوامل ليست طارئة تجمع بين مصالح تركيا ًو

                                                                    
5 http://journal.georgetown.edu/2013/07/26/the-role-of-syria-in-israeli-turkish-relations-by-moran-stern-dennis-ross/  

http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/opeds/Ross20130731-GeorgetownJournal.pdf  
6 The author is the head of Mitvim – The Israeli Institute for Regional Foreign Policies.  

https://www.jpost.com/Opinion/Time-for-an-Israel-Turkey-dialogue-on-Syria-547362  

 إزاء ،املنطقة
 
، إذ إنَّ الدولتين كلتيهما سورية بالذات تحديدا

، كما أنهما
 
تحتالن أراٍض سورية، عالوة  تعّدان سورية خطرا

سواء على  ،ليس من مصلحتهما أن تزداد قوة سورية على أنه

مستوى جبهتها الداخلّية، أم على مستوى حلفائها القليميين؛ 

وهما يجدان أن صورة الوضع  ،ضد أي جبهة خارجيةذلك 

د بعال يمكنهما تجاهلها الراهن في سورية تحمل عوامل قوة 

العسكرية  جهودها منهما أقص ى بذلت كّل واحدة أن

 ،سورية وتفتيت قدراتها لضعاف ،والسياسية والتخريبية

د ضى خًربحاجة لأًل أن تشعر أية واحدة منهما أنهاولذلك ال بد 

السورية اللتفاف على عوامل هذه القوة  من أجل اسورية 

ً:وفق اآلتي التي يمكن اختصارها 

 ير معظموتطه ،رهابيةاالنتصار على املجموعات اًل .1

وامتالك القدرة على  ،األراض ي من وجودها املسلح

الوجود غير  لنهاءجدول العمل التالي  إلىاالنتقال 

شمال  كية فييالشرعي للقوات األجنبية التركية واألمًر

ً؛وشرق سورية

وحدة موقف الدول املتحالفة مع سورية وفي  .6

يران تجاه حماية السيادة إمقدمتها روسيا ًو

وتقديم الدعم املستمر لها من أجل منع  ،السورية

رهاب والفوض ى وحماية حدود سورية عودة اًل

 ؛واستعادة استقرارها

تفعيل جدول العمل الجاري على قدرة سورية على  .3

 من أجلقليمية والدولية مستوى الساحة ال

http://journal.georgetown.edu/2013/07/26/the-role-of-syria-in-israeli-turkish-relations-by-moran-stern-dennis-ross/
http://journal.georgetown.edu/2013/07/26/the-role-of-syria-in-israeli-turkish-relations-by-moran-stern-dennis-ross/
http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/opeds/Ross20130731-GeorgetownJournal.pdf
https://www.jpost.com/Opinion/Time-for-an-Israel-Turkey-dialogue-on-Syria-547362
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اتفاق بين املعارضة السورية والحكومة  إلىالتوصل 

 ؛السورية على قاعدة السلم األهلي

يران السياسية الحتواء خطر سياسة إروسيا ًو جهود .2

 العدواني فيأردوغان وتوسع تدخله العسكري 

من - سرائيلًلتزال تشكل  فهذه الجهود ماسورية 

 قلق يخفض درجة رغبة عامل -نظرهاوجهة 

 ،إسرائيلأردوغان بالعمل املشترك املكشوف مع 

لتحقيق األهداف املشتركة ضد سورية فوجود قوة 

ب جان إلىيران وقوة كبرى مثل روسيا إمية مثل قليإ

ً
 
قليمية إميزان قوة  سورية سيظل يشكل نسبيا

ويفرض حسابات كثيرة على  ،ملصلحة سورية

  .أردوغان بشكل خاص وعلى نتنياهو بشكل عام

سيظل موضوع الخالف أو النزاع مع تركيا وفي الختام 

ً
 
رة مباشحرب  إلىغلب االحتماالت للحل دون اللجوء في أ قابال

ف قوة التحال تأثير مصادًرسورية وتركيا وذلك بفضل  بين

رق لو استغ والدولية حتىقليمية ني اليراالسوري الروس ي اًل

لسيادة الحل الذي ينهي انتهاكات أردوغان  إلىالتوصل 

.ال األراض ي
 
 سورية وقتا



D a m a s c u s  -  S y r i a

Te l :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 7 6

F a x :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 3 1

w w w. d c r s . s y
i n f o @ d c r s . s y

سورية - دمشق - مزة فيات غربية - خلف االتصاالت - شارع تشيلي - بناء الحاق 85


	غلاف العدد الحادي عشر
	التقرير الحادي عشر 3 حزيران 2018
	أخيرة

