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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

عنــى بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة 
ُ
هــو مؤّسســة بحثيــة وثقافيــة مســتقلة، ال تســتهدف الربــح، وت

العربيــة، خصوًصــا الواقــع الســوري، وتهتــم بالتنميــة املجتمعيــة والفكريــة والثقافيــة واإلعالميــة، وتعزيــز أداء 
املجتمــع املدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي، وتعميــم قيــم الحــوار واحتــرام حقــوق اإلنســان.

يحــرص املركــز علــى عقــد لقــاءات حواريــة ومناقشــات فكريــة، حــول القضيــة الســورية ومــا يكتنفهــا مــن متغيــرات 
سياســية وإنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة، وتمتــد هــذه اللقــاءات واملناقشــات، لتشــمل التأثيــرات اإلقليميــة 
والدوليــة، ومواقــف األطــراف الســورية املختلفــة منهــا، ســلطة ومعارضــة، مــع الرصــد الدائــم ألدوار الحلفــاء 
اإلقليمييــن والدولييــن للفرقــاء الســوريين، والتقييــم املســتمر لتطــور تلــك األدوار ودرجــة فاعليتهــا فــي املشــهد 

الســوري.
 للعمــل الجــّدي املثمــر علــى 

ً
يســعى املركــز ألن يكــون ميداًنــا لتالقــح األفــكار والحــوار والتخطيــط للبنــاء، وســاحة

الصعــد كافــة، البحثيــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة؛ ويأمــل أن يبنــي عالقــة متقدمــة باملجتمــع الســوري، 

والعربــي عموًمــا، تقــوم علــى التأثيــر اإليجابــي فيــه والتأثــر بــه فــي آٍن مًعــا.

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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مدخل 

جاء التدخل التركي في األزمة السورية بغية زيادة الضغط الدولي على النظام، وملواجهة التهديدات األمنية 
بوسائل اتخذتها، كسياسة »الباب املفتوح« واإلجراءات والتدابير العسكرية. لكن بعد أن فقدت القنوات 
الدبلوماسية وظيفتها، منذ املراحل املبكرة من األزمة، أصبحت تركيا وجًها لوجه مع املشكالت األمنية التي 
بدأت تتعمق شيًئا فشيًئا في داخل البالد وخارجها. وقد وجد صانعو القرار األتراك أن األزمة دخلت في مرحلة 
بات فيها التدخل املباشر في سورية أمًرا ال مفّر منه لحل هذه املشكالت املتنامية، فأطلقوا في هذا اإلطار 
عمليات تدخل عسكرية عدة وفًقا ألحكام املادة 51 من ميثاق األمم املتحدة؛ إذ كانت عملية »درع الفرات« 
في 24 آب/ أغسطس 2016 أولى هذه العمليات، تلتها عملية »غصن الزيتون« في 20 كانون الثاني/ يناير 
2018، وفي مرحلة الحقة عملية »نبع السالم« في 09 تشرين األول/ أكتوبر 2019، وعملية »درع الربيع« في 
27 شباط/ فبراير عام 2020. ونتيجة هذه العمليات، انضمت تركيا إلى صف كبار الجهات الوازنة واملؤثرة في 
سورية، سواء على الطاولة أم على األرض. وقد تابعت اإلدارة اإلسرائيلية التي تبنت مقاربة أضيق بالنسبة 
إلى األزمة السورية هذا الوضَع بعناية. وكانت التطورات واألحداث الدائرة في سورية أحد أهم الدوافع 
الرئيسة للدخول في مناقشات عملية تطبيع العالقات بين تركيا وإسرائيل عام 2016. إذ إن تصورات 
التهديد املتماثلة اآلتية من سورية كانت تحمل احتماالت التقريب بين البلدين. وفي هذه النقطة، على الرغم 
من أن العالقات بينهما سلكت مساًرا غير مستقر في املا�ضي، فإنه من الواضح أن البلدين كانا يعتزمان القيام 
بمبادرات جديدة. لكن تبين بمرور الوقت أن هذه التصورات قد تغيرت واختلفت، نتيجة التطورات التي 
حصلت على األرض، أضف إلى ذلك أن السياسات واملمارسات اإلقليمية إلسرائيل بعد قيامها -وبخاصة ما 
يتعلق منها بتطورات القضية الفلسطينية- كانت قد ساهمت سلًبا في العملية. لذلك ستتناول هذه الدراسة 
-مع املرجعية املذكورة- تصورات التهديد لكل من تركيا وإسرائيل التي تنامت في األزمة السورية، وستبحث 
في عملية نمو هذه التصورات وتطورها؛ وبذلك سيكون من املمكن تحديد الوجهة التي آل إليها التغير في 
 من دوره في التقريب بين البلدين. وبسبب القيود التي ظهرت لجهة إطار 

ً
تصورات التهديد سورية املصدر بدال

الدراسة، سنبحث في التصورات املتعلقة بهذا التهديد وتحليلها، تحت ثالثة عناوين وهي: التحالف بين نظام 
األسد- إيران والجماعات املدعومة من إيران، ونفوذ تنظيم الدولة )داعش( في الساحة السورية، ودور حزب 
االتحاد الديمقراطي- وحدات حماية الشعب- في مسار األزمة السورية. وسيجري تحت العناوين املذكورة 
أعاله تقييم حجم تصورات التهديد ومقارنته للبلدين كليهما. وفي القسم األخير من الدراسة، سنبحث في 
احتماالت البلدين إلنتاج سياسة مشتركة في املجاالت وامليادين التي يرون أنها مصدر التهديدات في سورية، 

وإمكان تطبيق هذه السياسات وتنفيذها.
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تصورات تركيا وإسرائيل للتهديد اآلتي من الساحة السورية

بدأت العالقات التركية - السورية )التي دخلت في مرحلة من اإلصالح والترميم بعد التوقيع على مذكرة 
تفاهم أضنة عام 1998( تتحسن بسرعة، بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002. وقد 
اكتسبت العالقات الثنائية التي بدأت تتطور وتنمو في مختلف املجاالت زخًما كبيًرا مع الجهد املشترك الذي 
بذله الطرفان، وبذل صناع القرار األتراك جهًدا كبيًرا للحفاظ على هذا الزخم الذي اكتسبوه في العالقات 
بين البلدين، بعد أن تطايرت شرارة حراك الربيع العربي إلى سورية عام 2011؛ إذ وضع هذا السياق سياسة 
فاعلة ونشطة لوقف عنف النظام ضد الشعب وإيجاد حل سيا�ضي للمشكلة، وعّبروا عن دعمهم للخطوات 
التي سيتخذها نظام األسد لتنفيذ اإلصالحات وتوفير ذلك الدعم، في حال طلب النظام أي مساعدة في هذا 
 من نظام األسد وصناع القرار األتراك يحملون تصورات ووجهات نظر متباينة في 

ً
اإلطار. لكن تبين أن كال

ما يتعلق باالحتجاجات املدنية في املراحل األولى من العملية. غير أن النظام السوري طرح خطاًبا مفاده أن 
االحتجاجات بدأتها شريحة من املجتمع، وأن مصدرها جماعات مسلحة عنيفة هدفت من وراء ذلك إلى 
إثارة الفتن والخالفات الطائفية في البالد. فيما صّرح صناع القرار األتراك بأنه يجب أخذ انتفاضة الشعب 
د نتائج 

ّ
بالحسبان بصرف النظر عن الجماعة التي قامت بها. هذا االختالف في وجهات النظر والتصورات ول

مباشرة في عالقات النظام مع املعارضة أو مع تركيا على السواء. تركيا التي دعمت تشكيل املعارضة السورية 
وتنظيمها خالل العملية رأت أن نظام األسد يشكل »عقبة« أمام وصول سورية إلى الديمقراطية وبناء 
املستقبل الديمقراطي. وقد ساهم استخدام النظام للقوة العسكرية في مواجهة الشعب في هذه املرحلة -إلى 
حد كبير- في تصعيب مهمات تركيا ومساعيها التي كانت تحاول اتباع سياسة متوازنة بين النظام واملعارضة 
التي كانت ما تزال في طور التشكل والبناء. ونتيجة استمرار استخدام النظام العنف ضد املدنيين، قررت 
تركيا قطع عالقاتها مع هذا النظام الذي وصفته بأنه نظام فاقد لشرعيته، ثم شددت موقفها منه وساهمت 
بفاعلية ونشاط في دعم عملية تغيير النظام في سورية؛ ليعود الطرفان التركي والسوري مع األزمة إلى نموذج 
 نظام األسد الطائرة الحربية 

ُ
العالقات القائمة على تصورات التهديد املتبادل بينهما، مرة أخرى. كان إسقاط

التركية من طراز F-4  )التي أقلعت من ميدان مالطية / إرهاش فوق املياه اإلقليمية السورية للبحر األبيض 
في الجنوب الغربي من محافظة هاتاي ]لواء اسكندرون[( إحَدى نقاط التحول املهمة في هذا  املتوسط   
الصدد. وفي إثر هذا التطور، صّرحت تركيا بأن النظام السوري بات تهديًدا مباشًرا، وغّيرت من قواعد 
االشتباك العسكرية تجاه سورية، وأفادت أن سورية حرفت التفاصيل املتعلقة بإسقاط الطائرة التركية 
وتعمدت إسقاطها، إذ فتحت النيران على طائرة أخرى كانت تشارك في عملية البحث واإلنقاذ. من جانبه 
ادعى نظام األسد أن إسقاط الطائرة كان بسبب نقص املعلومات وعدم كشفها من الرادار. وكانت هناك 
تطوراٌت أخرى -كالخسائر في األرواح في أقجة قلعة )Akçakale( على الحدود التركية، نتيجة إطالق قذائف 
الهاون من سورية في 3 تشرين األول/ أكتوبر 2012، والهجوم بالقنابل على بوابة Cilvegözü/ باب الهوى 
في 11 شباط/ فبراير 2013، وانفجار السيارة املفخخة في مدينة الريحانية، الذي أدى إلى مقتل عشرات 

األشخاص- مّهدت إلذكاء الشعور بالتهديد موضوع البحث. 

التحوالت املتسارعة في العالقات التركية- السورية لم تالحظ في العالقات بين سورية وإسرائيل؛ فبسبب 
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دخولهما في الحرب مرات عدة بعد إقامة دولة إسرائيل، لم يتمكن البلدان من تطوير عالقات دبلوماسية 
مدة طويلة؛ حتى أن حالة الحرب ما زالت مستمرة بسبب عدم التوقيع على اتفاقية سالم بين البلدين. 
احتلت إسرائيل مرتفعات الجوالن السورية بعد حرب األيام الستة عام 1967 وضمتها عام 1981. وعلى 
الرغم من إطالق مبادرات للسالم بين األطراف في عهد حافظ األسد، باءت هذه املبادرات بالفشل. وكانت 
طلقت بوصول بشار األسد إلى السلطة في سورية وإيهود أوملرت في إسرائيل؛ إذ 

ُ
مبادرة السالم األخيرة قد أ

قرر رئيس الوزراء اإلسرائيلي آنذاك إيهود أوملرت البدء بمفاوضات سالم مع سورية بوساطة تركية، لكن 
التي بدأتها  بالفشل بعد عملية الرصاص املصبوب  انتهت  التركي  التي جرت برعاية الوسيط  املباحثات 
إسرائيل ضد قطاع غزة في 27 كانون األول/ ديسمبر عام 2008. استؤنفت مفاوضات السالم بين إسرائيل 
ن 

َ
كر أن املفاوضات التي لم يعل

ُ
وسورية برعاية الرئيس أوباما عام 2010 بناًء على طلب من بشار األسد. وقد ذ

عنها رسمًيا، استمرت حتى اندالع االحتجاجات الشعبية في سورية عام 2011.

حافظت إسرائيل على عالقاتها مع سورية في إطار نهج »السالم البارد« الذي لم يشهد صراًعا مباشًرا حتى 
عام 2011. ومهما كانت إسرائيل تعّد سورية تهديًدا لها، لم تنتج خطاًبا واضًحا وصريًحا يفيد بفقدان األسد 
شرعيته في املراحل األولى من األزمة، ولم تنتهج سياسة تستهدف النظام بسبب عدم وقوع صراع ساخن بين 
الطرفين سنوات عدة؛ فاإلدارة اإلسرائيلية التي نأت بنفسها عن التدخل في األزمة السورية، لم تشأ توريط 
نفسها في ما يتعلق بمستقبل نظام األسد، وفي الوقت الذي رأت فيه إسرائيل أن استمرار نظام البعث هو 
توطيد وتمتين للتحالف السوري- اإليراني من جهة، كان قلقها من سوء بديل النظام بالنسبة إليها من الجهة 

األخرى حاسًما في تحديد املوقف املتردد لها.

على الرغم من أن البلدين كليهما وجدا في نظام األسد تهديًدا بنسب مختلفة، فإن ماهية أنصار النظام 
وداعميه أصبحت أكثر أهمية مع تقدم العملية بالنسبة إلى البلدين. وفي هذا اإلطار، تابعت كل من تركيا 
 إيران والجماعات املدعومة وتأثيرها في الساحة السورية، إلى جانب أن اكتساب 

َ
وإسرائيل بقلق نفوذ

ا على األرض في 
ً
التنظيمين اإلرهابيين  )داعش( ووحدات حماية الشعب/ حزب العمال الكردستاني نفوذ
سورية، قد أثر في الشعور بالتهديدات األمنية أ  و تصورات الفرص واإلمكانات لدى البلدين.
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إيران والجماعات املدعومة

اتخذت العالقات التركية - اإليرانية مساًرا جديًدا مع انتقال تداعيات الحركات الشعبية التي انطلقت 
في الشرق األوسط إلى سورية عام 2011، لكن شكل العالقة الذي ظهر بين الحكومة واملعارضة حدد وجهة 
نظر إيران تجاه املعارضة. ففي املراحل األولى من األزمة، لفت وزير الخارجية اإليراني صالحي االنتباه إلى 
مشروعية املطالب التي يطرحها الشعب السوري أغلبه، وشدد على ضرورة االستجابة إليها. ولكن صالحي 
في الوقت ذاته قال إن نظام األسد لم يكن مستخًفا بتطلعات الشعب، وإنما يجب التمييز بين »االنتفاضات 
الشعبية والحركات التي تسعى إلى إساءة استخدام الوضع«. غير أنه من الصعب القول إن اإلدارة في إيران 
 من دعم املعارضة( قد تمسكت بهذه الحساسية التي طرحتها تجاه 

ً
)التي تبنت املحافظة على نظام األسد بدال

مطالب املعارضة في مراحل متقدمة، في حين إن تركيا -بسبب تقييمها للعملية بأنها مرحلة قد تنتج حكومات 
وإدارات تمتلك مزيًدا من القابلية لالستقرار والديمقراطية بانهيار النظم االستبدادية في املنطقة- بذلت 
 من فرزها وتقسيمها. وهكذا تبين أن ثمة تباينات مهمة 

ً
جهًدا مكثًفا من أجل توحيد صفوف املعارضة بدال

في مقاربات تركيا وإيران في القضايا ذات العالقة باملعارضة التي تعد إحدى أهم محددات املرحلة. 

لقد أسدت تركيا -منذ عام 2000 وخالل املدة التي بدأت بتطوير عالقاتها مع سورية- النصَح لنظام 
حِرز بعض التقدم في 

ُ
األسد إلجراء إصالحات تنسجم مع الحقوق والحريات والديمقراطية في البالد. وقد أ

هذا الخصوص في مرحلة تحسن العالقات التركية- السورية، لكن األزمة السورية أدت إلى إحياء ردات 
األفعال والنيات القديمة للنظام، ففّضل -بسبب سلوكه األمني- تقديم موضوع التعاون مع جهات فاعلة 
 من اإلنصات إلى تركيا. أدت الصعوبات واملشكالت التي واجهها نظام األسد في إدارة 

ً
كإيران وحزب هللا بدال

التحول الذي حدث في البالد في املراحل األولى من األزمة، وفقدانه سلطته وسيطرته على جزء كبير من 
البالد، إلى تعبئة إيران التي أصبحت في السنوات االولى الفاعل األبرز الذي يلبي االحتياجات العسكرية 
للنظام من أجل الحفاظ على هيمنته على املدن الكبرى كدمشق وحلب اللتين تتمتعان بأهمية إستراتيجية 
لبقاء النظام، وهذا مهد الشتراك عناصر ميليشيات مختلفة مدعومة من إيران في القتال في سورية إلى 
جانب نظام األسد، وفي مقدمتها حزب هللا. وقد أدى عدم الكفاية العسكرية للنظام إلى االنتشار املباشر 

للميليشيات اإليرانية في سورية، وباتت صاحبة نفوذ وتأثير في امليدان.

تحاول إيران نشر نفوذها في الشرق األوسط بين دول املنطقة من خالل سياسات قائمة على أسس 
طائفية. وتعتقد بحسب مفهومها أن أمنها يبدأ من سورية ولبنان، وتصوغ سياساتها ضمن هذا اإلطار. يظهر 
عدم امتالك إيران حدوًدا برية مع سورية أن هذا املعتقد مؤسس على ذهنية توسعية ليس إال، في حين إن 
تركيا مقتنعة بأن السياسات الطائفية لن تعود بالفائدة على املنطقة؛ ولذلك فإن األزمة السورية كانت 
السبب في تعميق الخالف في وجهات النظر بين تركيا وإيران اللتين تملكان رؤيتين مختلفتين تجاه املنطقة. 

إن السياسة الديموغرافية لإلدارة اإليرانية في هذه املرحلة في سورية الفتة لالنتباه؛ فإيران تسعى إلى 
توطين امليليشيات التي تدعمها وعائالتها في مناطق كالغوطة والزبداني ومضايا وحلب الشرقية التي أخليت 
بسبب املشكالت األمنية في سورية، وتبحث من خالل هذه االستراتيجية -ذات اآلثار والعواقب الخطرة على 
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البنية الديموغرافية لسورية- عن طرائق الهيمنة على البالد ووسائلها على املدى الطويل. ويمكن في هذا 
السياق عد املساعدات اإليرانية املقدمة للتجمعات السكنية في نبل والزهراء التابعتين ملحافظة حلب، 

والفوعة وكفريا التابعتين إلدلب حيث يعيش الشيعة، نتيجة لهذا النهج.

في عام 2016 عندما توصل الجانبان التركي والرو�ضي إلى اتفاق بشأن انسحاب مقاتلي املعارضة من شرق 
حلب، حاولت إيران -التي رأت نفسها خارج هذه العملية- تخريب االتفاق وتعطيله بوساطة امليليشيات التي 
تدعمها؛ حيث اتهمت امليليشيات الشيعية املناصرة للجيش السوري بالهجوم على نقاط اإلخالء والقوافل 
التي كانت تغادر املكان، لكن االشتباكات التي وقعت من أجل إثبات قوة ذراع إيران في املنطقة، لم تنته إال 
بعد املكاملة الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو مع نظيره اإليراني جواد ظريف لتتواصل 
عملية اإلجالء في إثر ذلك. كذلك، كان إلنشاء القوات املسلحة التركية نقاط مراقبة في مناطق مختلفة من 
إدلب، بالتنسيق مع روسيا في نهاية كانون الثاني/ يناير 2018، ردات فعل مماثلة من الطرف اإليراني؛ حيث 
تعرضت القوات املسلحة التركية إلى مضايقات نارية من امليليشيات الشيعية في أثناء تنقلها إلى بلدة العيس 
القريبة من املناطق التي تنتشر فيها امليليشيات املدعومة من إيران بكثافة. لكن الجيش التركي -على الرغم 
من هذه العقبات- كان يرد باملثل على هذه النيران االستفزازية التي لجأت إليها إيران إلظهار ثقلها في ساحة 

املعركة. 

تزايدت حدة املوقف اإليراني ضد تركيا في املراحل التالية بذريعة استهداف تركيا مواقع »محور املقاومة« 
في إدلب. وفي عقب العملية التي استهدفت الجنود األتراك في إدلب في شباط/ فبراير عام 2020، وأدت إلى 
 شيعًيا من أصول أفغانية وباكستانية، من بينهم 9 مقاتلين من 

ً
استشهاد 36 جندًيا تركًيا، ُحّيد 21 مقاتال

حزب هللا أحدهم إيراني الجنسية، في نطاق عملية درع الربيع التي أطلقتها القوات املسلحة التركية. 

وملا كان نشاط إيران امليداني في سورية قد برز بوصفه ميداًنا جديًدا للمنافسة على صعيد العالقات 
التركية- اإليرانية، شوهد وضع مشابه في الجبهة اإلسرائيلية- اإليرانية أيًضا، إذ فتحت األزمة السورية جبهة 
جديدة في عالقات إسرائيل بإيران التي عّدها صناع القرار اإلسرائيليين عدًوا بسبب برنامجها النووي الذي 
تعمل عليه منذ سنوات طويلة والجماعات التي تدعمها في املنطقة؛ درجة أن األجندة الرئيسة إلسرائيل 
في سورية في خالل املرحلة شكلها االنتشار اإليراني والجماعات املدعومة منها في الساحة السورية. وقد 
وضعت إسرائيل سياسة في غاية الوضوح تجاه إيران وامليليشيات التي تدعمها، في مرحلة اقترب فيها التهديد 
اإليراني من الحدود اإلسرائيلية، بحسب منظورها. وقد أعلنت إسرائيل في هذا السياق أنها لن تبقى مكتوفة 
األيدي تجاه التموضع اإليراني وجماعاته بالقرب من خط وقف إطالق النار بين سورية وإسرائيل املحدد 
ا من هنا. وتبنت موقًفا أكثر دفاعية بدًءا من 

ً
عام 1974، واألعمال التي قد تباشرها ضد إسرائيل انطالق

شهر أيار/ مايو 2013، بعد انتشار حزب هللا في بلدة القصير الواقعة على الحدود اللبنانية وازدياد نفوذه في 
سورية في أواخر عام 2012. وقد لوحظ أن اإلدارة اإلسرائيلية -التي زادت مخاوفها بشأن أمن الحدود مع 
مرور الوقت- غيرت من سياستها تجاه األزمة، خصوًصا بسبب التحركات في مرتفعات الجوالن، واستهدفت 
حزب هللا وقوات الحرس الثوري اإليراني بأشكال وأماكن مختلفة، لكنها لم تؤكد رسمًيا سوى قيامها 
بهجمات الرد التي حدثت على الحدود فحسب. وفي غضون ذلك، استثمرت إسرائيل عالقات التحالف 
التي أقامتها مع الواليات املتحدة وروسيا لكسب مزايا في صراعها مع إيران والجماعات التي تدعمها إيران، 
لكّن عدم تمكنها من تحقيق النتائج املرجوة في هذا الخصوص دفعها إلى اتباع سياسة مباشرة أكثر فاعلية 
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في الصراع ضد إيران وميليشياتها. وقد أظهرت إسرائيل في هذا الصدد قوتها الرادعة من خالل األعمال 
التي نفذتها في سورية ضد الجهات الفاعلة التي شكلت تهديًدا لها في السنوات األخيرة. وهكذا فإن إسرائيل 
تهاجم -منذ بداية األزمة السورية عام 2011 حتى اآلن- قوات حزب هللا والنقاط العسكرية التابعة للجيش 
ا من سورية ومرتفعات الجوالن. وعلى الرغم من نفي 

ً
السوري، بحجة أنها تشكل خطًرا على أراضيها انطالق

اإلدارة اإلسرائيلية مسؤوليتها عن تلك الهجمات -معظمها- أصّرت حكومتا سورية وروسيا على أن إسرائيل 
هي من تقف وراءها.
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داعش

عانت املعارضة املسلحة خالل مراحل تطور األزمة السورية انقسامات كبيرة. وقد أدى بروز )داعش( 
في خضم هذه االنقسامات وازدياد نفوذه في امليدان إلى كشف نتائج عدة لجهة تركيا وإسرائيل. فتركيا التي 
تأثرت تأثًرا مباشًرا من أخطار )داعش( وتهديداته، تبنت -سواًء بسبب قربها املادي من األماكن التي يوجد 
فيها التنظيم أو بسبب مخاوفها األمنية املتزايدة- استراتيجية مكافحة )داعش( ومحاربته. لكن تركيا التي 
قدمت الدعم لفصائل املعارضة في املراحل األولى من القتال ضد تنظيم )داعش( نأت بنفسها عن كونها 
جزًءا من العملية بصورة مباشرة. هذه السياسة التي اتبعتها اإلدارة التركية يمكن قراءتها من خالل عدم 
سلوك أي جهة خارجية تدعم املعارضة، طريق االنخراط مباشرة في الصراع في هذه املرحلة، إضافة إلى 
اضطرار تركيا توخي الحذر في سلوكها تجاه أفعال التنظيم النافذ في العراق أيًضا؛ إذ استولى على املوصل 
بعد 11 حزيران/ يونيو، 2014 واحتجز 49 مواطًنا تركًيا من مبنى القنصلية التركية من بينهم القنصل 
العام، حتى إطالق سراح الرهائن في 20 أيلول/ سبتمبر 2014. وعلى الرغم من الكفاح الذي قادته تركيا 
عبر الوكالء في هذه املرحلة تعرضت لالنتقاد من بعض الدول بذريعة توفيرها دعًما لوجستًيا لـ )داعش( 
وتطبيقها إدارة أمنية مرنة على الحدود السورية. غير أن هذا الوضع برز نتيجة لوقوع تركيا على خط العبور 
في سياق نقل املقاتلين األجانب الذي يعد أحد سياسات التنظيم. ولكن، نظًرا لتزايد األخطار األمنية التي 
تواجه تركيا مع م�ضي الوقت، عملت الحكومة التركية على توسيع نطاق املعركة بشكل أكبر ضد )داعش(، 
فاستهدف التنظيم -الذي صنفته تركيا تنظيًما إرهابًيا في تشرين األول/ أكتوبر عام -2013 تركيا مراًرا، عبر 
خطاباته في وسائط النشر املتاحة، أو عبر عدد من الهجمات التي نفذها؛ إذ فقد ما مجموعه 304 أشخاص، 
بينهم 10 من قوات األمن وعسكري واحد، حياتهم في الهجمات اإلرهابية التي نفذت في مدن إسطنبول وديار 
ل استيالء )داعش( على الرقة في آب/ أغسطس عام 2014 نقطة 

ّ
بكر وسوروج وأنقرة وغازي عنتاب. وشك

تحول مهمة من حيث وجود التنظيم ونفوذه في سورية، وكان إعالن التنظيم »إدارة فعلية« على األرا�ضي 
التي استولى عليها، يعني بالنسبة إلى تركيا، نشوء تهديد جديد لها من مصدر سوري. لذلك، اتخذت تركيا 
-التي قدمت الدعم واملساندة للقوى الوكيلة في الحرب ضد )داعش( في البدايات- مع مرور الوقت تدابير 

إضافية؛ من بينها منع االنضمام إلى التنظيم عبر تركيا، وحشد مزيد من الطواقم العسكرية على الحدود.

على الرغم من أن تنظيم )داعش( رفع قدراته وزاد من نفوذه في الساحة السورية، لم يختر القيام بعمل 
 مهًما في تكوين التصور اإلسرائيلي 

ً
ما من شأنه أن يشكل تهديًدا مباشًرا إلسرائيل، فكان هذا الوضع عامال

عن تنظيم )داعش(. لقد نّبه وزير الدفاع اإلسرائيلي يعالون إلى ضرورة اتباع »سياسة مسؤولة ومتوازنة 
للغاية« بسبب وجود جهات فاعلة كثيرة في الساحة السورية كإيران وروسيا والقاعدة وداعش. فالبيان 
الذي أدلى به يعالون يشير في الوقت ذاته إلى عدم وجود أي اشتباك بين الطرفين. وقد لفت يعالون االنتباه 
إلى أن التدخل اإلسرائيلي من أجل حماية مصالح إسرائيل يمكن أن يخدم مصالح طرف آخر. لذلك، فقد 
عّد التدخل بالحدود الدنيا ضد نشاط )داعش( في امليدان أنجع الوسائل، ما دام ال يوجد انتهاك يتعلق 
بحقوق إسرائيل السيادية. وفي خطاب آخر ألقاه يعالون قال إنهم يفضلون )داعش( على إيران؛ مشيًرا إلى أن 
)داعش( ال يشكل تهديًدا إلسرائيل، وأن إيران والجماعات التي تدعمها هي من تشكل تهديًدا لها، وأن مصدر 
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ا من مرتفعات 
ً
قلقهم الرئيس في ما يتعلق بسورية هو إقدام حزب هللا على فتح جبهة ضد إسرائيل انطالق

الجوالن.

وفي هذا السياق، انعكس على وسائل اإلعالم تنفيذ تنظيم الدولة بعض الهجمات على إسرائيل خالل 
املراحل التي كان التنظيم يعمل فيها على زيادة تعزيزاته وتحصيناته في سورية، لكن اإلدارة اإلسرائيلية أفادت 
أن تنظيم الدولة اعتذر إلسرائيل عن تلك الهجمات. وبناًء على ذلك، لم تر إسرائيل في تنظيم الدولة تهديًدا 
رر طرح السؤال عن سبب عدم تعرض )داعش( إلسرائيل على الرغم 

ُ
استراتيجًيا لها. وبالتوازي مع هذا، ك

من انتهاجها سياسة عدوانية ضد مختلف الجهات الفاعلة في سورية. ورًدا على سؤال بخصوص سبب عدم 
مهاجمة )داعش( إسرائيل على الرغم من ارتكابها مختلف األفعال ضد املسلمين في العراق وسورية، أورد 
التنظيم على حسابه في مواقع التواصل االجتماعي خطاًبا مفاده: ».. إننا لم نتلق األوامر بقتل اإلسرائيليين 
واليهود، وقتال من حولنا من األعداء أولى.. لقد أمرنا هللا في القرآن بمحاربة املنافقين، ألنهم أشد خطًرا من 
الكفار..«. ورد تنظيم الدولة اإلسالمية على االتهامات املتعلقة بتجنب مهاجمته إسرائيل عام 2013 حين 
هاجمت قطاع غزة عام 2013، بالقول إنه ».. بعد القضاء على املنافقين والكفار بين املسلمين وتأسيس 

الدولة اإلسالمية، سيكون الهدف التالي هو إسرائيل ..«. 

على الرغم من عدم تشكيل )داعش( تهديًدا من وجهة النظر اإلسرائيلية، رأت إسرائيل في العمليات 
العسكرية التي شنها التحالف الدولي بقيادة الواليات املتحدة في إطار محاربة )داعش( في أيلول/ سبتمبر 
2014، فرصة؛ إذ يمكن القول إن إسرائيل لم تقّيم انتقال السيطرة على املناطق التي أخالها )داعش( لحزب 
االتحاد الديمقراطي/ وحدات حماية الشعب، بوصفه مؤشًرا سلبًيا. وكما عملنا على تقييمه في القسم 
التالي، فإن إسرائيل ال تحمل تصوًرا قائًما على التهديد بالنسبة إليها تجاه الجماعات الكردية االنفصالية 
كحزب العمال الكردستاني في املنطقة. إسرائيل التي استفادت من عملية محاربة )داعش( كانت تهدف 
-بسبب تصريح الرئيس األميركي دونالد ترامب في شباط/ فبراير عام 2019 بخصوص أن »القتال ضد داعش 
قد انتهى، وحان الوقت لعودة الجنود األميركيين إلى ديارهم«- إلى عدم فقدان حرية العمل واملكاسب التي 
حققتها على األرض؛ ذلك أن اإلدارة اإلسرائيلية لم تتمكن من الحصول على الدعم الكافي الذي كانت تنتظره 
من الواليات املتحدة في مسألة صراعها ضد إيران، بسبب تجنب الواليات املتحدة االنخراط في االشتباكات 
العسكرية كثيًرا في سورية. لكن مقابل ذلك استفادت إسرائيل من وجود الواليات املتحدة في املنطقة ألنها 
أمنت إبعاد إيران عن مرتفعات الجوالن، وحالت دون سيطرتها على شرق الفرات، وأوجدت ميزان قوى ضد 
روسيا. لذلك، أثار قرار ترامب االنسحاب من سورية القلق في إسرائيل. لكن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
نتنياهو صرح أن الواليات املتحدة أعلمته بالقرار قبل اتخاذه، وأن بالده تمتلك الوسائل الكافية لحماية 
نفوذها في املنطقة، وعّبر عن أمله في استمرار الدعم األميركي في الصراع بين إسرائيل وإيران. غير أنه من 
املحتمل أن هذه التصريحات التي أدلى بها نتنياهو قد جاءت من أجل منع القوى التي تشكل تهديًدا إلسرائيل 

في امليدان من التصرف بجرأة أكثر من ذي قبل، بسبب قرار الواليات املتحدة باالنسحاب.
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)PYD/ YPG( حزب االتحاد الديمقراطي/ وحدات حماية الشعب

وجد تنظيم حزب العمال الكردستاني اإلرهابي )PKK( -الذي يعود تشكيله في سورية إلى عام -1979 
بيئة جديدة لتوسيع مجاالت نشاطه مع انطالق األزمة السورية. التنظيم الذي واصل نشاطه عبر كل من 
حزب االتحاد الديمقراطي )PYD( الذي أنشأه حزب العمال الكردستاني بوصفه الذراع السوري له عام 
سست خالل األزمة بوصفها جناًحا عسكرًيا لحزب االتحاد 

ُ
2003، ووحدات حماية الشعب )YPG( التي أ

الديمقراطي، زاد من نفوذه في سورية خالل هذه املرحلة اعتماًدا على عدد من العوامل. فعلى الرغم من أّن 
قطع الحكومة السورية دعمها عن حزب العمال الكردستاني بعد اتفاقية أضنة املبرمة مع تركيا، ومن ثم 
طردها قائد التنظيم عبد هللا أوجالن من سورية عام 1998، قد قيد بدرجة كبيرة من الوجود املادي لتنظيم 
حزب العمال الكردستاني في سورية، لم يتخّل التنظيم عن مواصلة وجوده في البالد. لقد بدأ حزب االتحاد 
الديمقراطي )PYD( -بعد أن عمد نظام األسد إلى استخدام بطاقة حزب العمال الكردستاني وإفساح املجال 
له مرة أخرى- يدخل في مساٍع لالنتظام والتشكل في البالد في املناطق القريبة من الحدود مع تركيا، بدعم من 
الكوادر املرسلة إلى سورية من جانب حزب العمال الكردستاني والهيكل الحضري الذي ينتمي إليه، املعروف 
باتحاد مجتمعات كردستان )KCK(. وقد رأت تركيا في املناطق التي يسيطر عليها PYD/ YPG في سورية ساحة 
لحزب العمال الكردستاني لتنفيذ أعماله اإلرهابية، ومنطقة ستوفر لبنات بناء الدولة الفدرالية املستقلة 

املراد إنشاؤها، وعدت ذلك تهديًدا حياتًيا لها. 

قدمت الحركات السياسية واملجتمعات الكردية العاملة في سورية، الدعم واملساندة للحركات الشعبية 
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التي بدأت بعد 2011 إلى حد كبير، وكانت التشكيالت السياسية جزًءا من االنتفاضة املناهضة للنظام، 
في حين تولى حزب االتحاد الديمقراطي/ وحدات حماية الشعب -بتحالفه من النظام- دور القامع ألكراد 
سورية بالنيابة عن دمشق. وبذلك تكون الفصائل الكردية السورية قد فقدت أرضيتها في الوقت الذي ُعزز 
فيه االرتباط أكثر بين حزب االتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب. وقد أدى ازدياد قوة تنظيم الدولة 
اإلسالمية )داعش( واستهدافه حزب االتحاد الديمقراطي/ وحدات حماية الشعب في هذه املرحلة إلى إحداث 
تأثيرات خطية لجهة نشاط التنظيم على األرض. وقد أدى اكتساب )داعش( وحزب االتحاد الديمقراطي/ 
ا في سورية، إلى تحول اهتمام تركيا وأنظارها إلى الشمال السوري. وفي أيلول/ 

ً
وحدات حماية الشعب نفوذ

سبتمبر عام 2014 بدأت الواليات املتحدة صراًعا عسكرًيا مع )داعش( رًدا على تعاظم قدراته واستفحال 
قوته. لكن هذه العملية أنتجت عواقب سلبية للغاية بالنسبة إلى تركيا، فاستراتيجية الواليات املتحدة كانت 
تستند إلى تقديم الدعم الجوي للشركاء املحليين، لكن الواليات املتحدة اختارت العمل مع وحدات حماية 
ا محلًيا، وبهذا، بدأت املناطق التي أخليت في القتال ضد )داعش( تخضع لسيطرة 

ً
الشعب، بوصفها شريك

حزب االتحاد الديمقراطي/ وحدات حماية الشعب، وبدأ التنظيم في تعزيز سلطته وتوسيع مناطق سيطرته 
في شمال سورية.

انتقدت تركيا بشدة عالقة الشراكة بين الواليات املتحدة األميركية وحزب االتحاد الديمقراطي/ وحدات 
حماية الشعب تجاه )داعش(؛ إذ صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه »ال يمكن محاربة تنظيم 
إرهابي بوساطة تنظيم إرهابي آخر، وعلى الواليات املتحدة أن تعود عن خطئها هذا في أسرع وقت ممكن«. 
هذا التقارب بين الواليات املتحدة وحزب االتحاد الديمقراطي- وحدات حماية الشعب، غذى الشعور 
بالتهديد سوري املصدر تجاه تركيا. وقد رأت تركيا أن إعالن )داعش( و)PYD/YPG( سيادتهما من جانب 
واحد، وتسريعهما األعمال اإلرهابية ضد تركيا، يجعل التدخل العسكري املباشر ضدهما أمًرا ال مفر منه. 
وبناًء على ذلك، اتخذ ُصّناع القرار -الذين رأوا أن التدخل العسكري بات ضرورة بسبب قيام تنظيمات 
إرهابية مختلفة بمساع إلقامة دولة على التراب الذي يشترك في الحدود مع تركيا- قراًرا ببدء عملية درع 
الفرات في 24 آب/ أغسطس 2016، -استناًدا إلى املادة 51 من ميثاق األمم املتحدة وبما ينسجم واملؤيدات 
القانونية الدولية- وقد ُعززت هذه العملية في مراحل الحقة بعملية غصن الزيتون في 20 كانون الثاني/ يناير 
2018، وبعملية نبع السالم في 9 تشرين األول/ أكتوبر 2019، وبعملية درع الربيع في 27 شباط/ فبراير 2020، 
بوصفها عمليات متممة لها. لكن تركيا التي واجهت صعوبة في إيصال متطلباتها األمنية إلى دول الحلفاء 
منذ بدايات األزمة، لم تتمكن من الحصول على الدعم الذي كانت تتوقعه من الدول الحليفة. ونتيجة لهذا 

الوضع، بذلت تركيا جهًدا للقضاء على الشعور بالتهديد اآلتي من سورية بوسائلها وإمكاناتها الخاصة.

وبينما ظهر التحالف بين الواليات املتحدة وحزب االتحاد الديمقراطي/ وحدات حماية الشعب، ساحة 
مشكالت جديدة خالل األزمة يتطلب التعامل معها من جهة تركيا، بدأت اإلدارة اإلسرائيلية بفضل هذا 
التحالف بالتعبير صراحة عن تأييدها غير املعلن منذ مدة طويلة للفصائل الكردية االنفصالية في املنطقة؛ 
ا مباشًرا بمرحلة إنشاء 

ً
إذ ترتبط سياسة إسرائيل السرية ذات الصلة بالحركات االنفصالية الكردية ارتباط

الدولة. لقد تركت الحرب التي بدأتها الدول العربية في املنطقة إسرائيل في عزلة إقليمية حتى اتفاقية كامب 
ديفيد التي وقعتها مع مصر عام 1979؛ وبهذا، فإن إسرائيل التي شعرت دائًما بأنها محاطة ببيئة ال تقبل 
وجودها في املنطقة، تبنت مسألة إقامة عالقات مع جهات غير عربية وتطوير هذه العالقات، سياسة من 
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سياسات األمن القومي، وعمدت في هذا السياق إلى بناء عالقات عسكرية واقتصادية واستخباراتية مع 
الفصائل الكردية االنفصالية في املنطقة منذ عام 1960. وقد تعمقت أكثر العالقات الثنائية التي انتقلت إلى 
مسار جديد خالل عملية الغزو األميركي للعراق عام 2003، نتيجة الدعم املقدم للجماعات االنفصالية في 
املنطقة من أجل إنشاء منطقة عازلة ضد العراق وإيران اللتين واجهت اإلدارة اإلسرائيلية مشكالت معهما 
في هذه املرحلة. ودخلت العملية التي تواصلت فيها العالقات سرًيا بين الطرفين، حيث لم يصدر بشأنها أي 
بيان من إسرائيل، حقبة جديدة مع االنتفاضات والحركات التي انطلقت في املنطقة عام 2011؛ فأظهرت 
اإلدارة اإلسرائيلية -التي عملت على مراجعة سياستها في املنطقة في هذه املرحلة- دعمها الواضح والعلني 
للجماعات االنفصالية، سواء في املستوى الخطابي أم العملي. و قد ُعّد استقرار حزب االتحاد الديمقراطي/ 
وحدات حماية الشعب في األرا�ضي التي انسحب منها )داعش( -نتيجة التحالف الذي أسسته الواليات 
املتحدة األميركية مع وحدات حماية الشعب/ حزب االتحاد الديمقراطي باسم محاربة التنظيم مع تفاقم 
األزمة السورية وتعاظم قوة تنظيم )داعش( شيًئا فشيًئا- تطوًرا إيجابًيا لجهة السياسة اإلسرائيلية تجاه 
حزب االتحاد الديمقراطي/ وحدات حماية الشعب في سورية؛ ألن الدافع الرئيس للسياسة التي تتبعها 
إسرائيل تجاه حزب االتحاد الديمقراطي/ وحدات حماية الشعب في النطاق السوري هو اآلثار والتداعيات 
التي أنتجتها السياسات اإليرانية اإلقليمية أو التي ستنتجها في إسرائيل. وقد كانت األرا�ضي واملناطق التي 
سيطر عليها حزب االتحاد الديمقراطي/ وحدات حماية الشعب في سورية والعراق في هذا السياق ذات 
أهمية كبيرة بالنسبة إلى إسرائيل في مسألة تحجيم الدور اإليراني والحد من نفوذ إيران في املنطقة. وقد 
استفادت إسرائيل -التي نفذت هجمات ضد املليشيات الشيعية في العراق عبر األرا�ضي الواقعة تحت سيطرة 
حزب االتحاد الديمقراطي/ وحدات حماية الشعب- من وجود حزب االتحاد الديمقراطي على األرض. لذلك 
دعمت إسرائيل جهد إقامة الدولة التي تسعى إليها الجماعات االنفصالية، من أجل إيقاف سياسات إيران 
اإلقليمية -التي تراها تهديًدا- وإحباطها. وقد أّيد رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو أول مرة عام 2014   تشكيل 
دولة كردية مستقلة في شمال العراق علًنا. وأظهر نتنياهو تأييده الشديد لعملية االستفتاء بشأن االستقالل 
الذي كانت ستجريه حكومة إقليم كردستان العراق في 25 أيول/ سبتمبر عام 2017. وبذلك يمكن القول 
إن إسرائيل تحمل التصور ذاته في ما يتعلق باملناطق التي يسيطر عليها حزب االتحاد الديمقراطي/ وحدات 

حماية الشعب في شمال شرق سورية.
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أوجه التشابه واالختالف في تصور البلدين للتهديدات

تابعت كل من تركيا وإسرائيل عن كثب التطورات التي حدثت في سورية، غير أن اختالف تصورات 
البلدين كليهما للتهديد املرتبط بالجهات الفاعلة املؤثرة على األرض في سورية، أثر مباشرة في احتماالت 
تنسيق سياساتهما بشأن املسألة السورية، وهذا ما فرض وجود جملة من القيود على نطاق العمل والتعاون 
في ما بينهما في الساحة. ففي الوقت الذي تبنت فيه تركيا أسلوب عمل ينتقد نظام األسد ويستهدف تنحيه 
عن السلطة بصورة مباشرة، في عقب انقطاع العالقات الدبلوماسية بين تركيا وسورية، نجد أن اإلدارة 
اإلسرائيلية أظهرت موقًفا باهًتا تجاه أعمال العنف التي مارسها نظام األسد ضد شعبه. لم تكن اإلدارة 
اإلسرائيلية، التي كانت ترصد التطورات من الخارج غالًبا، تملك شكل عالقات تستطيع به تسيير عالقات 
دبلوماسية مع نظام األسد. وفي الوقت ذاته، فإن تركيز إسرائيل )التي تعتقد أنها ليست في موقع تقديم أي 
مشورة للنظام من أجل اإلصغاء إلى مطالب الشعب وتطلعاته( كان منذ املراحل األولى لألزمة ينصب على 
سالمة أمنها فحسب، ولهذا الغرض فضلت توخي الحذر في سلوكها في سورية حتى ال تضر بعالقاتها الباردة 
 مع نظام األسد الذي يعّد مستقبله غامًضا ومصيره غير مؤكد في سورية. وبناًء على ذلك، لم تشأ 

ً
أصال

إسرائيل توريط نفسها بالتدخل في األزمة؛ ما لم يكن هناك موقف يشكل تهديًدا أمنًيا مباشًرا ضدها. من 
جانب آخر، بينما تجنب نظام األسد القيام بأي رد انتقامي على العمليات التي نفذتها إسرائيل في سورية، 
وقعت خسائر في األرواح نتيجة بعض الهجمات التي نفذها الجيش السوري في املناطق املتاخمة للحدود مع 
تركيا. وقد أدى هذا الوضع إلى التأثير في حجم التهديد اآلتي من نظام األسد وأبعاده تجاه تركيا وإسرائيل، 

وولد بذلك نتائج مختلفة عن بعضها في السياسات التي طرحها الجانبان ضد النظام.
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الصعيد اآلخر الذي برزت فيه السياسات املتباينة بين تركيا وإسرائيل مع األزمة في سورية، كان يتعلق 
بتنظيم )داعش(. فقد تأثرت تركيا عميًقا وبشدة من التطورات املرتبطة بـ )داعش( سواء بسبب التحديات 
واملشكالت التي خلفها، كونها إحدى الدول الواقعة على خط سير في قضية االنضمام إلى تنظيم )داعش(، 
أم بسبب التفاعالت التي حدثت خالل املرحلة بين التنظيم وحزب االتحاد الديمقراطي/ وحدات حماية 
الشعب. ففي الوقت الذي نفذ فيه )داعش( عدًدا من الهجمات اإلرهابية أدت إلى وقوع ضحايا في تركيا، 
صرح التنظيم بأنه لم يقم بأي عمل مقصود تجاه إسرائيل. لذلك اختلفت من هذه الزاوية تصورات البلدين 
عن التهديد النابع من )داعش( ونظرتهما تجاهه، ومن ثم لم يعمال على اتخاذ تدابير مشتركة في ما يتعلق 

بتهديدات )داعش(.

ومن املالحظ أن تصورات البلدين تجاه حزب االتحاد الديمقراطي/ وحدات حماية الشعب متباينة 
ومختلفة أيًضا. لقد رأت تركيا أن مساعي تنظيم حزب العمال الكردستاني اإلرهابي إلنشاء منطقة حكم 
ذاتي على الحدود عبر ذراعه السوري )حزب االتحاد الديمقراطي- وحدات حماية الشعب( تشكل تهديًدا 
حيوًيا لها، ونفذت العملية العسكرية تلو األخرى في سورية ملنع تحقيق ذلك. أما إسرائيل، فقد تبنت تصوًرا 
مخالًفا تماًما لسياسة تركيا املتبعة تجاه حزب االتحاد الديمقراطي/ وحدات حماية الشعب في السنوات 
األخيرة، وواصلت دعمها للتنظيم سًرا في املراحل السابقة من أجل موازنة شعورها بالحصار في املنطقة، 
وعبرت عن هذا الدعم بوضوح وأعلنته صراحة في اآلونة األخيرة. وعليه؛ فإنه سيكون صحيًحا القول إن 
عدم تمكن البلدين من تطبيع عالقاتهما بشكل من األشكال في عقب حادثة )Mavi Marmara( التي وقعت 
 مؤثًرا في حدوث هذا التحول؛ إذ إن وجود عقبات جدية أمام تطبيع العالقات أزالت 

ً
في عام 2010 كان عامال

حاجة إسرائيل إلى مواصلة هذا الدعم سًرا.

بالنظر إلى املسألة بهذه املرجعية يمكن الوصول إلى االستنتاج الذي مفاده أن املصالح املتباينة للبلدين 
على األرض في سورية هي أكثر من تصوراتهما املتداخلة بشأن التهديد. فالتصور األقرب بين تركيا وإسرائيل 
في ما يتعلق بالتهديد في الساحة السورية يكمن في سياق النشاط اإليراني واملجموعات املدعومة منها على 
األرض. وعلى الرغم من مواصلة تركيا وإيران عالقات الجوار الوثيقة بينهما، فهما في موقع يجعلهما قوتين 
إقليميتين متنافستين في املنطقة؛ إذ تعّد إيران نشاط تركيا امليداني في سورية عنصًرا من عناصر املنافسة 
والصراع بين البلدين. إيران التي تواصل سياساتها الطائفية في املنطقة، وال تتردد في املجازفة بعالقاتها 
مع تركيا في سبيل ذلك، تحّركت عبر املوقف الذي اتخذته حيال األزمة السورية في عكس االتجاه الذي 
كانت تتوقعه تركيا. وبالنظر إلى كيفية تقييم نفوذ إيران )التي عملت ما في وسعها لبقاء النظام( في الساحة 
السورية من زاوية تركيا وإسرائيل، يمكن القول إن ثمة بعض الجوانب املتشابهة بين اإلدارتين في هذه 
النقطة؛ إذ لوحظ أن البلدين طورا مقاربات متشابهة في ما يتعلق باملشكالت األمنية التي أنتجتها األزمة 
السورية وتزايد النفوذ اإليراني في سورية. ومهما اختلفت تصورات تركيا وإسرائيل عن بعضهما، بشأن 
ا بالتهديد بخصوص القابلية العملياتية املحتملة لشبكة 

ً
إيران، فإن البلدين كليهما يمتلكان تصوًرا وشيك

امليليشيات العسكرية التي أسستها إيران في سورية. ولذلك، من املمكن افتراض أن أكثر املصالح املتداخلة 
ين كليهما في سورية، هي العمل على تقليص نفوذ إيران وامليليشيات املرتبطة بها في البالد. 

َ
امللموسة للفاعل

حسًنا؛ هل ُولد نطاق املصالح هذا نتيجة تعاون البلدين اللذين دخال في مرحلة تطبيع للعالقات بعد حادثة 
)Mavi Marmara( عام 2010، والعمل مًعا، أم أن تلك النتيجة ستولد في مرحلة الحقة؟ لإلجابة عن هذا 
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السؤال، من الضروري النظر إلى العوامل التي تحدد العالقات بين البلدين مع عملية التطبيع األخيرة من 
منظور أوسع. وسيبحث العنوان املقبل عن إجابات لهذا السؤال.
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إمكان تحرك تركيا وإسرائيل في سورية مًعا واحتماالت ذلك وقيوده

التي شهدت كثيًرا من الصعود والهبوط عبر  التركية – اإلسرائيلية،  الدبلوماسية  العالقات  دخلت 
تاريخها، مرحلة من التوتر والتدهور السريع في إثر أزمة دافوس والهجوم اإلسرائيلي على )سفينة مرمرة( 
في النصف األول من عام 2010. لقد قطعت العالقات في مجال املناورات العسكرية املشتركة وتبادل 
املعلومات االستخباراتية بين البلدين بعد حادثة )سفينة مرمرة( التي خفض البلدان في إثرها عالقاتهما 
الدبلوماسية القائمة إلى مستوى القائم باألعمال. لكن في عقب اللقاءات التي جرت في هذه املرحلة، قدم 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في 22 آذار/ مارس 2013 اعتذاًرا رسمًيا عن هجوم سفينة مرمرة 
عبر اتصال هاتفي برئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان، بتشجيع من الرئيس األميركي باراك 
أوباما؛ فقرر البلدان عام 2016 -في عقب املفاوضات التي بدأت خالل املرحلة التي أعقبت هذا االعتذار- 

تطبيع عالقاتهما الدبلوماسية. 

كانت العوامل املتعلقة بالتطورات التي تحدث في املنطقة هي الدافع لتطبيع العالقات بين الطرفين، 
وقد قال رئيس الجمهورية أردوغان في بيان أدلى به: »إن عملية التطبيع ستكسب تركيا وإسرائيل وفلسطين 
إلى الواجهة، بوصفها  واملنطقة برمتها، ال�ضيء الكثير«. وقد برزت التطورات املستجدة في شرق املتوسط   
دافًعا لعملية التطبيع، في املناقشات التي انعكست على الرأي العام في ما بعد. فعند تقييم التطورات التي 
حدثت في سورية من حيث مساهمتها في هذا املسار، يتبّين صعود بعض هذه التطورات إلى الواجهة، وأهمها 
التدخل العسكري الرو�ضي املباشر في األزمة السورية عام 2015. لقد أدت املشاركة الروسية املتزايدة في 
األزمة إلى حدوث تغييرات كبيرة في هذا النطاق؛ إذ ساهم هذا التطور في تحقيق نظام األسد مكاسب على 

األرض، وفي تراجع قوى املعارضة املدعومة من جانب تركيا.

ُعّد إسقاط الطائرة الروسية من جانب تركيا -في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2015 -بعيد التدخل 
ا زاد من الصعوبات التي تواجهها تركيا في النطاق السوري. لذلك، اعتقدت تركيا 

ً
الرو�ضي في سورية- حدث

أن التقارب بينها وبين إسرائيل قد يجلب الفائدة ويساهم في تجاوز الصعوبات والتحديات التي واجهتها بعد 
هذا الحدث الذي كان سبًبا في اتخاذ روسيا موقًفا أكثر حدة من تركيا. كان قرار إيقاف تركيا مشروع »الضخ 
التركي« املخطط تنفيذه بالتعاون مع الحكومة الروسية بعد أزمة الطائرة، مؤثًرا في اتخاذ تركيا لهذا القرار. 
 من التبعية 

ً
وفي هذا السياق ُيعتقد أن تركيا ترى في إسرائيل مزوًدا يمكنه تنويع عروض الغاز الطبيعي بدال

التركية لروسيا في مجال الطاقة. ولكن في الوقت الذي لم يصدر فيه أي تصريح من الجانب التركي بشأن 
املوضوع، أفاد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب ألقاه في الكنيست أن »إسرائيل أجرت 
محادثات مع أنقرة بشان تصدير الغاز اإلسرائيلي إلى تركيا«، وقال وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شتاينتس 
مت أيًضا، أسوة باألردن واليونان ودول أوروبا  ّيِ

ُ
بطريقة مماثلة: »إن خيارات تصدير الغاز الطبيعي إلى تركيا ق

، بسبب 
ً

الغربية«. لكن على الرغم من أن تركيا ترى النقاش في مدى جدية هذا الطرح موضوًعا منفصال
الصعود والهبوط في العالقات مع إسرائيل في املا�ضي، فقد أدرجت في أجندتها مراجعة مجاالت التعاون بين 

البلدين مجدًدا نتيجة الديناميات الجديدة التي ظهرت في ما بعد. 
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أدت التطورات الحاسمة والحرجة التي شهدتها السياسة الداخلية والخارجية لتركيا -بعد مّدة وجيزة 
من الدخول في مسار تطبيع العالقات- إلى دفع هذا املسار إلى الوراء؛ وأهم هذه التطورات والتغييرات وأولها 
التحسن السريع في العالقات التركية - الروسية التي كانت قاب قوسين أو أدنى من االنهيار. وحدثت تحوالت 
خطرة بعد دخول العالقات مرحلة التطبيع في عقب اللقاءات الدبلوماسية التي جرت في النصف األول 
من عام 2016، منها املحاولة االنقالبية ضد الحكومة التركية في 15 تموز/ يوليو عام 2016، التي شرعت 
بها منظمة )FETÖ( اإلرهابية ]جماعة فتح هللا غولن[. ونقل الدعم الرو�ضي للحكومة التركية تجاه املحاولة 
االنقالبية العالقات بين البلدين إلى مستويات عليا، فكان لهذا في الوقت نفسه تداعيات مهمة على صعيد 
السياسات التركية في سورية أيًضا. لقد شعرت تركيا في هذا السياق بالحاجة إلى تقييم عالقات التحالف 
مع الجهات الفاعلة اإلقليمية والدولية في ما يتعلق بالشأن السوري. ولعبت التطورات املتعلقة بتحسن 
العالقات بين تركيا وروسيا دوًرا مهًما في البدء بمسار آستانة الذي أطلق بـ »إعالن موسكو« في مرحلة الحقة، 
فاجتمعت الدول الثالث بمشاركة إيران إليجاد حل للصراع في سورية. إال أن تعرض السفير الرو�ضي لدى 
تركيا أندريه كارلوف إلى عملية اغتيال في 19 كانون األول/ ديسمبر عام 2016، أدخل أسس االتفاقات 
-التي ما زالت في مراحلها االبتدائية بين الدول الثالث -تركيا وروسيا وإيران- في الخطر والتهلكة. لكن تصريح 
قادة البلدين بأن الهدف من وراء هذا العمل هو تخريب عملية الحل السيا�ضي الذي يجري تأسيسه في 
سورية، أظهر امتالك البلدين أسس توافق متينة من أجل التعاون والتنسيق في هذا املجال. ونتيجة لهذ 
التقييم، اتفقت تركيا وروسيا في كانون األول/ ديسمبر عام 2016، على املبادئ املتعلقة بتأسيس البنية 
التحتية لعملية االنتقال السيا�ضي في عقب الهدنة التي بدأت بإشراف كل من تركيا وروسيا في ما يخص 
االشتباكات املتواصلة في حلب في هذه املرحلة. فتركيا التي شددت على ضرورة أن يكون جدول األعمال 
الرئيس ملحادثات جنيف املنعقدة بإشراف األمم املتحدة، تحقيًقا لالنتقال السيا�ضي، عبرت عن أن املطلب 
الرئيس من اجتماعات آستانة هو تأمين بيئة وقف عام إلطالق النار الالزم لعملية االنتقال السيا�ضي بقيادة 
 من محادثات جنيف بل مكملة لها؛ ذلك أن تركيا 

ً
تركيا وروسيا، وذكرت أن اجتماعات آستانة لم تكن بديال

التي شعرت بالقلق من نشاط إيران والجماعات التابعة لها في سورية بعد اشتراك إيران في العملية، وصلت 
 لتبديد هذه املخاوف. 

ً
إلى قناة جديدة تنتج حلوال

من الجانب اآلخر، كان لزيادة الواليات املتحدة دعمها من السالح لـ PYD/ YPG -بذريعة محاربة )داعش( 
واستمرارها في تدريب مقاتلي التنظيم على الرغم من االنتقادات كلها املوجهة إليها من تركيا- أثًرا في تحالفات 
تركيا امليدانية. فبينما كان الدعم األميركي املقدم لـ PYD/ YPG يشير من جهة إلى القوى الوكيلة ستعمل 
الواليات املتحدة على تطوير وجودها في سورية، كان في الطرف املقابل يشير إلى نشوء ساحات مشكالت 
جديدة بينها وبين تركيا، إضافة إلى أن عرض الواليات املتحدة األميركية صورة مهتزة فيها كثير من املد والجزر 
في موضوع حل القضية السورية، كان السبب الرئيس واألول لدخول تركيا في مباحثات آستانة مع كل من 

إيران وروسيا. 

كانت عملية درع الفرات التي أطلقتها القوات املسلحة التركية بعد نحو 40 يوًما من محاولة االنقالب 
العسكري في تركيا، تطوًرا عزز وقع تركيا وقوى من موقفها في سورية. وقد خلق عدم كفاية التعاون القائم 
بين تركيا والجهات الفاعلة كالواليات املتحدة واالتحاد األوروبي بشأن األخطار التي واجهت تركيا، شعوًرا 
لديها بالحاجة إلى تغطية الضعف األمني عبر وسائل وأدوات إضافية. لقد كان تنفيذ العملية التي أطلقت 
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بهدف إبعاد )داعش( عن الخط الحدودي، وفي الوقت نفسه منع حزب االتحاد الديمقراطي/ وحدات حماية 
الشعب من إنشاء ممر بين الشرق والغرب في شمال سورية، مهًما للغاية على الرغم من املوقع املؤثر للواليات 
املتحدة وروسيا وإيران في سورية. هذا كله جرى بمعزل عن التطورات التي شهدتها العالقات الثنائية بين 
تركيا وإسرائيل بعد املصالحة التي توصل إليها الطرفان بشأن تطبيع العالقات. وباستثناء بعض القضايا 
املرتكزة على تحالف جديد في سورية، لم تجد تركيا حاجة إلى لقاءات مع إسرائيل باملعنى األمني. ومن املفيد 
هنا القول إنه على الرغم من رغبة البلدين في تطبيع العالقات، جعل التباين -في منظور الدولتين للسياسة 

الخارجية- من الصعوبة بمكان إنتاج سياسات مشتركة بينهما.

ويمكن مالحظة هذا الوضع في التطورات التي حدثت في قضية نقل الغاز الطبيعي املستخرج من جانب 
إسرائيل من شرق البحر املتوسط إلى أوروبا عبر تركيا، ما يعد العامل الثاني الذي دفع تركيا وإسرائيل 
إلى الدخول في عملية تطبيع العالقات. ونتيجة للمفاوضات بين الوفود التي بدأت في املراحل املبكرة من 
عملية التطبيع، فقد جرى االتفاق مع كل من إسرائيل ومصر واليونان ودولة جنوب قبرص، على املبادئ 
الخاصة بإنشاء خط أنابيب نقل الغاز الطبيعي املستخرج من شرق املتوسط إلى أوروبا. لكن عدم مباالة 
مصر واليونان ودولة جنوب قبرص -التي رغبت إسرائيل في التعامل معها أيًضا- بالتعاون مع تركيا، وكذلك 
التطورات التي شهدتها الساحة اإلسرائيلية - الفلسطينية، أدخلت تقدم العالقات بين تركيا وإسرائيل في 
مسار عسير. وتجاه ذلك، اجتمعت اإلدارة اإلسرائيلية مع اليونان ودولة جنوب قبرص للخروج من هذا 
املأزق. لكن في الوقت الذي استمرت فيه املشكالت الهيكلية بخصوص التعاون مع إسرائيل بشأن الغاز 
الطبيعي، أدى نشاط بعض الدول في استكشاف الغاز -على الرغم من الخالفات القائمة بين الدول في ما 
يتعلق بتعيين حدود الرصيف القاري وحدود املنطقة االقتصادية الخالصة في شرق املتوسط من دون 
مراعاة حقوق الدول املشاطئة- إلى تحول األنظار إلى شرق البحر األبيض املتوسط مرة أخرى. وقد أدى عدم 
استجابة األطراف إلى دعوات تركيا الدبلوماسية لعقد اتفاقات على أساس مصالحهم املشتركة في شرق 
عت تركيا -التي أرادت الدفاع عن 

ّ
املتوسط إلى رفع تركيا مستوى وجودها املادي في املنطقة. ونتيجة ذلك وق

مصالحها في البحر املتوسط- على مذكرة تفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية مع فايز السراج رئيس مجلس 
حكومة الوفاق الوطني في ليبيا في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، مستفيدة من الحقوق التي منحتها إياها 
املواثيق الدولية. وملا كانت االتفاقية متعلقة من جهة بتحديد املنطقة االقتصادية الخالصة في البحر 
املتوسط، فقد منحت تركيا إمكانات وفرًصا جديدة للتنقيب عن الغاز الطبيعي وإنشاء خطوط نقله من 
جهة أخرى، وقد جرى باالتفاق تحديد الحدود البحرية بين تركيا وليبيا أيًضا. وقد صّرح رئيس الجمهورية 
رجب طيب أردوغان أن االتفاقية أفسدت مخططات الجهات التي كانت ترغب في عزل تركيا وتقييد نفوذها 
اإلقليمي. وأضاف أردوغان أن أكثر املستائين من االتفاقية، هم مصر واليونان ودولة جنوب قبرص اليونانية 
وإسرائيل، وأن هذه الخطوة اتخذت رًدا على دول املنطقة التي ضربت بالقانون الدولي وبحقوق تركيا عرض 
الحائط. من جانبه، قد أعرب وزير الخارجية اإلسرائيلي إسرائيل كاتس في تصريح له باسم دولته أن إسرائيل 
تعارض االتفاق، لكن كاتس ذكر في الوقت نفسه أن هذا الوضع املتعارض ال يمكن أن يتحول إلى صراع بين 
تركيا وإسرائيل. غير أن البعد األكثر أهمية في ما يتعلق بموضوع االتفاقية، هو تقاطع املجاالت التي تملكها 
 ،)Eastern Mediterranean Pipeline )EastMed تركيا في البحر املتوسط بمسار خط أنابيب نقل الغاز
املخطط إنشاؤه لنقل الغاز من إسرائيل إلى أوروبا؛ وهذا ما يفرض على اليونان ودولة جنوب قبرص اليونانية 

وإسرائيل التعاون مع تركيا وليبيا من أجل تنفيذ املشروع. 
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عند النظر إلى املسألة من زاوية املقاربات التي طرحها القادة، يتبادر إلى الذهن حالة إبرام اتفاقية مع 
إسرائيل والدول األخرى التي هي في تحالف معها في شرق البحر املتوسط، على غرار االتفاقية املبرمة مع ليبيا. 
فتركيا وإسرائيل لم تتبادال السفراء في ما بينهما منذ أيار/ مايو 2017، والقنوات الدبلوماسية محدودة بسبب 
العالقات املستمرة بين البلدين في مستوى القائم باألعمال منذ ذلك الحين. وقد ذكر الرئيس أردوغان، في 
سياق تصريحاته املتعلقة بشرق البحر املتوسط، أنه ال يوجد إمكان الستمرار أي مشروع في البحر املتوسط 
ال وجود لتركيا فيه اقتصادًيا وقانونًيا ودبلوماسًيا. وأشار أردوغان في الوقت ذاته إلى أهمية الحوار، وإلى 
انفتاح تركيا على التفاوض مع أي دولة ذات صلة باملوضوع. فإلى جانب إشارة هذا الحديث إلى عدم استبعاد 
إسرائيل من ساحة املفاوضات، فهو يشير أيًضا إلى أن تركيا تحمل فكرة عدم كفاية الخطوة املتخذة مع 

ليبيا بمفردها. 

وبالنظر إلى املوضوع من حيث وجود معضالت بنيوية تعّوق استقرار العالقات بين البلدين على أسس 
 أكثر 

ً
 يبدو محتمال

ً
مستدامة تتأثر بالحد األدنى من األزمات، فإن تعاون البلدين في قضايا معينة كالغاز مثال

من اهتمامهما برفع سوية العالقات إلى املستوى الطبيعي. من الواضح أن البلدين كليهما في موقع مختلف 
 وقبل كل �ضيء 

ً
عن بعضهما في القضايا اإلقليمية؛ فاملعضالت البنيوية في عالقاتهما موجودة في ما يتعلق أوال

بالقضية الفلسطينية، إذ أخذت السياسات اإلسرائيلية املمارسة على األرا�ضي الفلسطينية بعد قيام دولة 
إسرائيل، أبعاًدا أوسع بمرور الوقت. لقد أدخلت اإلدارة اإلسرائيلية -التي استولت على شبه جزيرة سيناء 
املصرية، ومرتفعات الجوالن السورية، ومناطق الضفة الغربية في األردن، والقدس الشرقية، وقطاع غزة 
في فلسطين- مسألة وجودها في املنطقة إلى مسار أكثر إشكالية بعد حرب عام 1967 على وجه الخصوص، 
وأدى استخدام إسرائيل -التي نظرت إلى املسألة الفلسطينية  من املنظور األمني فحسب- سياسات القوة 
والعنف ضد الفلسطينيين بذريعة حماية أمنها، إلى حدوث تصدعات وانقطاعات دائمة في العالقات بين 
تركيا وإسرائيل. وفي هذا السياق، يمكن عّد املرحلة التي وصفت بـ«العصر الذهبي« للعالقات بين البلدين في 
التسعينيات، مرحلة استثنائية في العالقات الثنائية بينهما. وفي واقع األمر إن العالقات الثنائية التي شهدت 
مراحل من الصعود والهبوط بعد عام 2000، كما في تاريخها، تعرضت إلى طعنة عميقة بسبب الهجوم الذي 
شنته إسرائيل على )Mavi Marmara( سفينة مرمرة عام 2010. ولم يعقد البلدان اللذان قطعا عالقاتهما 
الدبلوماسية مدة ثالث سنوات تقريًبا بعد الحادث أي لقاءات، سواًء املتعلقة منها بالقضية الفلسطينية أم 
بالقضايا اإلقليمية. وكان الحصار املفروض على قطاع غزة، أحد أبعاد القضية الفلسطينية، من بين البنود 
املدرجة في اتفاقية التطبيع التي جرى التوصل إليها مع إسرائيل عام 2013، بعد أن اعتذر رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي نتنياهو ألردوغان رئيس الوزراء في ذلك الوقت. وبموجب نص االتفاق جرى االعتراف بامتيازات 
لتركيا من أجل تلبية الحاجات األساسية للشعب الفلسطيني الذي يعيش في قطاع غزة. ومهما بدت العملية 
وكأنها تسير على هذا الشكل، فعدم تغيير إسرائيل من نهجها تجاه الفلسطينيين ظل العامل الرئيس الذي منع 
التقارب بين البلدين. لذلك سعت اإلدارة اإلسرائيلية -التي آمنت بضرورة الحصول على الدعم العسكري 
واالقتصادي والدبلوما�ضي من قوة عظمى لحماية مصالحها وأمنها القومي- إلى تحقيق »مكاسب« جديدة 
على حساب فلسطين، من خالل عالقة الرعاية التي بنتها مع الواليات املتحدة. ومن املالحظ أن هذا الوضع 
وصل إلى مستوياته العليا بعد أن أصبح دونالد ترامب رئيًسا للواليات املتحدة في عام 2017. في هذا السياق، 
شكل نقل الواليات املتحدة لسفارتها من تل أبيب إلى القدس في 14 أيار/ مايو 2018، وإغالقها سفارة منظمة 
التحرير الفلسطينية في واشنطن في 10 أيلول/ سبتمبر 2018، واعترافها رسمًيا بالسيادة اإلسرائيلية على 
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مرتفعات الجوالن في 25 آذار/ مارس 2019، وإعالنه في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 شرعية املستوطنات 
في الضفة الغربية املحتلة، تطورات جديدة عمقت الشرخ املوجود في العالقات الثنائية بين البلدين.

من الواضح أن البلدين لديهما مواقف متباينة في مجاالت التعاون والتحالفات اإلقليمية أيًضا؛ فقد 
وصلت العالقات اإلسرائيلية - املصرية إلى مستويات لم تكن بلغتها في املا�ضي، بعد االنقالب العسكري الذي 
قاده عبد الفتاح السي�ضي في مصر، وكان انسحاب مصر من مجلس األمن التابع لألمم املتحدة في كانون 
األول/ ديسمبر( 2016 ملصلحة إسرائيل في معرض مشروع القرار املتعلق بالنشاط االستيطاني اإلسرائيلي 
غير الشرعي في األرا�ضي الفلسطينية، أوضح األمثلة على عمق عالقاتهما. أما تركيا، فقد دعمت في سياق 
الربيع العربي الجهد واملطالب الديمقراطية، وانتقدت بشدة العملية االنقالبية العسكرية التي استهدفت 
الرئيس محمد مر�ضي في مصر؛ فكانت العالقات التركية - املصرية التي سارت بتقطع منذ االنقالب العسكري 
في مصر، نموذًجا آخر من التباينات في نظرة كل من تركيا وإسرائيل إلى املنطقة. من ناحية أخرى، كان 
إبرام إسرائيل في اآلونة األخيرة اتفاقات مع البحرين واإلمارات العربية املتحدة -التي وصف املتحدث باسم 
الخارجية التركية فؤاد أكصوي تصريحاتها ضد تركيا بـ »العدائية«- سبًبا في عدم شعورها بالعزلة كما كانت 
عليه من قبل. وفي سورية أيًضا تحاول تركيا وإسرائيل التغلب على التحديات األمنية التي تواجهانها كل 
بمعزل عن اآلخر، لهذا السبب، برزت قضية الطاقة بوصفها عنواًنا إلمكانات التعاون بين البلدين، لكن 
يبدو أن إمكانات التعاون في هذا الصدد أيًضا بعيدة عن التقييم اعتماًدا على املشكالت السياسية؛ إذ 
 من العوامل املهمة في عملية تطبيع العالقات بين تركيا وإسرائيل 

ً
سترتبط هذه القضية -في مدى كونها عامال

في السنوات املقبلة- بالعوامل السياسية واالقتصادية والتقنية املتشعبة للحكومات األخرى التي ستساهم 
في تطوير الغاز الطبيعي في شرق املتوسط. غير أن ذلك ال يعني أن تركيا وإسرائيل ال تمتلكان مصالح مشتركة. 
لكن من املتوقع أن العالقات التركية - اإلسرائيلية ستصاغ في املدى القصير واملتوسط وفق التطورات التي 
ستجري في املقام األول في الساحة الفلسطينية. يبدو من الصعب استقرار العالقات السياسية واألمنية على 
أرضية تساهم في تعاون مشترك، ما دامت االتجاهات القائمة في آليات صنع القرار في البلدين مستمرة على 
هذا النحو. ومن حيث النتيجة فالعقبات البنيوية التي تعّوق استقرار العالقات التركية - اإلسرائيلية على 

أسس وأرضيات مستدامة، تسد أفق التعاون بين البلدين في عدد من الساحات كسورية. 
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